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

ZÁPIS
z 16. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
konaného dne 10. prosince 2020
v zasedací místnosti MěÚ od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
p. Evžen Fodor

……………………….…….
p. Ing. Jindřich Jurajda

Zasedání se zúčastnilo 10 členů Zastupitelstva města Jiříkov
Omluveni:
p. Mgr. Bc. Vladimír Šamša
p. Petr Dufek
p. Miroslav Horák
pí Milena Horáková
p. Robert Altman

1. Zahájení
Pořízený audio záznam z průběhu 16. zasedání ZM pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu
nebyl doslovně přepisován. Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele. V
16:00 hodin zahájil 16. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno 8 členů
ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Následně proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města
navrženi:
předseda: paní Ing. Nikol Kopecká
hlasování = 8 pro
člen:
paní Naděžda Stožická
hlasování = 8 pro
člen:
pan Ing. Roland Hase
hlasování = 8 pro
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Evžen Fodor
a pan Ing. Jindřich Jurajda, zapisovatelkou byla určena slečna Lucie Lacmanová.
Po zahájení starosta města seznámil členy zastupitelstva s programem a současně je požádal
o doplnění bodu programu 8.d) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
o přijetí další dotace pro jmenovaný domov ve výši 250.000,- Kč. O svém návrhu dal hlasovat
a zastupitelé města hlasováním 8 pro zařadili do bodu programu 8.d) přijetí další dotace pro
Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov ve výši 250.000,- Kč. Následně starosta
města dal hlasovat o programu 16. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 8 pro
V 16:10 hodin se na zastupitelstvo města dostavila zastupitelka paní P. Wittgruberová.
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), 14. ZM: usn. č. 248/2020 – splněno,
usn. č. 249/2020 – splněno, usn. č. 250/2020 – splněno, usn. č. 251/2020 – splněno,
usn. č. 252/2020 – splněno, usn. č. 253/2020 – usnesení bylo revokováno, 15. ZM:
usn. č. 271/2020 – splněno, usn. č. 272/2020 – splněno, usn. č. 273/2020 – splněno,
usn. č. 274/2020 – splněno, usn. č. 275/2020 – splněno,
Finanční záležitosti: 14. ZM: usn. č. 254/2020 – splněno, usn. č. 255/2020 – splněno,
usn. č. 256/2020 – splněno, usn. č. 257/2020 – splněno, usn. č. 258/2020 – splněno,
usn. č. 259/2020 – splněno, usn. č. 260/2020 – splněno, usn. č. 261/2020 – splněno,
usn. č. 262/2020 – trvá (schodkový rozpočet bude zpracován v lednu 2021), usn. č. 263/2020
– splněno, usn. č. 264/2020 – splněno, usn. č. 265/2020 – splněno, 15. ZM: usn. č. 276/2020 –
splněno, usn. č. 277/2020 – splněno, usn. č. 278/2020 – splněno, usn. č. 279/2020 – splněno,
usn. č. 280/2020 – splněno, usn. č. 281/2020 – splněno,
Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov: č. 3/2020: 14. ZM: usn. č. 266/2020 – splněno,
Doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov: 14. ZM: usn. č. 267/2020 – splněno,
Různé: 14. ZM: usn. č. 268/2020 – splněno, usn. č. 269/2020 – splněno.
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli města přijato
následující usnesení:
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Usnesení č. 282/2020
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 9 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
Ze strany občanů nebyly žádné dotazy a připomínky.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) prodej nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan M. Sabo přednesl zastupitelům města
k projednání prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova na stavbu rodinných domů před
kolaudací stavby. Prodeje byly projednány v radě města dne 07. 12. 2020, a ta doporučila
nemovitosti prodat. Záměry prodeje jsou zveřejněny na úřední desce. Zastupitelstvo města
k tomuto bodu přijalo níže uvedená usnesení:
Usnesení č. 283/2020
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1233/1
(trvalý travní porost) o výměře 801 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1625-74/2020, na stavbu
rodinného domu před kolaudací stavby, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu Z. G., za
cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 3.951,- Kč, kde kupující
zároveň podepíše směnku ve výši 95.319,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od
podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 1233/1 (trvalý
travní porost) o výměře 801 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1625-74/2020, na stavbu rodinného
domu před kolaudací stavby, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu Z. G., za cenu
a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 3.951,- Kč, kde kupující zároveň
podepíše směnku ve výši 95.319,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu
kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.
hlasování = 9 pro
Usnesení č. 284/2020
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3190/1
(trvalý travní porost), části st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 3193/1 (trvalý
travní porost) o celkové výměře 1313 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1645-132/2020, na
stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
manželům M. a M. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem
43.260,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná
pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují
rodinný dům.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3190/1 (trvalý
travní porost), část st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) a část p.p.č. 3193/1 (trvalý travní
porost) o celkové výměře 1313 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1645-132/2020, na stavbu
rodinného domu před kolaudací stavby, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
M. a M. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 43.260,- Kč,
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kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující
do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města - kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
hlasování = 9 pro
Usnesení č. 285/2020
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5371 (ostatní
