Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.

ZÁPIS
z 14. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
konaného dne 29. září 2020
v zasedací místnosti MěÚ od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
p. Ing. Roland Hase

……………………….…….
p. Robert Altman

Zasedání se zúčastnilo 11 členů Zastupitelstva města Jiříkov
Omluveni:

pí Pavlína Wittgruberová
pí Ing. Nikol Kopecká
p. Rudolf Mark
p. Petr Dufek

1. Zahájení
Pořízený audio záznam z průběhu 14. zasedání ZM pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu
nebyl doslovně přepisován. Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele
a občany města. V 16:00 hodin zahájil 14. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo
přítomno 11 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Následně proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města
navrženi:
předseda: pan Evžen Fodor
hlasování = 10 pro, 1 se zdržel
člen: pan Miroslav Horák
hlasování = 10 pro, 1 se zdržel
člen: pan Ing. Jindřich Jurajda
hlasování = 11 pro
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Ing. Roland Hase
a pan Robert Altman, zapisovatelkou byla určena slečna Lucie Lacmanová.
Po úvodu starosta města pan M. Maják konstatoval, že zápis a usnesení z 13. zasedání ZM bylo
zveřejněno na úřední desce, nebyly vzneseny žádné námitky, a tudíž se zápis
a usnesení z 13. zasedání ZM považuje za schválené.
Následně starosta města seznámil členy zastupitelstva s programem a dal hlasovat o programu
14. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 11 pro
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan tajemník, vedoucí jednotlivých odborů a pan starosta podrobně informovali přítomné
zastupitele a občany o plnění usnesení z minulých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 17. ZM: usn. č. 334/2017 – trvá (SVS, a.s., Teplice požaduje další
dokumentaci ke kanalizaci, kterou nelze stihnout letošního roku, a proto bude akce
i z finančních důvodů naplánovaná na rok 2021), 18. ZM: usn. č. 372/2017 bod 4, 5 – splněno,
13. ZM: usn. č. 213/2017 – splněno, usn. č. 214/2020 – splněno,
usn. č. 215/2020 – splněno, usn. č. 216/2020 – splněno, usn. č. 217/2020 – splněno, usn.
č. 218/2020 – splněno, usn. č. 219/2020 – splněno, usn. č. 220/2020 – splněno, usn.
č. 221/2020 – splněno, usn. č. 222/2020 – splněno, usn. č. 223/2020 – splněno, usn. č. 224/2020
– splněno, usn. č. 225/2020 – splněno, usn. č. 226/2020 – splněno, usn. č. 227/2020 – splněno
Finanční záležitosti: 12. ZM: usn. č. 206/2020 – splněno, 13. ZM: usn. č. 228/2020 – splněno,
usn. č. 229/2020 – splněno, usn. č. 230/2020 – splněno, usn. č. 231/2020 – splněno,
usn. č. 232/2020 – splněno, usn. č. 233/2020 – splněno, usn. č. 234/2020 – splněno, usn.
č. 235/2020 – splněno, usn. č. 236/2020 – splněno, usn. č. 237/2020 – splněno, usn. č. 238/2020
– splněno
Různé: 13. ZM: usn. č. 240/2020 – splněno, usn. č. 241/2020 – splněno, usn. č. 242/2020 –
splněno, usn. č. 243/2020 – splněno, usn. č. 244/2020 – splněno, usn. č. 245/2020 – splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli města přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 247/2020
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 11 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
Starosta města pan M. Maják v úvodě tohoto programu požádal o vystoupení pověřeného
velitele Městské policie Jiříkov pana J. Domanského. Pověřený velitel městské policie seznámil
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zastupitele města a přítomné občany s precizně zpracovanou statistikou měření rychlosti
a výběrem pokut za rok 2020, a to do dnešního zasedání zastupitelstva.
Pan E. Fodor: Měl jsem možnost být u této činnosti a prohlédnout si to a děkuji městské policii
za vstřícný přístup. Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem postupuje město, když přestupce do
14 dnů nezaplatí?
Paní Ing. J. Schovancová: Jako u každé jiné pohledávky, oslovíme ho a pokud neplní to co má,
tak exekucí a jelikož je to přenesená působnost, je možné to exekuovat úplně a přímo obcí.
Paní F.: Chtěla jsem se zeptat na pozemek po bývalé Jawě? Na jaře tam nějaká firma navozila
panely a od té doby se tam nic neděje. Je to tam zarostlé a větve z tohoto pozemku zasahují na
náš pozemek. Bude se tam něco dít, nebo nebude?
Pan M. Sabo: Pozemek patří firmě z Děčína, která tam chtěla realizovat své záměry. Bohužel
jim to nevyšlo. Poslední jejich záměr byl, že by tam měla stát fotovoltaická elektrárna. Požádali
o změnu územního plánu. Změna odešla 30. 06. 2020 a momentálně je v řízení. Čekají, jak to
dopadne a pokud změna územního plánu nevyjde, bude pozemek nevyužíván. Můžeme vyzvat
majitele pozemku, aby si tam učinil pořádek.
Pan V. H.: Proč je nedodělaný vodovod ve Dvořákově ulici?
Pan M. Sabo: Už jsem to panu Havlujovi vysvětloval, měli jsme problém s přípojkami a řešili
to se Severočeskou vodárnou. Zdráhali se vydat povolení, jelikož přípojky se nachází na hranici
pozemku a komunikace. Nakonec jsme se rozhodli vyzvat firmu UVOK s.r.o., která tam dělala
celý vodovod, aby v nejbližším termínu, a to v říjnu provedli opravu kompletní komunikace, jak
bylo naplánováno v rámci veřejné zakázky.
Pan V. H.: Ani jedna akce u staveb nebyla dokončená ve stanoveném termínu.
