
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů. 
 

 

Z Á P I S 

 

z 26. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 30. srpna 2022 

v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

      ……………………………..  ……………………….……. 

               p. Miroslav Horák      p. Mgr. Michal Mrázek 

 

 

      Zasedání se zúčastnilo 12 členů Zastupitelstva města Jiříkov 

  
 

Omluveni:  pí Pavlína Wittgruberová 

  pí Mgr. Jana Podzimková 

  pí Ing. Nikol Kopecká  
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1. Zahájení 

Pořízený audio záznam z průběhu 26. 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 26. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo 

přítomno 12 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.  

 

Následně proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města 

navrženi: 

předseda: Pan Robert Altman                           hlasování = 11 pro, 1 se zdržel 

člen: Paní Naděžda Stožická            hlasování = 11 pro, 1 se zdržel 

člen: Pan Josef Hodonský                                  hlasování = 11 pro, 1 se zdržel 

 

V tomto složení byla návrhová komise schválena. 

Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Miroslav Horák  

a pan Mgr. Michal Mrázek, zapisovatelkou byla určena paní Jana Skramouská.  

 

Po zahájení starosta města seznámil členy zastupitelstva s programem a následně dal hlasovat 

o programu 26. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.   hlasování = 12 pro 

 

Dále starosta města pan M. Maják konstatoval, že zápis a usnesení z 25. zasedání ZM byly 

zveřejněny na úřední desce, nebyly vzneseny žádné námitky, a tudíž se zápis  

a usnesení z 25. zasedání ZM považují za schválené. 

 

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 (v současné době se zajišťuje pasport 

stávající splaškové kanalizace, který musíme ověřit na vodohospodářském orgánu MěÚ 

Rumburk, dále bude nutno provést geometrické zaměření trasy kanalizace a věcné břemeno), 

22. ZM: usn. č. 405/2021 – trvá (kupující odstoupil od koupě pozemku, usnesení bude 

revokováno na příštím zasedání ZM), usn. č. 409/2021 – trvá (kupní smlouva zaslána 

k podpisu),  23. ZM: usn. č. 429/2021 – splněno, 24. ZM: usn. č. 450/2022 – splněno, usn. č. 

455/2022 – trvá (kupní smlouva zaslána k podpisu), usn. č. 456/2022 – splněno, usn. č. 

457/2022 – splněno, 25. ZM: usn. č. 482/2022 – trvá (kupní smlouva  bude uzavřena v září), 

usn. č. 483/2022 – trvá (kupní smlouva  bude uzavřena v září), usn. č. 484/2022 – trvá (kupní 

smlouva  bude uzavřena v září), usn. č. 485/2022 – trvá (kupní smlouva  bude uzavřena v září), 

usn. č. 486/2022 – trvá (kupní smlouva  bude uzavřena v září), usn. č. 487/2022 – trvá (kupní 

smlouva  bude uzavřena v září), usn. č. 488/2022 – trvá (kupní smlouva  bude uzavřena 

do 31. 08. 2022), usn. č. 489/2022 – trvá (kupní smlouva  bude uzavřena do 31. 08. 2022), 

usn. č. 505/2022 – splněno. 

Finanční záležitosti: 25. ZM: usn. č. 490/2022 – splněno, usn. č. 491/2022 – splněno, usn. č. 

492/2022 – splněno, usn. č. 493/2022 – splněno, usn. č. 494/2022 – splněno, usn. č. 495/2022 

– splněno, usn. č. 496/2022 – splněno, usn. č. 497/2022 – splněno, usn. č. 498/2022 – splněno, 

usn. č. 499/2022 – splněno, usn. č. 500/2022 – splněno, usn. č. 501/2022 – splněno, usn. č. 

502/2022 – splněno, usn. č. 503/2022 – splněno, usn. č. 504/2022 – splněno, usn. č. 505/2022 

– splněno. 

Návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 

prostranstvích“: 25. ZM: usn. č. 507/2022 – splněno. 

Návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, kterou se stanoví obecní systém odpadového 

hospodářství“: 25. ZM: usn. č. 508/2022 – splněno. 
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Různé: 25. ZM: usn. č. 509/2022 – splněno, usn. č. 510/2022 – splněno, usn. č. 511/2022 – 

splněno, usn. č. 512/2022 – splněno. 

 

Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli města přijato 

následující usnesení:  

 

Usnesení č. 514/2022 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova.            hlasování = 12 pro 

 

3. Dotazy a připomínky občanů 

Nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky občanů. 