plocha) o výměře 468 m2 a p.p.č. 5374 (trvalý travní porost) o výměře 1284 m2 vše v k.ú. Filipov
u Jiříkova, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, které jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, paní I. O., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1, tj. celkem
91.240,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5371 (ostatní
plocha) o výměře 468 m2 a p.p.č. 5374 (trvalý travní porost) o výměře 1284 m2 vše v k.ú. Filipov
u Jiříkova, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, které jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, paní I. O., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem
91.240,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná
pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje
rodinný dům.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
hlasování = 9 pro
5. Usnesení z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová předložila zastupitelům města
usnesení z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, ze dne 07. 12. 2020.
Následně zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 286/2020
ZM bere na vědomí usnesení z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 07. 12. 2020.
hlasování = 9 pro
6. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2022 – 2023
Paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupitelstvem města návrh Střednědobého výhledu
rozpočtu Města Jiříkova na roky 2022 - 2023. Finanční výbor projednal dne 07. 12. 2020
a doporučil schválit. Rada města projednala dne 23. 11. 2020 a také doporučila schválit.
Zastupitelé města přijali k tomuto bodu usnesení:
Usnesení č. 287/2020
1. ZM projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2022 – 2023.
Rok 2022: příjmy ve výši 77.674.000,- Kč, výdaje ve výši 73.821.000,- Kč, závazky ve výši
3.853 000,- Kč, pohledávky ve výši 3.904.000,- Kč.
Rok 2023: příjmy ve výši 78.440.000,- Kč, výdaje ve výši 74.587.000,- Kč, závazky ve výši
3.853.000,- Kč, pohledávky ve výši 3.804.000,- Kč.
2. ZM projednalo rozpočtovou odpovědnost – fiskální pravidlo v rámci návrhu Střednědobého
výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2022 – 2023, kde plánovaná výše dluhu nepřekročí
60% průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky.
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3. ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2022 – 2023.
hlasování = 9 pro
7. Návrh Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2021
Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla a zdůvodnila zastupitelům města návrh Rozpočtového
provizoria Města Jiříkova na rok 2021, včetně stanovení pravidel k zajištění plynulosti
hospodaření na úrovni vlastní a na úrovni zřízených příspěvkových organizací. Rada města
projednala dne 07. 12. 2020 a doporučila schválit návrh rozpočtového provizoria. Finanční
výbor projednal dne 07. 12. 2020, a také doporučil schválit tento návrh rozpočtového
provizoria. Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 288/2020
1. ZM projednalo návrh Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2021, včetně
stanovení pravidel k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni vlastní, a na úrovni zřízených
příspěvkových organizací, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 73.723.000,- Kč, výdaje ve výši
70.870.000,- Kč, financování ve výši -2.853.000,- Kč.
2. ZM projednalo pravidla rozpočtového provizoria k zajištění plynulosti hospodaření Města
Jiříkova a jeho zřízených příspěvkových organizací. Do schválení rozpočtu města na rok 2021
bude Město Jiříkov hospodařit dle těchto pravidel rozpočtového provizoria tak, aby nedošlo
k narušení plynulosti hospodaření.
3. ZM schvaluje v souladu s § 13 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočtové provizorium Města Jiříkova
na rok 2021, včetně stanovení pravidel k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni vlastní,
a na úrovni zřízených příspěvkových organizací, kdy příjmy jsou plánovány ve výši
73.723.000,- Kč, výdaje ve výši 70.870.000,- Kč, financování ve výši -2.853.000,- Kč.
4. ZM schvaluje v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria k zajištění
plynulosti hospodaření Města Jiříkova a jeho zřízených příspěvkových organizací. Do
schválení rozpočtu města na rok 2021 bude Město Jiříkov hospodařit dle těchto pravidel
rozpočtového provizoria tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření:
Rozpočtovým provizoriem se financuje:
a) vypořádání dotací a příspěvků,
b) výdaje spojené s hrazením úvěrů,
c) výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné,
d) výdaje zabezpečující provoz městského úřadu, JPO II. a městské policie,
e) výdaje z uzavřených smluv, ze schválených směrnic, v měsíci lednu 2021 bude proveden
převod do sociálního fondu ve výši 150.000,- Kč na financování výdajů sociálního fondu,
f) výdaje na opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném
rozsahu,
g) budou hrazeny investiční výdaje, k nimž se město smluvně zavázalo v přecházejícím období,
tyto investice jsou uvedeny v návrhu rozpočtového provizoria,
h) nebudou zahajovány žádné nové investiční akce,
i) nebudou poskytovány žádné příspěvky spolkům a jiným neziskovým organizacím,
j) nebudou poskytnuty žádné členské příspěvky,
k) příjmy budou inkasovány v souladu s platnými předpisy bez omezení a stanovení limitu,
l) příjmy a výdaje uskutečněné v rámci provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení,
m) výdaje na provozní příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace po dobu rozpočtového
provizoria, poskytované zřizovatelem do 10. dne měsíce:
- Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace – měsíční
provozní příspěvek ve výši 145.000,- Kč,
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- Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace – měsíční provozní příspěvek
ve výši 280.000,- Kč,
- Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – měsíční provozní příspěvek ve výši
100.000,- Kč.
5. ZM schvaluje převod částky 150.000,- Kč v lednu 2021 do sociálního fondu k financování
výdajů sociálního fondu.
6. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet sociálního fondu.
hlasování = 9 pro
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Vybavení velkého sběrného místa