Pan starosta města: Zdržení staveb je ojedinělé a zpravidla opodstatněné.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan M. Sabo projednal se zastupiteli města
zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a to z důvodu, že rada
města na svých schůzích ve dnech 29. 07. 2020 a 07. 09. 2020 neschválila zadání zpracování
podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a proto se musí projednat v zastupitelstvu
města. Následně zastupitelé města přijali níže uvedená usnesení:
Usnesení č. 248/2020
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části st.p.č. 684 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 532 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části st.p.č. 684 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 532 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 11 pro
Usnesení č. 249/2020
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to p.p.č. 5393 (trvalý travní porost), p.p.č. 5395 (ostatní plocha), p.p.č. 5398/1 (trvalý travní
porost), p.p.č. 5398/1 (ostatní plocha), p.p.č. 5399/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 5405 (trvalý
travní porost) a p.p.č. 5406 (ostatní plocha) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova.
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2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to p.p.č. 5393 (trvalý travní porost), p.p.č. 5395 (ostatní plocha), p.p.č. 5398/1 (trvalý travní
porost), p.p.č. 5398/1 (ostatní plocha), p.p.č. 5399/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 5405 (trvalý
travní porost) a p.p.č. 5406 (ostatní plocha) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova. hlasování = 11 pro
b) záměry prodeje nemovitostí
Dále pan M. Sabo přednesl zastupitelům města k projednání záměry prodeje nemovitostí, a to
z důvodu, že rada města záměry prodeje projednala na svých schůzích ve dnech 07. 07. 2020
a 07. 09. 2020 a rozhodla nezveřejnit záměr prodeje nemovitostí, a proto se musí projednat
v zastupitelstvu města. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 250/2020
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2160/2
(ostatní plocha) o výměře 122 m2, p.p.č. 2160/8 (trvalý travní porost) o výměře 813 m2,
p.p.č. 2159 (trvalý travní porost) o výměře 198 m2 a p.p.č. 6208 (ostatní plocha) o výměře
54 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 2160/2 (ostatní plocha) o výměře 122 m2, p.p.č. 2160/8 (trvalý travní porost) o výměře
813 m2, p.p.č. 2159 (trvalý travní porost) o výměře 198 m2 a p.p.č. 6208 (ostatní plocha)
o výměře 54 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 11 pro
Usnesení č. 251/2020
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6672
(ostatní plocha) o výměře 68 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2
+ náklady.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 6672 (ostatní plocha) o výměře 68 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 11 pro
c) odkup nemovitostí
V dalším bodě pan M. Sabo, projednal se zastupiteli odkup nemovitostí, a to objektu bývalého
areálu výkupny sběrných surovin ve Františkově ulici vedle hasičské zbrojnice za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 315.000,- Kč od společnosti KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., kdy
cena za m2 činí 200,- Kč. Komise správy majetku a životního prostředí odkup nemovitostí
doporučuje. Finanční výbor odkup nemovitostí nedoporučuje. Rada města odkup nemovitostí
nedoporučuje.
Pan Mgr. Bc. V. Šamša: Cena je vysoká a pod panely může být ekologická zátěž.
Pan Mgr. M. Mrázek: Jednalo se o snížení ceny?
Pan starosta města: Ano jednalo se o snížení a cenu snížili z cca 350.000,- Kč na současně
nabízenou částku ve výši 315.000,- Kč. My ten pozemek zatím nepotřebujeme. Budeme
potřebovat každou korunu na investice, které nás čekají.
Po krátké diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 252/2020
1. ZM projednalo nabídku na odkup p.p.č. 2331/3 (ostatní plocha) o výměře 822 m2
a p.p.č. 2331/5 (trvalý travní porost) o výměře 753 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na
listu vlastnictví č. 1024 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
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ve vlastnictví KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., Ke Kablu 289/7, 102 00 Praha 10 – Dolní
Měcholupy, za cenu dle znaleckého posudku č. 5771-061/20, tj. celkem 315.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo neodkoupit nemovitosti, a to p.p.č. 2331/3 (ostatní plocha) o výměře 822 m2
a p.p.č. 2331/5 (trvalý travní porost) o výměře 753 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na
listu vlastnictví č. 1024 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., Ke Kablu 289/7, 102 00 Praha 10 – Dolní
Měcholupy, za cenu dle znaleckého posudku č. 5771-061/20, tj. celkem 315.000,- Kč.
hlasování = 11 pro
d) smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí
V posledním bodě projednávaných majetkových záležitostí pan M. Sabo přednesl zastupitelům
města k projednání návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem, a to převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Jiříkov. Jedná
se celkem o 31 m2 pozemků, které jsou za čerpací stanicí pohonných hmot ve Filipově. Smlouva
byla projednána v radě města dne 21. 09. 2020 a rada města doporučila smlouvu schválit.
Zastupitelé města k tomuto bodu přijali usnesení:
Usnesení č. 253/2020
1. ZM projednalo návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 31/U/VOB/2020 na převod p.p.č. 6550 (ostatní plocha) o výměře 21 m2 a p.p.č. 6551
(ostatní plocha) o výměře 10 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 11000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou republikou - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2.
2. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 31/U/VOB/2020 na převod p.p.č. 6550 (ostatní plocha) o výměře 21 m2 a p.p.č. 6551
(ostatní plocha) o výměře 10 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 11000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovitým věcem č. 31/U/VOB/2020.
hlasování = 11 pro
5. Usnesení z 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města
usnesení z 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 16. 09. 2020.
Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 254/2020
ZM bere na vědomí usnesení z 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 16. 09. 2020.
hlasování = 11 pro
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova a mezitímní účetní závěrka za I. pololetí
Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města rozbor hospodaření Města Jiříkova
za leden – červen 2020 a mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2020. Finanční
výbor projednal dne 16. 09. 2020 a doporučil mezitímní účetní závěrku schválit. Rada města
projednala dne 07. 09. 2020, a také doporučila mezitímní účetní závěrku schválit. K tomuto
projednávanému bodu přijali zastupitelé města usnesení:
Usnesení č. 255/2020
1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2020:
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a) příjmy ve výši 51.997.651,59 Kč, výdaje ve výši 47.222.323,26 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 4.775.328,33 Kč,
b) výnosy ve výši 39.680.014,55 Kč, náklady ve výši 28.756.440,80 Kč, výsledek hospodaření
běžného účetního období 10.923.573,75 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2020, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech
partnerství veřejného a soukromého sektoru.
3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 6/2020 schválit.
hlasování = 11 pro
b) jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek
V dalším bodě paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města k projednání a přijmutí
poskytnutý jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ve výši 4.547.500,- Kč. Příspěvek je
určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou
tzv. kompenzačního bonusu v roce 2020. Finanční výbor projednal dne 16. 09. 2020 a doporučil
neúčelový příspěvek přijmout. Rada města projednala dne 07. 09. 2020, a také doporučila
neúčelový příspěvek přijmout a zastupitelé města přijali usnesení.
Usnesení č. 256/2020
1. ZM projednalo poskytnutí jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku pro obce
Ústeckého kraje v roce 2020, dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši 4.547.500,- Kč. Příspěvek poskytnutý Ministerstvem financí je určený ke
zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního
bonusu.
2. ZM rozhodlo přijmout uvedený neúčelový příspěvek.
3. ZM rozhodlo o převodu výše uvedeného neúčelového příspěvku ve výši 4.547.500,- Kč
ze základního běžného účtu do fondu rezerv jednorázově do 31. 10. 2020. Tento fond bude
použit při tvorbě rozpočtu na rok 2021 k financování výdajů roku 2021.
4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu rezerv.
hlasování = 11 pro
c) neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Paní Ing. J Schovancová dále přednesla zastupitelům města k projednání a přijmutí poskytnutou
neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 240.000,- Kč. Finanční výbor
projednal dne 16. 09. 2020 a doporučil dotaci přijmout. Rada města projednala dne 29. 07. 2020
a také doporučila dotaci přijmout. Zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 257/2020
1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 240.000,- Kč přijatou v období od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.
hlasování = 11 pro
d) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na úhradu mimořádné odměny
ke mzdě a platu - COVID_19
Další dotací, kterou paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města, byla dotace pro
příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. Dotace
je určena na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním
prostředí v souvislosti a aplikací opatření proti šíření nákazy COVID_19, případně za
mimořádné pracovní nasazení v rámci poskytování sociální služby. Finanční výbor projednal
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dne 16. 09. 2020 a doporučil dotaci přijmout. Rada města projednala dne 07. 09. 2020, a také
doporučila dotaci přijmout. Zastupitelé města následně přijali usnesení:
Usnesení č. 258/2020
1. ZM projednalo Rozhodnutí č. 1 o poskytování dotace z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu na rok 2020 pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem
Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizai Města Jiříkova, dotace ve
výši 1.991.075,- Kč je určena na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve
ztíženém pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu
nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jiným fyzickými osobami při výkonu
sjednaného druhu práce, nebo ztíženého provozu v souvislosti a aplikací opatření proti šíření
nákazy COVID_19, případně za mimořádné pracovní nasazení v rámci poskytování sociální
služby uvedených v příloze Rozhodnutí.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet
města.
hlasování = 11 pro
e) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na podporu mimořádného
ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách - COVID_19
Poslední dotací, kterou paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města, byla opět
dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
Příspěvkové organizaci byla dotace poskytnuta na podporu mimořádného ohodnocení
zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. Finanční
výbor projednal dne 16. 09. 2020 a doporučil dotaci přijmout. Rada města projednala dne
07. 09. 2020, a také doporučila dotaci přijmout. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali
usnesení:
Usnesení č. 259/2020
1. ZM projednalo Rozhodnutí o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného ohodnocení
zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 v rámci
mimořádného dotačního řízení číslo: 68/2020/COS/OKD, na rok 2020 pro Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581,
příspěvkovou organizaci Města Jiříkova, dotace ve výši 351.528,73 Kč je určena na vyplacení
odměn zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet
města.
hlasování = 11 pro
f) převod finančních prostředků do fondu rezerv
Paní Ing. J. Schovancová přednesla a zdůvodnila zastupitelům města návrh na převod
finančních prostředků ze základního běžného účtu do fondu rezerv ve výši 5.000.000,- Kč.
Finanční výbor projednal dne 16. 09. 2020, rada města projednala dne 07. 09. 2020 a oba orgány
doporučují převést finanční prostředky. Zastupitelé města následně přijali usnesení:
Usnesení č. 260/2020
1. ZM rozhodlo z důvodu vyššího cash finančních prostředků v roce 2020 o převodu
finančních prostředků ze základního běžného účtu do fondu rezerv částku 5.000.000,- Kč ve
dvou stejných splátkách, první část do 31. 10. 2020 a druhou část do 30. 11. 2020. Tento fond
bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2021 k financování výdajů roku 2021.
2. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provést výše uvedené převody do fondu
rezerv.
hlasování = 11 pro
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g) zrušení pozastavení poskytování dotací z rozpočtu Města Jiříkova
V dalším bodě paní Ing. J. Schovancová informovala zastupitelé města o zaslání výzvy všem
žadatelům o dotaci z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2020 o znovu posouzení a aktualizaci své
žádosti. Dále doporučila zastupitelům města, odvolat pozastavení poskytování těch dotací
z rozpočtu Města Jiříkova, které jsou vyhrazeny zastupitelstvu města. Finanční výbor projednal
dne 16. 09. 2020, rada města projednala dne 07. 09. 2020 a oba orgány doporučují zastupitelstvu
města rozhodnout o odvolání pozastavení poskytování dotací ve své odpovědnosti, a to od
01. 10. 2020. Zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 261/2020
1. ZM projednalo informaci vedoucí ekonomického odboru o zaslání výzvy všem žadatelům
o dotaci z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2020 o znovu posouzení a aktualizaci své žádosti.
2. ZM rozhodlo ve své odpovědnosti dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat pozastavení z důvodu vyhlášeného nouzového
stavu a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR poskytování dotací spolkům
a podobným neziskovým subjektům z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2020, a to
od 01. 10. 2020.
hlasování = 11 pro
h) vypracování jednoho návrhu rozpočtu Města Jiříkova – schodkového
Dále paní Ing. J. Schovancová seznámila zastupitelé města s možností použití finančních
prostředků uložených ve fondu rezerv k vypracování pouze jednoho návrhu rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2021, a to návrh rozpočtu schodkového. Finanční výbor projednal dne
16. 09. 2020, rada města projednala dne 07. 09. 2020 a oba orgány doporučují vypracovat pouze
jeden návrh, a to návrh rozpočtu schodkového. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali
usnesení:
Usnesení č. 262/2020
ZM z důvodu možnosti použití finančních prostředků uložených ve fondu rezerv rozhodlo
o vypracování pouze jednoho návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021, a to návrh rozpočtu
schodkového.
hlasování = 11 pro
i) zrušení odepsané pohledávky
Paní Ing. J. Schovancová přednesla a zdůvodnila zastupitelům města návrh na zrušení odepsané
pohledávky vedené na podrozvahovém účtu. Finanční výbor projednal dne 16. 09. 2020
a doporučil schválit. Rada města projednala dne 07. 07. 2020, a také doporučila schválit.
Zastupitelé města následně přijali usnesení:
Usnesení č. 263/2020
1. ZM projednalo návrh na zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu ve
výši 32.709,37 Kč dle předloženého návrhu.
2. ZM rozhodlo zrušit odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu ve výši
32.709,37 Kč dle předloženého návrhu.
hlasování = 11 pro
j) rozpočtové opatření č. 8/2020 Města Jiříkova
Posledním bodem, který paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli, a to v rámci
projednávání finančních záležitostí, bylo rozpočtové opatření č. 8/2020 Města Jiříkova. Toto
rozpočtové opatření projednal finanční výbor dne 16. 09. 2020 a doporučil schválit. Následně
zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 264/2020
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 8/2020 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 8/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 11 pro
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k) smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Mgr. J. Semerád projednal se zastupiteli města návrh
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytované na výměnu zastaralého zdroje
tepla na pevná paliva (kotlíková půjčka). K tomuto bodu zastupitelstvo přijalo níže uvedené
usnesení:
Usnesení č. 265/2020
1. ZM projednalo návrh Smlouvy č. 19840526 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomoci, včetně přílohy č. 1
„Splátkový
kalendář“,
uzavírané
mezi
Městem
Jiříkov,
Náměstí
464/1,
407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a paní J. V., na jejímž
základě bude jmenované poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 200.000,- Kč na
realizaci výměny zastaralého zdroje tepla na pevná paliva, dle Výzvy č. 1/2019 k předkládání
žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na
pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve
vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a dle
podmínek 117. výzvy Operačního programu životního prostředí v rámci specifického cíle 2.1.
2. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu č. 19840526 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomoci, včetně přílohy č. 1
„Splátkový kalendář“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené
starostou města panem Michalem Majákem a paní J. V., na jejímž základě bude jmenované
poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 200.000,- Kč na realizaci výměny zastaralého
zdroje tepla na pevná paliva, dle Výzvy č. 1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech,
úspor energie a dalších adaptačních, či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu
v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a dle podmínek 117. výzvy
Operačního programu životního prostředí v rámci specifického cíle 2.1.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu č. 19840526 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomoci,
včetně přílohy č. 1 „Splátkový kalendář“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov,
zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a paní J. V., na jejímž základě bude
jmenované poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 200.000,- Kč na realizaci výměny
zastaralého zdroje tepla na pevná paliva, dle Výzvy č. 1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních, či mitigačních opatření ve vztahu ke
změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a dle podmínek
117. výzvy Operačního programu životního prostředí v rámci specifického cíle 2.1.
4. ZM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – poskytnout návratnou finanční výpomoc
dle podmínek stanovených ve smlouvě č. 19840526.
hlasování = 11 pro
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 3/2020, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
Paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města návrh Obecně závazné vyhlášky Města
Jiříkov č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Současně požádala
zastupitele o vyškrtnutí z návrhu vyhlášky ta ustanovení, která ruší Obecně závaznou vyhlášku
Města Jiříkov č. 1/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení
prostoru pro volné pobíhání psů, ze dne 29. 11. 2005, a to z důvodu, že se připravuje nová
vyhláška, která bude rušit vyhlášku č. 1/2005. Finanční výbor projednal dne 16. 09. 2020, rada
města projednala dne 07. 09. 2020 a oba orgány doporučili zastupitelstvu města vydat Obecně
závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného
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prostranství. Zastupitelé provedli opravu návrhu vyhlášky podle paní Ing. J. Schovancové
a následně přijali usnesení:
Usnesení č. 266/2020
1. ZM projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 3/2020, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku
Města Jiříkov č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne
14. 12. 2010.
2. ZM rozhodlo vydat v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
„Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství“.
hlasování = 11 pro
8. Návrh na doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan M. Sabo projednal se zastupiteli města
žádost právnické osoby firmy Czech Holding Production s.r.o. Jiříkov na doplnění Změny č. 1
Územního plánu Jiříkov a současně je informoval o provedeném dotazu na odbor regionálního
rozvoje a investic MěÚ Rumburk, zda lze tuto změnu ještě uskutečnit a bylo potvrzeno, že
změna se ještě v současné době učinit může. Dále požádal zastupitelé města, zda by nerozhodli
o tom, že další podané žádosti o Změnu Územního plánu Jiříkov budou řešeny až po vydání
a odsouhlasení Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali
usnesení:
Usnesení č. 267/2020
1. ZM projednalo předloženou žádost právnické osoby firmy Czech Holding Production s.r.o.
Jiříkov na doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov.