ve městě Jiříkov“
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan M. Sabo projednal se zastupitelstvem města
Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva životního prostředí
na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“. Město Jiříkov po její přijetí
obdrží dotaci ve výši: 1.986.630,03 Kč, vlastní zdroje ve výši: 350.581,77 Kč, celkové
uznatelné náklady činí částku ve výši: 2.337.211,80 Kč. Rada města projednala dne
23. 11. 2020 a doporučila dotaci přijmout. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 289/2020
1. ZM projednalo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo
115D314021868 na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“.
2. ZM rozhodlo přijmout na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
– identifikační číslo 115D314021868 finanční prostředky ve výši 1.986.630,03 Kč poskytnuté
Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva životního prostředí ČR na akci „Vybavení
velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“.
3. ZM rozhodlo na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace –
identifikační číslo 115D314021868, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků
ve výši 1.986.630,03 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva životního
prostředí ČR na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“ budou kryty
z rozpočtu města v roce 2021.
hlasování = 9 pro
b) poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
Dále pan M. Sabo projednal se zastupiteli rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje
o poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2019. Městu Jiříkov je poskytnutý finanční příspěvek ve výši
113.325,- Kč, a to na obnovu lesních porostů na holinách vzniklých nahodilou těžbou
jehličnatého dříví. Rada města projednala dne 07. 12. 2020 a doporučila přijmout. Finanční
výbor projednal dne 07. 12. 2020, a také doporučil přijmout. Zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 290/2020
1. ZM projednalo Rozhodnutí Krajského úřad Ústeckého kraje o poskytnutí finančního
příspěvku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství z programu Ln. Finanční
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.
2. ZM rozhodlo přijmout na základě vydaného Rozhodnutí Krajského úřad Ústeckého kraje
o poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství
z programu Ln. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích
za rok 2019 finanční prostředky ve výši 113.325,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov.
3. ZM rozhodlo, že poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
zemědělství z programu Ln. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2019 budou použity na obnovení lesních porostů na holinách
vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví.
hlasování = 9 pro
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c) dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 19860507 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Mgr. J. Semerád projednal se zastupiteli návrh Dodatku
č. 1 ke Smlouvě č. 19860507 o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovaných
na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva, a to z důvodu, že žadatelka požádala
splacení návratné finanční výpomoci ve výši 70.500,- Kč předčasně a jednorázově převodem
finančních prostředků na účet poskytovatele do 31. 12. 2020. Zastupitelé přijali následně
usnesení:
Usnesení č. 291/2020
1. ZM projednalo návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 19860507 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 L. K., na základě
kterého bude ze strany paní L. K. jednorázově a bez sankce splacena dlužná částka Městu
Jiříkov, jakožto poskytovateli návratné finanční výpomoci na výměnu zastaralých zdrojů tepla
na pevná paliva ve výši 70.500,- Kč, a to do 31. 12. 2020.
2. ZM schvaluje na základě žádosti paní L. K., splacení návratné finanční výpomoci ve výši
70.500,- Kč předčasně a bez sankce formou jednorázového převodu finančních prostředků na
účet poskytovatele do 31. 12. 2020.
3. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 19860507 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 L. K., na základě kterého bude
ze strany paní L. K. jednorázově a bez sankce splacena dlužná částka Městu Jiříkov, jakožto
poskytovateli návratné finanční výpomoci na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
ve výši 70.500,- Kč, a to do 31. 12. 2020.
4. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 19860507 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 L. K., na základě
kterého bude ze strany paní L. K. jednorázově a bez sankce splacena dlužná částka Městu
Jiříkov, jakožto poskytovateli návratné finanční výpomoci na výměnu zastaralých zdrojů tepla
na pevná paliva ve výši 70.500,- Kč, a to do 31. 12. 2020.
hlasování = 9 pro
d) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
Ing. J. Schovancová, vedoucí ekonomického odboru přednesla zastupitelstvu města přijetí dvou
dotací pro Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov na rok 2020, určených
na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů v souvislosti s epidemií COVID_19. Rada města
a finanční výbor projednali dne 07. 12. 2020 přijetí první dotace a doporučili přijmout
a zároveň schválili převod této dotace na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“- sociální služby Jiříkov. Druhou dotaci finanční výbor ani rada města neprojednali.
Zastupitelé města k tomuto bodu přijali usnesení:
Usnesení č. 292/2020
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 organizací Města Jiříkova, dotace
ve výši 238.960,- Kč je určena na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku
příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID_19.
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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.
3. ZM projednalo Rozhodnutí č. 1/IN 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 organizací Města Jiříkova, dotace
ve výši 250.000,- Kč je určena na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku
příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID_19.
4. 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 = 9 pro
e) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2020 a mezitímní účetní závěrka
za III. čtvrtletí roku 2020
Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města rozbor hospodaření Města
Jiříkova za leden – září 2020 a mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 2020.
Finanční výbor projednal dne 07. 12. 2020 a doporučil schválit. Rada města projednala dne
23. 11. 2020 a také doporučila schválit. Zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 293/2020
1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2020:
a) příjmy ve výši 78.286.855,63 Kč, výdaje ve výši 65.995.221,82 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 12.291.633,81 Kč,
b) výnosy ve výši 60.268.227,82 Kč, náklady ve výši 41.307.811,66 Kč, výsledek hospodaření
běžného účetního období 18.960.416,16 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 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 9/2020 schválit.
hlasování = 9 pro
f) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2020
Paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města pověření Rady města Jiříkova k
provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2020. Finanční výbor projednal dne
07. 12. 2020 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 23. 11. 2020, a také doporučila
schválit. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 294/2020
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence radě města k provedení rozpočtového
opatření č. 14/2020 k 31. 12. 2020 v rozsahu do výše 10.000.000,- Kč a k přijetí dotací
za období od prosincového zasedání zastupitelstva města do 31. 12. 2020 dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
hlasování = 9 pro
g) rozpočtové opatření č. 13/2020 Města Jiříkova a převod finančních prostředků do fondu
rezerv
Posledním bodem, který paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města bylo
rozpočtové opatření č. 13/2020 Města Jiříkova a převody finančních prostředků ze základního
běžného účtu do fondu rezerv. Rada města a finanční výbor projednali dne 07. 12. 2020
a doporučili schválit. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
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Usnesení č. 295/2020
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 13/2020 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 13/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo z důvodu nevyužitých a uspořených finančních prostředků v roce 2020 převést
finanční prostředky ze základního běžného účtu do fondu rezerv, a to částku 1.069.000,- Kč
do 31. 12. 2020. Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2021 k případnému
financování výdajů roku 2021.
3. ZM rozhodlo z důvodu vyššího cash finančních prostředků v roce 2020 o převodu
finančních prostředků ze základního běžného účtu do fondu rezerv částku 2.562.000,- Kč
do 31. 12. 2020. Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2021 k financování výdajů
roku 2021.
4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedené převody finančních
prostředků na účet fondu rezerv.
hlasování = 9 pro
9. Usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Mgr. J. Semerád přednesl zastupitelům města usnesení
ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 30. 11. 2020.
Zastupitelstvo města přijalo následně usnesení:
Usnesení č. 296/2020
ZM bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 30. 11. 2020.
hlasování = 9 pro
V 17:00 hodin se na zastupitelstvo města dostavila zastupitelka paní Mgr. J. Podzimková, DiS.
10. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů
V úvodu toho bodu programu jednání zastupitelstva města vystoupil starosta města
pan M. Maják a upozornil zastupitelé města, že na stole mají dokument s novým a radou města
doporučeným textem článku 7 „Úlevy“ návrhu Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov
č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále také jen „OZV“). Dále vysvětlil rozdíl
mezi na stůl předloženým návrhem článku 7 „Úlevy“ a článku 7 „Úlevy“ v návrhu OZV
obdrženého v podkladech pro zasedání zastupitelstva města.
Rozdíl spočívá ve způsobu úlevy, a to:
1. V na stůl předloženém návrhu článku 7 „Úlevy“ výše úlevy činí 6,- Kč za každý odevzdaný
naplněný pytel a do výše 150,- Kč na 1 rok poplatníkovi zapojeného do systému
identifikovatelného třídění.
2. V návrhu článku 7 „Úlevy“ jako součást OZV obdržené v podkladech pro zasedání
zastupitelstva města výše úlevy činí 150,- Kč na 1 rok poplatníkovi, který odevzdal nejméně
25 naplněných pytlů a je zapojen do systému identifikovatelného třídění.
Následně vystoupil pan Ing. R. Hase, který navrhl, aby se poskytovala úleva 6,- Kč za každý
odevzdaný naplněný pytel a do maximální výše 150,- Kč na rok a ne za 25 odevzdaných
naplněných pytlů by se poskytovala úleva 150,- Kč a svůj návrh náležitě zdůvodnil.
Dále vystoupil vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan M. Sabo, který přednesl
a zdůvodnil jednotlivé články projednávané OZV a současně zdůvodnil návrh úlevy 150,- Kč
za 25 odevzdaných naplněných pytlů a zvýšení poplatku z částky 640,- Kč na 840,- Kč na
poplatníka a rok.
V další diskuzi odpovídali na dotazy a návrhy zastupitelů starosta města pan M. Maják, vedoucí
odboru výstavby a životního prostředí pan M. Sabo a referentka správy poplatků za komunální
odpad paní Ing. D. Kopečná.
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Po diskuzi starosta města dal hlasovat o změně článku 7 „Úlevy“ v návrhu OZV na níže
uvedené znění:
1) Úleva se touto vyhláškou poskytuje poplatníkům (s výjimkou poplatníků, kteří jsou již
osvobozeni z důvodů uvedených v zákoně) zapojeným v systému identifikovatelného
třídění určených složek komunálního odpadu do určených zvláštních pytlů postupem dle
zvláštní obecně závazné vyhlášky města16) (dále jen „systém identifikovatelného třídění“)
za odkládání takových naplněných pytlů v systému identifikovatelného třídění, a to až do
výše 150,- Kč v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, ve kterém došlo
k vytřídění do pytlů odložených v systému identifikovatelného třídění. Výše úlevy činí
6,- Kč za každý naplněný pytel.
2) Podmínkou vzniku nároku na úlevu dle odst. 1 je neexistence nedoplatku na poplatku
za příslušný kalendářní rok, ve kterém docházelo k odevzdávání pytlů v systému
identifikovatelného třídění.
3) Za okamžik vzniku úlevy dle odst. 1, od kterého poběží lhůta k podání ohlášení
poplatníkem, se považuje 1. 1. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce,
ve kterém poplatník splnil podmínky uvedené v odst. 1.
Zastupitelé hlasováním 9 pro, 1 se zdržel odhlasovali změnu články 7 „Úlevy“ v OZV dle
návrhu pana Ing. R. Hase. Následně zastupitelé města, návrhová komise, vedoucí odboru
výstavby a životního prostředí a referentka správy poplatků za komunální odpad provedli
změnu článku 7 „Úlevy“ v OZV dle schváleného návrhu. Starosta města dal hlasovat a
zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 297/2020
1. ZM projednalo předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 4/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
2. ZM rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 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. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
hlasování = 9 pro, 1 se zdržel
11. Různé
a) dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín
- příspěvková organizace
Pan Mgr. J. Semerád projednal se zastupiteli města Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, který je
potřeba vydat z důvodu aktualizace majetku příspěvkové organizace. Zastupitelé přijali
usnesení:
Usnesení č. 298/2020
1. ZM projednalo Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola
Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 a § 178 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydat Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace,
se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, s účinností od 01. 01. 2021.
hlasování = 10 pro
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b) dopis Ministerstva zemědělství ČR
Starosta města pan M. Maják seznámil zastupitele města s dopisem Ing. A. K. z Ministerstva
zemědělství ČR. Zastupitelé města následně přijali usnesení:
Usnesení č. 299/2020
ZM bere na vědomí dopis Ing. A. K. náměstka pro řízení sekce „Sekce vodního hospodářství“
Ministerstva zemědělství ČR, ve věci zastaveného řízení žádosti Města Jiříkov
o finanční podporu na akci „Vodovod Filipov“.
hlasování = 10 pro
c) peněžité plnění členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova
Starosta města pan M. Maják přednesl zastupitelům města návrh na vyplacení peněžitého plnění
členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova
za období od 01. 07. 2020 do 10. 12. 2020. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 300/2020
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova a jejich
účasti na zasedání výboru za období od 01. 07. 2020 do 10. 12. 2020:
a)Finanční výbor: paní A. S. - 3x, paní I. B. - 2x, pan O. P. - 3x, pan J. M. - 3x.
b)Kontrolní výbor: pan Z. K. - 1x, pan J. V. - 1x, pan R. M. - 1x.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84, odst. 2, písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova dle účasti
ve výši:
a)Finanční výbor:
Paní A. S.
1.800,- Kč
Paní I. B.
1.200,- Kč
Pan O. P.
1.800,- Kč
Pan J. M.
1.800,- Kč
b)Kontrolní výbor:
Pan Z. K.
600,- Kč
Pan J. V.
600,- Kč
Pan R. M.
600,- Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
hlasování = 10 pro
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 55. schůze RM konané dne 29. 09. 2020,
z 56. schůze RM konané dne 05. 10. 2020, z 57. schůze RM konané dne 19. 10. 2020,
z 58. schůze RM konané dne 02. 11. 2020 a z 59. schůze RM konané dne 23. 11. 2020.
Pan E. Fodor: V radě města bylo, že navýšení ceny za dílo u spořitelny je skoro 1 milion korun.
Na dotaz pana E. Fodora odpověděl pan M. Sabo, který zdůvodnil navýšení ceny za dílo, a to
z nutnosti opravy kanalizace, zvýšení únosnosti nové komunikace a parkovacích stání.
Následně zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 301/2020
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 = 10 pro
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e) návrh na zrušení žádosti na pořízení mobilního pódia
Místostarosta pan Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS. projednal se zastupiteli města návrh na zrušení
žádosti na pořízení mobilního pódia pro rozvoj kulturních aktivit pořádané Městem Jiříkov,
z důvodu šibeničního termínu, vysokým plánovaným investicím na rok 2021 a nejistým
daňovým výnosům. K tomuto zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 302/2020
1. ZM projednalo návrh na zrušení žádosti na pořízení mobilního pódia pro rozvoj kulturních
aktivit pořádané Městem Jiříkov a pro rozvoj spolkové činnosti z Programu rozvoje venkova,
Výzvy č. 6 fichi 421 aktivita f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, jejímž
poskytovatelem je MAS ČESKÝ SEVER.
2. ZM rozhodlo zrušit žádost na pořízení mobilního pódia pro rozvoj kulturních aktivit
pořádané Městem Jiříkov a pro rozvoj spolkové činnosti z Programu rozvoje venkova, Výzvy
č. 6 fichi 421 aktivita f) kulturní a spolková zařízení, včetně knihoven, jejímž poskytovatelem
je MAS ČESKÝ SEVER,
hlasování = 10 pro
12. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan E. Fodor: Co se týče nových staveb co v Jiříkově děláme, například u bývalé knihovny
probíhá vše tak jak má?
Pan starosta města: Probíhá to úspěšně. Takovou firmu jsem tady dlouho neviděl, aby byla tak
pracovitá a dodržovala termíny, jak má.
Pan R. Mark: Správa železniční dopravní cesty kácela stromy a na místě ponechala větve.
Nedalo by se to řešit?
Pan starosta města: Nechali tam silnější větve a klády, které tam někdo naskládal, jelikož jsou
součástí vyšetřování. Musíme zjistit co se tím bude dále dělat.
Paní Ing. N. Kopecká: U skládky se vykácelo část lesa, dá se s tím něco dělat i když to nepatří
městu?
Pan místostarosta města: Musíme se starat o vlastní les a o toto se musejí postarat státní lesy.
Pan Ing. R. Hase: Rok se čeká, jestli se to obnoví přirozenou cestou a až následně se sází.
Paní Mgr. J. Podzimková, DiS.: Lidé si stěžují na špatnou činnost a organizaci pošty. Můžeme
s tím něco udělat?
Pan starosta města: Pošta je v prostorách, které patří městu, můžeme dát dotaz a zjistit co se
dá dělat. Na jednu stranu můžeme být rádi, že tu poštu ještě tady máme.
Dále proběhla krátká diskuze k vánoční výzdobě, kde odpověděl pan starosta, že se na příští
rok plánuje obnovit část vánoční výzdoby.

13. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 16. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 17:55 hodin.
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V Jiříkově dne 17. prosince 2020
Zapsala: Lucie Lacmanová

Schválil starosta města pan Michal Maják
…………………………….

Úplné znění zápisu 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 16. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 10. prosince 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) prodej nemovitostí
5. Usnesení z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2022 – 2023
7. Návrh Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2021
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Vybavení velkého
sběrného místa ve městě Jiříkov“
b) poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
c) dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 19860507 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
d) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
e) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2020 a mezitímní účetní
závěrka za III. čtvrtletí roku 2020
f) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v
roce 2020
g) rozpočtové opatření č. 13/2020 Města Jiříkova a převod finančních prostředků do
fondu rezerv
9. Usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
10. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 4/2020, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní
a odstraňování komunálních odpadů
11. Různé
a) dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov,
okres Děčín - příspěvková organizace
b) dopis Ministerstva zemědělství ČR
c) peněžité plnění členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova
d) informace o činnosti rady města
e) návrh na zrušení žádosti na pořízení mobilního pódia
12. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
13. Závěr

========================================================
Usnesení č. 282/2020
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.

14

Usnesení č. 283/2020
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1233/1
(trvalý travní porost) o výměře 801 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1625-74/2020, na stavbu
rodinného domu před kolaudací stavby, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu Z. G., za
cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 3.951,- Kč, kde kupující
zároveň podepíše směnku ve výši 95.319,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od
podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 1233/1 (trvalý
travní porost) o výměře 801 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1625-74/2020, na stavbu rodinného
domu před kolaudací stavby, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu Z. G., za cenu
a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 3.951,- Kč, kde kupující zároveň
podepíše směnku ve výši 95.319,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu
kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.
Usnesení č. 284/2020
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3190/1
(trvalý travní porost), části st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 3193/1 (trvalý
travní porost) o celkové výměře 1313 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1645-132/2020, na
stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
manželům M. a M. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem
43.260,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná
pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují
rodinný dům.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3190/1 (trvalý
travní porost), část st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) a část p.p.č. 3193/1 (trvalý travní
porost) o celkové výměře 1313 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1645-132/2020, na stavbu
rodinného domu před kolaudací stavby, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
M. a M. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 43.260,- Kč,
kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující
do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města - kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
Usnesení č. 285/2020
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5371 (ostatní
plocha) o výměře 468 m2 a p.p.č. 5374 (trvalý travní porost) o výměře 1284 m2 vše v k.ú. Filipov
u Jiříkova, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, které jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
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Rumburk, paní I. O., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1, tj. celkem
91.240,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5371 (ostatní
plocha) o výměře 468 m2 a p.p.č. 5374 (trvalý travní porost) o výměře 1284 m2 vše v k.ú. Filipov
u Jiříkova, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, které jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, paní I. O., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem
91.240,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná
pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje
rodinný dům.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
Usnesení č. 286/2020
ZM bere na vědomí usnesení z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 07. 12. 2020.
Usnesení č. 287/2020
1. ZM projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2022 – 2023.
Rok 2022: příjmy ve výši 77.674.000,- Kč, výdaje ve výši 73.821.000,- Kč, závazky ve výši
3.853 000,- Kč, pohledávky ve výši 3.904.000,- Kč.
Rok 2023: příjmy ve výši 78.440.000,- Kč, výdaje ve výši 74.587.000,- Kč, závazky ve výši
3.853.000,- Kč, pohledávky ve výši 3.804.000,- Kč.
2. ZM projednalo rozpočtovou odpovědnost – fiskální pravidlo v rámci návrhu Střednědobého
výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2022 – 2023, kde plánovaná výše dluhu nepřekročí
60% průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky.
3. ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2022 – 2023.
Usnesení č. 288/2020
1. ZM projednalo návrh Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2021, včetně
stanovení pravidel k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni vlastní, a na úrovni zřízených
příspěvkových organizací, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 73.723.000,- Kč, výdaje ve výši
70.870.000,- Kč, financování ve výši -2.853.000,- Kč.
2. ZM projednalo pravidla rozpočtového provizoria k zajištění plynulosti hospodaření Města
Jiříkova a jeho zřízených příspěvkových organizací. Do schválení rozpočtu města na rok 2021
bude Město Jiříkov hospodařit dle těchto pravidel rozpočtového provizoria tak, aby nedošlo
k narušení plynulosti hospodaření.
3. ZM schvaluje v souladu s § 13 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočtové provizorium Města Jiříkova
na rok 2021, včetně stanovení pravidel k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni vlastní,
a na úrovni zřízených příspěvkových organizací, kdy příjmy jsou plánovány ve výši
73.723.000,- Kč, výdaje ve výši 70.870.000,- Kč, financování ve výši -2.853.000,- Kč.
4. ZM schvaluje v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria k zajištění
plynulosti hospodaření Města Jiříkova a jeho zřízených příspěvkových organizací. Do
schválení rozpočtu města na rok 2021 bude Město Jiříkov hospodařit dle těchto pravidel
rozpočtového provizoria tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření:
Rozpočtovým provizoriem se financuje:
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a) vypořádání dotací a příspěvků,
b) výdaje spojené s hrazením úvěrů,
c) výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné,
d) výdaje zabezpečující provoz městského úřadu, JPO II. a městské policie,
e) výdaje z uzavřených smluv, ze schválených směrnic, v měsíci lednu 2021 bude proveden
převod do sociálního fondu ve výši 150.000,- Kč na financování výdajů sociálního fondu,
f) výdaje na opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném
rozsahu,
g) budou hrazeny investiční výdaje, k nimž se město smluvně zavázalo v přecházejícím období,
tyto investice jsou uvedeny v návrhu rozpočtového provizoria,
h) nebudou zahajovány žádné nové investiční akce,
i) nebudou poskytovány žádné příspěvky spolkům a jiným neziskovým organizacím,
j) nebudou poskytnuty žádné členské příspěvky,
k) příjmy budou inkasovány v souladu s platnými předpisy bez omezení a stanovení limitu,
l) příjmy a výdaje uskutečněné v rámci provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení,
m) výdaje na provozní příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace po dobu rozpočtového
provizoria, poskytované zřizovatelem do 10. dne měsíce:
- Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace – měsíční
provozní příspěvek ve výši 145.000,- Kč,
- Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace – měsíční provozní příspěvek
ve výši 280.000,- Kč,
- Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – měsíční provozní příspěvek ve výši
100.000,- Kč.
5. ZM schvaluje převod částky 150.000,- Kč v lednu 2021 do sociálního fondu k financování
výdajů sociálního fondu.
6. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet sociálního fondu.
Usnesení č. 289/2020
1. ZM projednalo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo
115D314021868 na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“.
2. ZM rozhodlo přijmout na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
– identifikační číslo 115D314021868 finanční prostředky ve výši 1.986.630,03 Kč poskytnuté
Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva životního prostředí ČR na akci „Vybavení
velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“.
3. ZM rozhodlo na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace –
identifikační číslo 115D314021868, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků
ve výši 1.986.630,03 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva životního
prostředí ČR na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“ budou kryty
z rozpočtu města v roce 2021.
Usnesení č. 290/2020
1. ZM projednalo Rozhodnutí Krajského úřad Ústeckého kraje o poskytnutí finančního
příspěvku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství z programu Ln. Finanční
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.
2. ZM rozhodlo přijmout na základě vydaného Rozhodnutí Krajského úřad Ústeckého kraje
o poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství
z programu Ln. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích
za rok 2019 finanční prostředky ve výši 113.325,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov.
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3. ZM rozhodlo, že poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
zemědělství z programu Ln. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2019 budou použity na obnovení lesních porostů na holinách
vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví.
Usnesení č. 291/2020
1. ZM projednalo návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 19860507 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 L. K., na základě
kterého bude ze strany paní L. K. jednorázově a bez sankce splacena dlužná částka Městu
Jiříkov, jakožto poskytovateli návratné finanční výpomoci na výměnu zastaralých zdrojů tepla
na pevná paliva ve výši 70.500,- Kč, a to do 31. 12. 2020.
2. ZM schvaluje na základě žádosti paní L. K., splacení návratné finanční výpomoci ve výši
70.500,- Kč předčasně a bez sankce formou jednorázového převodu finančních prostředků na