2. ZM schvaluje doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov zkráceným postupem dle § 55a
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále je „stavební zákon“).
3. ZM rozhodlo o obsahu doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov pořízené zkráceným
postupem na návrh dle § 44 písm. d) stavebního zákona:
- část p.p.č. 507/2 v k.ú. Jiříkov ze současného funkčního využití: plocha obytná smíšená (BS)
na navrhované funkční využití: plocha výroby a skladování (VS).
4. ZM rozhodlo, že náklady na doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov budou poměrnou
části uhrazeny i novým žadatelem firmou Czech Holding Production s.r.o. Jiříkov.
5. ZM rozhodlo, že další podané žádosti o Změnu Územního plánu Jiříkov budou řešeny až po
vydání a odsouhlasení Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov.
hlasování = 11 pro
9. Různé
a) souhlas s realizací projektu „Centrum sociálních služeb“
Starosta města pan M. Maják seznámil zastupitelstvo města s dopisem, který byl doručen dne
09. 09. 2020, ve věci vyslovení souhlasu s přijmutím dotace na realizaci projektu „Centrum
sociálních služeb Jiříkov“. Jedná se o projekt v ulici Londýnská, na zkvalitnění sociálních
služeb, který byl zpracován ve spolupráci s panem S., tehdejším ředitelem Domova „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. Starosta města podotknul, že dotace původně nebyla tak
vysoká jako je momentálně. Teď se jedná o částku něco přes 43 milionů a k tomu město dostane
5 % z národního rozpočtu, takže spoluúčast by byla 5 až 6 milionů. Vytvořil by se nový dům
sociálních služeb, takzvaný týdenní stacionář, který by byl určený pro seniory. Pan starosta dále
zdůraznil, že na Šluknovsku taková služba není a v Ústeckém kraji jsou asi dvě nebo tři zařízení.
Dále konstatoval, že financování v případě výstavby by bylo po etapách.
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Pan E. Fodor: O jaké objekty se přesně jedná?
Pan starosta města: Vedle kaple, když se jede do Filipova.
Pan Ing. Bc. J. S.: Ten projekt měl nějaký vývoj. Začínal asi v roce 2011 – 2012, kdy Město
Jiříkov převzalo do svého majetku bezúplatně majetek od Ústeckého kraje. Byly to čtyři objekty
dva v ulici Štefánikova a dva objekty v ulici Londýnská, které budou 10 let sloužit k sociálním
službám. V tom předchozím programovacím období, kdy se žádost podávala, nebylo možné
žádat o lůžka domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem. V době podání žádosti
byla podmínka, aby projekt splňoval materiálně technický standard ministerstva práce a
sociálních věcí, což se podařilo. Jedná se o další zachráněný dům na území města, ve kterém
budou poskytovány sociální služby. Jiříkov jako jediný na Šluknovsku bude poskytovat tyto
pobytové služby. Já pěvně věřím, že projekt se bude realizovat a mám z toho obrovskou radost.
Pan M. Horák: Ano, bylo to v roce 2011. Jsou to hezké peníze a je to asi největší dotace, kterou
jsme mohli získat.
Po krátké diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 268/2020
1. ZM bere na vědomí dopis Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15
Praha 1, kterým je Město Jiříkov vyzváno k vyslovení souhlasu s poskytnutím dotace ve výši
43.725.601,61 Kč na realizaci projektu CZ.06.2.56./0.0/0.0.18_103/0010504 „Centrum
sociálních služeb Jiříkov“.
2. ZM rozhodlo vydat souhlas s přijmutím dotace v Integrovaném regionálním operačním
programu, ve výzvě č. 82 „Rozvoj sociálních služeb (SVL) II“, ve výši 43.725.601,61 Kč na
realizaci projektu CZ.06.2.56./0.0/0.0.18_103/0010504 „Centrum sociálních služeb Jiříkov“.
3. ZM ukládá: starostovi města – rozhodnutí ZM zaslat na Ministerstva pro místní rozvoj.
hlasování = 11 pro
b) revokace části usnesení
Starosta města pan M. Maják přednesl a zdůvodnil zastupitelům města revokaci části usnesení
č. 244/2020 z 13. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 30. 06. 2020. Zastupitelé
města následně přijali usnesení:
Usnesení č. 269/2020
ZM revokuje část usnesení č. 244/2020 z 13. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného
dne 30. 06. 2020 tak, že v bodě 2. odstavci „Kontrolní výbor“ revokuje celý řádek s textem ve
znění:
„pan Evžen FODOR, nar. 11. 02. 1966, bytem Jiříkov, Svobodova 1058/1
1.800,- Kč“.
Zbývající text usnesení č. 244/2020 z 13. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne
30. 06. 2020 se nemění.
hlasování = 10 pro, 1 se zdržel
d) informace o činnosti rady města
Posledním bodem, který starosta města pan M. Maják přednesl zastupitelstvu města, byla
informace o činnosti rady města, a to informace z 50. schůze RM konané dne 07. 07. 2020,
z 51. schůze RM konané dne 29. 07. 2020, z 52. schůze RM konané dne 17. 08. 2020,
z 53. schůze RM konané dne 31. 08. 2020 a z 54. schůze RM konané dne 07. 09. 2020.
Pan E. Fodor: Chci se zeptat ohledně platebních terminálů, které byly zapsány v posledním
zápisu RM. Proč byla oslovena jenom Česká spořitelna, a ne i jiné banky? Opravdu je to tak
nevýhodné?