účet poskytovatele do 31. 12. 2020.
3. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 19860507 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 L. K.,
na základě kterého bude ze strany paní L. K. jednorázově a bez sankce splacena dlužná částka
Městu Jiříkov, jakožto poskytovateli návratné finanční výpomoci na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva ve výši 70.500,- Kč, a to do 31. 12. 2020.
4. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 19860507 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 L. K., na základě
kterého bude ze strany paní L. K. jednorázově a bez sankce splacena dlužná částka Městu
Jiříkov, jakožto poskytovateli návratné finanční výpomoci na výměnu zastaralých zdrojů tepla
na pevná paliva ve výši 70.500,- Kč, a to do 31. 12. 2020.
Usnesení č. 292/2020
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 organizací Města Jiříkova, dotace
ve výši 238.960,- Kč je určena na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku
příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření 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.
3. ZM projednalo Rozhodnutí č. 1/IN 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 organizací Města Jiříkova, dotace
ve výši 250.000,- Kč je určena na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku
příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID_19.
4. 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.
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Usnesení č. 293/2020
1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2020:
a) příjmy ve výši 78.286.855,63 Kč, výdaje ve výši 65.995.221,82 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 12.291.633,81 Kč,
b) výnosy ve výši 60.268.227,82 Kč, náklady ve výši 41.307.811,66 Kč, výsledek hospodaření
běžného účetního období 18.960.416,16 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 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 9/2020 schválit.
Usnesení č. 294/2020
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence radě města k provedení rozpočtového
opatření č. 14/2020 k 31. 12. 2020 v rozsahu do výše 10.000.000,- Kč a k přijetí dotací
za období od prosincového zasedání zastupitelstva města do 31. 12. 2020 dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
Usnesení č. 295/2020
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 13/2020 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 13/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo z důvodu nevyužitých a uspořených finančních prostředků v roce 2020 převést
finanční prostředky ze základního běžného účtu do fondu rezerv, a to částku 1.069.000,- Kč
do 31. 12. 2020. Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2021 k případnému
financování výdajů roku 2021.
3. ZM rozhodlo z důvodu vyššího cash finančních prostředků v roce 2020 o převodu
finančních prostředků ze základního běžného účtu do fondu rezerv částku 2.562.000,- Kč
do 31. 12. 2020. Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2021 k financování výdajů
roku 2021.
4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedené převody finančních
prostředků na účet fondu rezerv.
Usnesení č. 296/2020
ZM bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 30. 11. 2020.
Usnesení č. 297/2020
1. ZM projednalo předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 4/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
2. ZM rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 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. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Usnesení č. 298/2020
1. ZM projednalo Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola
Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 a § 178 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydat Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace,
se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, s účinností od 01. 01. 2021.
Usnesení č. 299/2020
ZM bere na vědomí dopis Ing. A. K., náměstka pro řízení sekce „Sekce vodního hospodářství“
Ministerstva zemědělství ČR, ve věci zastaveného řízení žádosti Města Jiříkov
o finanční podporu na akci „Vodovod Filipov“.
Usnesení č. 300/2020
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova a jejich
účasti na zasedání výboru za období od 01. 07. 2020 do 10. 12. 2020:
a)Finanční výbor: paní A. S. - 3x, paní I. B. - 2x, pan O. P. - 3x, pan J. M. - 3x.
b)Kontrolní výbor: pan Z. K. - 1x, pan J. V. - 1x, pan R. M. - 1x.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84, odst. 2, písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova dle účasti
ve výši:
a)Finanční výbor:
Paní A. S.
1.800,- Kč
Paní I. B.
1.200,- Kč
Pan O. P.
1.800,- Kč
Pan J. M.
1.800,- Kč
b)Kontrolní výbor:
Pan Z. K.
600,- Kč
Pan J. V.
600,- Kč
Pan R. M.
600,- Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
Usnesení č. 301/2020
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.
Usnesení č. 302/2020
1. ZM projednalo návrh na zrušení žádosti na pořízení mobilního pódia pro rozvoj kulturních
aktivit pořádané Městem Jiříkov a pro rozvoj spolkové činnosti z Programu rozvoje venkova,
Výzvy č. 6 fichi 421 aktivita f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, jejímž
poskytovatelem je MAS ČESKÝ SEVER.

20

2. ZM rozhodlo zrušit žádost na pořízení mobilního pódia pro rozvoj kulturních aktivit
pořádané Městem Jiříkov a pro rozvoj spolkové činnosti z Programu rozvoje venkova, Výzvy
č. 6 fichi 421 aktivita f) kulturní a spolková zařízení, včetně knihoven, jejímž poskytovatelem
je MAS ČESKÝ SEVER,

Ověřovatelé usnesení:

.……………………………..
pan Evžen Fodor

……………………………..
pan Ing. Jindřich Jurajda

V Jiříkově dne 17. prosince 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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