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Paní Ing. J. Schovancová: Českou spořitelnu jsem oslovovala z toho důvodu, že u této banky
máme účet. Takže nepředpokládám, že by nám jiná banka dala lepší nabídku. Ano opravdu je
to pro nás nerentabilní, jelikož občané města Jiříkova zatím preferují platbu v hotovosti.
Česká spořitelna souhlasila s naším rozhodnutím nepořizovat platební terminály, jelikož malá
města si to u nich nepořizují, protože je to pro ně nevýhodné. Když lidé chtějí zaplatit, tak zaplatí
a nemyslím si, že v tom hrají roli platební terminály.
Pan starosta města: Pokud nemá u sebe hotovost může zaplatit složenkou, nebo převodem z účtu
na účet.
Pan Mgr. Bc. V. Šamša: Poplatky jsou dost vysoké, a když by byl platební terminál, měl by se
využívat a pro nás to není ekonomicky výhodné, tolik pokut nevybereme.
Po krátké diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 270/2020
ZM bere na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti samostatné
působnosti podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.
hlasování = 11 pro
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan E. Fodor: Vadí mi rušení nočního klidu v ulici Svobodova. To, co se tam v létě odehrávalo,
není normální. Okolní obyvatelé jsou z toho už nešťastní. Může to tam vyvrcholit k nějaké
situaci, kterou už nebudeme muset zvládnout, s tím i souvisí bezdoplatková zóna.
Pan starosta města: My už přes rok máme požádáno o bezdoplatkovou zónu. Dokonce v radě
města to bylo odsouhlaseno na celé město. Bohužel na schválení je potřeba souhlas více orgánů,
jako například státní policie nebo OSPOD. Stále se na tom pracuje.
Pan E. Fodor: Co se děje ve Štefánikově ulici?
Pan Bc. P. Stredák: Budova nalevo je vypůjčena firmě MÁME PRO VÁS PRÁCI s.r.o., a bude
sloužit pro sociální služby. Druhá budova je z části pronajata firmě prádelna JARNÍ s.r.o.
a budou tam provozovat prádelnu, něco obdobného je i ve Varnsdorfu. Vrchní část toho domu
si nadále necháváme.
Pan místostarosta města: Doplnil bych, že to bude fungovat jako chráněna dílna pro klienty
s hendikepem a primárně pro klienty ze sociální péče.
Pan E. Fodor: Jak je to s udržováním pořádku na hřišti ve Březinově ulici. Nemohl by tam být
zvýšení dohled městské policie. Scházejí se tam mladistvý, dělají nepořádek a kouří tam.
Pan starosta města: V Jiříkově máme celkově problém s omladinou. Policie nemůže být všude a
máme jenom čtyři strážníky. Samozřejmě se budeme snažit to nějakým způsobem vyřešit.
Pan E. Fodor: Jak máme to pěkné stromořadí ve Svobodově ulici, tak nám tam jeden strom
uschl.
Pan starosta města: Bude se to řešit s UNILESEM.
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Paní M. Horáková: Chci poděkovat za ty přemístěné kotejnery u hřiště. Vypadá to mnohem
lépe.
Pan starosta města: Připravili jsme tam teď plochu na základě aktivity pana místostarosty, který
udělal snímky z vedlejších obcí. Uděláme k tomu i zábrany, aby to to vypadalo trochu
vzhledněji. Budeme se snažit všude po městě tyto místa zkulturnit.
Pan místostarosta města: Nádoby už něco pamatují, tak jsme je nechaly minulý týden vyčistit.
Pan M. Horák: Abych se vrátil k tomu, co říkal pan E. Fodor, ale ono to není jenom o té policii.
K bezdoplatkové zóně se musejí vyjadřovat různé orgány. Policii se do toho moc nehrne
a nejhorší je, že policie nemá lidi. Ještě že my tady tu městskou policii máme. Chtěl bych
apelovat na to, aby lidé hlásili všechno hned, a ne až za tři dny. Všechny lavičky po městě jsou
zničené. Nepořádek je i v lese. Jsou tam velké igelitové pytle, přepravky s nádobami od oleje.
Pan starosta města: To nejspíš nedělají občané Jiříkova.
Paní J. Podzimková: Chtěla bych poděkovat asistentům prevence kriminality a městské policii,
protože jejich přístup se nedá srovnávat se státní policií, kterou jsem několikrát volala, jejich
přístup byl šílený a bylo mi právě od nich doporučeno zavolat na městkou policii. Městská
policie mi vždycky pomohla. Co se týče toho dětského hřiště, nebylo by možné tam udělat
kamerový systém? Několikrát jsem tam viděla děti kouřit. Vím, že kamerový systém není levný,
ale zrovna na toto místo by se hodil. Je tam nepořádek i injekční stříkačky. Chodím to tam
sbírat.
Pan starosta města: Určitě, pracujeme na tom. Máme zpracovanou dokumentaci na kamerový
systém. Musíme si upřesnit lokality, kde by to bylo potřebné, ale samozřejmě jedině za dotace.
10. Závěr
Starosta města pan M. Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 14. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 17:46 hodin.
V Jiříkově dne 08. října 2020
Zapsala: Lucie Lacmanová
Schválil starosta města pan Michal Maják
…………………………….

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo
vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov
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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.

USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 29. září 2020
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

========================================================
Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo tyto body programu:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
3. Dotazy a připomínky občanů
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
b) záměry prodeje nemovitostí
c) odkup nemovitostí
d) smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí
5. Usnesení z 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova a mezitímní účetní závěrka za I. pololetí
b) jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek
c) neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
d) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na úhradu
mimořádné odměny ke mzdě a platu - COVID_19
e) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na podporu
mimořádného ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách COVID_19
f) převod finančních prostředků do fondu rezerv
g) zrušení pozastavení poskytování dotací z rozpočtu Města Jiříkova
h) vypracování jednoho návrhu rozpočtu Města Jiříkova - schodkového
i) zrušení odepsané pohledávky
j) rozpočtové opatření č. 8/2020 Města Jiříkova
k) smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 3/2020, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
8. Návrh na doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov
9. Různé
a) souhlas s realizací projektu „Centrum sociálních služeb“
b) revokace části usnesení
c) informace o činnosti rady města
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
11. Závěr

Usnesení č. 247/2020
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
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Usnesení č. 248/2020
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části st.p.č. 684 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 532 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části st.p.č. 684 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 532 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 249/2020
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to p.p.č. 5393 (trvalý travní porost), p.p.č. 5395 (ostatní plocha), p.p.č. 5398/1 (trvalý travní
porost), p.p.č. 5398/1 (ostatní plocha), p.p.č. 5399/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 5405 (trvalý
travní porost) a p.p.č. 5406 (ostatní plocha) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to p.p.č. 5393 (trvalý travní porost), p.p.č. 5395 (ostatní plocha), p.p.č. 5398/1 (trvalý travní
porost), p.p.č. 5398/1 (ostatní plocha), p.p.č. 5399/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 5405 (trvalý
travní porost) a p.p.č. 5406 (ostatní plocha) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova.
Usnesení č. 250/2020
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2160/2
(ostatní plocha) o výměře 122 m2, p.p.č. 2160/8 (trvalý travní porost) o výměře 813 m2,
p.p.č. 2159 (trvalý travní porost) o výměře 198 m2 a p.p.č. 6208 (ostatní plocha) o výměře
54 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 2160/2 (ostatní plocha) o výměře 122 m2, p.p.č. 2160/8 (trvalý travní porost) o výměře
813 m2, p.p.č. 2159 (trvalý travní porost) o výměře 198 m2 a p.p.č. 6208 (ostatní plocha)
o výměře 54 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 251/2020
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6672
(ostatní plocha) o výměře 68 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2
+ náklady.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 6672 (ostatní plocha) o výměře 68 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 252/2020
1. ZM projednalo nabídku na odkup p.p.č. 2331/3 (ostatní plocha) o výměře 822 m2
a p.p.č. 2331/5 (trvalý travní porost) o výměře 753 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na
listu vlastnictví č. 1024 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., Ke Kablu 289/7, 102 00 Praha 10 – Dolní
Měcholupy, za cenu dle znaleckého posudku č. 5771-061/20, tj. celkem 315.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo neodkoupit nemovitosti, a to p.p.č. 2331/3 (ostatní plocha) o výměře 822 m2
a p.p.č. 2331/5 (trvalý travní porost) o výměře 753 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na
listu vlastnictví č. 1024 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., Ke Kablu 289/7, 102 00 Praha 10 – Dolní
Měcholupy, za cenu dle znaleckého posudku č. 5771-061/20, tj. celkem 315.000,- Kč.
Usnesení č. 253/2020
1. ZM projednalo návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 31/U/VOB/2020 na převod p.p.č. 6550 (ostatní plocha) o výměře 21 m2 a p.p.č. 6551
(ostatní plocha) o výměře 10 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu
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vlastnictví č. 11000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou republikou - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2.
2. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 31/U/VOB/2020 na převod p.p.č. 6550 (ostatní plocha) o výměře 21 m2 a p.p.č. 6551
(ostatní plocha) o výměře 10 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 11000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovitým věcem č. 31/U/VOB/2020.
Usnesení č. 254/2020
ZM bere na vědomí usnesení z 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 16. 09. 2020.
Usnesení č. 255/2020
1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2020:
a) příjmy ve výši 51.997.651,59 Kč, výdaje ve výši 47.222.323,26 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 4.775.328,33 Kč,
b) výnosy ve výši 39.680.014,55 Kč, náklady ve výši 28.756.440,80 Kč, výsledek hospodaření
běžného účetního období 10.923.573,75 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2020, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech
partnerství veřejného a soukromého sektoru.
3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 6/2020 schválit.
Usnesení č. 256/2020
1. ZM projednalo poskytnutí jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku pro obce
Ústeckého kraje v roce 2020, dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši 4.547.500,- Kč. Příspěvek poskytnutý Ministerstvem financí je určený ke
zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního
bonusu.
2. ZM rozhodlo přijmout uvedený neúčelový příspěvek.
3. ZM rozhodlo o převodu výše uvedeného neúčelového příspěvku ve výši 4.547.500,- Kč
ze základního běžného účtu do fondu rezerv jednorázově do 31. 10. 2020. Tento fond bude
použit při tvorbě rozpočtu na rok 2021 k financování výdajů roku 2021.
4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu rezerv.
Usnesení č. 257/2020
1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 240.000,- Kč přijatou v období od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.
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Usnesení č. 258/2020
1. ZM projednalo Rozhodnutí č. 1 o poskytování dotace z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu na rok 2020 pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem
Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizai Města Jiříkova, dotace ve
výši 1.991.075,- Kč je určena na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve
ztíženém pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu
nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jiným fyzickými osobami při výkonu
sjednaného druhu práce, nebo ztíženého provozu v souvislosti a aplikací opatření proti šíření
nákazy COVID_19, případně za mimořádné pracovní nasazení v rámci poskytování sociální
služby uvedených v příloze Rozhodnutí.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet
města.
Usnesení č. 259/2020
1. ZM projednalo Rozhodnutí o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného ohodnocení
zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 v rámci
mimořádného dotačního řízení číslo: 68/2020/COS/OKD, na rok 2020 pro Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581,
příspěvkovou organizaci Města Jiříkova, dotace ve výši 351.528,73 Kč je určena na vyplacení
odměn zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet
města.
Usnesení č. 260/2020
1. ZM rozhodlo z důvodu vyššího cash finančních prostředků v roce 2020 o převodu
finančních prostředků ze základního běžného účtu do fondu rezerv částku 5.000.000,- Kč ve
dvou stejných splátkách, první část do 31. 10. 2020 a druhou část do 30. 11. 2020. Tento fond
bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2021 k financování výdajů roku 2021.
2. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provést výše uvedené převody do fondu
rezerv.
Usnesení č. 261/2020
1. ZM projednalo informaci vedoucí ekonomického odboru o zaslání výzvy všem žadatelům
o dotaci z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2020 o znovu posouzení a aktualizaci své žádosti.
2. ZM rozhodlo ve své odpovědnosti dle § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat pozastavení z důvodu vyhlášeného nouzového
stavu a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR poskytování dotací spolkům
a podobným neziskovým subjektům z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2020, a to
od 01. 10. 2020.
Usnesení č. 262/2020
ZM z důvodu možnosti použití finančních prostředků uložených ve fondu rezerv rozhodlo
o vypracování pouze jednoho návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021, a to návrh rozpočtu
schodkového.
Usnesení č. 263/2020
1. ZM projednalo návrh na zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu ve
výši 32.709,37 Kč dle předloženého návrhu.
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2. ZM rozhodlo zrušit odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu ve výši
32.709,37 Kč dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 264/2020
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 8/2020 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 8/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 265/2020
1. ZM projednalo návrh Smlouvy č. 19840526 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomoci, včetně přílohy
č. 1 „Splátkový kalendář“, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,
407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a paní J. V., na jejímž
základě bude jmenované poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 200.000,- Kč na
realizaci výměny zastaralého zdroje tepla na pevná paliva, dle Výzvy č. 1/2019 k předkládání
žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na
pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve
vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a dle
podmínek 117. výzvy Operačního programu životního prostředí v rámci specifického cíle 2.1.
2. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu č. 19840526 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomoci, včetně přílohy
č. 1 „Splátkový kalendář“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené
starostou města panem Michalem Majákem a paní J. V., na jejímž základě bude jmenované
poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 200.000,- Kč na realizaci výměny zastaralého
zdroje tepla na pevná paliva, dle Výzvy č. 1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech,
úspor energie a dalších adaptačních, či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu
v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a dle podmínek 117. výzvy
Operačního programu životního prostředí v rámci specifického cíle 2.1.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu č. 19840526 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomoci,
včetně přílohy č. 1 „Splátkový kalendář“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov,
zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a paní J. V., na jejímž základě bude
jmenované poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 200.000,- Kč na realizaci výměny
zastaralého zdroje tepla na pevná paliva, dle Výzvy č. 1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních, či mitigačních opatření ve vztahu ke
změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a dle podmínek
117. výzvy Operačního programu životního prostředí v rámci specifického cíle 2.1.
4. ZM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – poskytnout návratnou finanční výpomoc
dle podmínek stanovených ve smlouvě č. 19840526.
Usnesení č. 266/2020
1. ZM projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 3/2020, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku
Města Jiříkov č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne
14. 12. 2010.
2. ZM rozhodlo vydat v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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„Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství“.
Usnesení č. 267/2020
1. ZM projednalo předloženou žádost právnické osoby firmy Czech Holding Production s.r.o.
Jiříkov na doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov.
2. ZM schvaluje doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov zkráceným postupem dle § 55a
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále je „stavební zákon“).
3. ZM rozhodlo o obsahu doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov pořízené zkráceným
postupem na návrh dle § 44 písm. d) stavebního zákona:
- část p.p.č. 507/2 v k.ú. Jiříkov ze současného funkčního využití: plocha obytná smíšená (BS)
na navrhované funkční využití: plocha výroby a skladování (VS).
4. ZM rozhodlo, že náklady na doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov budou poměrnou
části uhrazeny i novým žadatelem firmou Czech Holding Production s.r.o. Jiříkov.
5. ZM rozhodlo, že další podané žádosti o Změnu Územního plánu Jiříkov budou řešeny až po
vydání a odsouhlasení Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov.
Usnesení č. 268/2020
1. ZM bere na vědomí dopis Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15
Praha 1, kterým je Město Jiříkov vyzváno k vyslovení souhlasu s poskytnutím dotace ve výši
43.725.601,61 Kč na realizaci projektu CZ.06.2.56./0.0/0.0.18_103/0010504 „Centrum
sociálních služeb Jiříkov“.
2. ZM rozhodlo vydat souhlas s přijmutím dotace v Integrovaném regionálním operačním
programu, ve výzvě č. 82 „Rozvoj sociálních služeb (SVL) II“, ve výši 43.725.601,61 Kč na
realizaci projektu CZ.06.2.56./0.0/0.0.18_103/0010504 „Centrum sociálních služeb Jiříkov“.
3. ZM ukládá: starostovi města – rozhodnutí ZM zaslat na Ministerstva pro místní rozvoj.
Usnesení č. 269/2020
ZM revokuje část usnesení č. 244/2020 z 13. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného
dne 30. 06. 2020 tak, že v bodě 2. odstavci „Kontrolní výbor“ revokuje celý řádek s textem ve
znění:
„pan Evžen FODOR, nar. 11. 02. 1966, bytem Jiříkov, Svobodova 1058/1
1.800,- Kč“.
Zbývající text usnesení č. 244/2020 z 13. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne
30. 06. 2020 se nemění.
Usnesení č. 270/2020
ZM bere na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti samostatné
působnosti podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.
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Ověřovatelé usnesení:

.……………………………..
p. Robert Altman

……………………………..
p. Ing. Roland Hase

V Jiříkově dne 08. října 2020
Zapsala: Lucie Lacmanová

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo
vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu
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