 

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 projednala dne 11. 07. 2022 a nedoporučila zastupitelům města schválit zadání 

zpracování podkladů, a proto musí být projednáno v zastupitelstvu města. Zastupitelé města 

po projednání přijali usnesení: 

Usnesení č. 515/2022 

1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to části p.p.č. 490 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov. 

2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to části p.p.č. 490 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.       hlasování = 12 pro 

 

Usnesení č. 516/2022 

1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov. 

2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov.      hlasování = 12 pro 

 

b) záměry prodeje nemovitostí 

Dále pan M. Sabo projednal se zastupiteli města záměry prodeje nemovitostí, a to z důvodu, 

že rada města záměry projednala dne 11. 07. 2022 a doporučila zastupitelstvu města nezveřejnit 

záměry prodeje, a proto musí být projednány v zastupitelstvu města. Po projednání zastupitelé 

města přijali usnesení: 

Usnesení č. 517/2022 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5966 

(ostatní komunikace) o výměře 157 m2 v k.ú. Jiříkov, jako přístup na vlastní pozemky, za cenu 

dle směrnice č. 1/2022, bod 4.6 + náklady. 

2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 

5966 (ostatní komunikace) o výměře 157 m2 v k.ú. Jiříkov, jako přístup na vlastní pozemky, 

za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.6 + náklady.       hlasování = 12 pro 

 

Usnesení č. 518/2022 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3066/1 

(zahrada) o výměře 2119 m2  v k.ú. Jiříkov na zahradu, za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 

+ náklady. 
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2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

p.p.č. 3066/1 (zahrada) o výměře 2119 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, za cenu dle směrnice 

č. 1/2022, bod 4.2 + náklady.          hlasování = 12 pro 

 

c) revokace usnesení 

V tomto bodě v rámci projednávání majetkových záležitostí Města Jiříkova pan M. Sabo 

přednesl, zdůvodnil a projednal se zastupiteli města návrh na revokaci usnesení č. 405/2021, 

409/2021 a 65/2019. Rada města projednala ve dnech 08. 08. 2022 a 22. 08. 2022 a doporučila 

zastupitelstvu města revokaci navržených usnesení. Zastupitelé města následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 519/2022 

1. ZM projednalo revokaci usnesení č. 405/2021 z 22. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 27. října 2021. 

2. ZM rozhodlo revokovat usnesení č. 405/2021 z 22. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 27. října 2021 v plném znění.        hlasování = 12 pro 

 

Usnesení č. 520/2022 

1. ZM projednalo revokaci usnesení č. 409/2021 z 22. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 27. října 2021. 

2. ZM rozhodlo revokovat usnesení č. 409/2021 z 22. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 27. října 2021 v plném znění.        hlasování = 12 pro 

 

Usnesení č. 521/2022 

1. ZM projednalo žádost firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 

Jiříkov o schválení záměru prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1113/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 260 m2 a p.p.č. 793/2 (ostatní plocha) o výměře 193 m2 

vše v k.ú. Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo revokovat usnesení č. 65/2019 z 6. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného 27. března 2019.          hlasování = 12 pro 

 

d) prodeje nemovitostí 

V dalším bodě programu zasedání zastupitelstva města pan M. Sabo projednal se zastupiteli 

prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. Záměry prodeje nemovitostí byly projednány 

v Komisi správy majetku a životního prostředí, která prodej doporučuje. Záměry prodeje 

nemovitostí schválila rada města a jsou zveřejněny na úřední desce. Prodeje nemovitostí byly 

projednány na zasedání finančního výboru dne 08. 08. 2022, který prodeje doporučuje. Rada 

města projednala dne 22. 08. 2022 a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodeje 

nemovitostí. Zastupitelé města po projednání přijali k prodejům nemovitostí níže uvedená 

usnesení: 

Usnesení č. 522/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5144/5 

(trvalý travní porost) o výměře 737 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 305-122/2021, 

na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní P. M., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 91.040,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5144/5 (trvalý 

travní porost) o výměře 737 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 305-122/2021, na zahradu, 

která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, paní P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 91.040,- Kč.   
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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 = 12 pro 

 

Usnesení č. 523/2022 

1. ZM projednalo  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5267 

(trvalý travní porost) o výměře 1155 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 299-103/2021, 

která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

M. a P. A., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 22.220,- 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 nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5267 (trvalý 

travní porost) o výměře 1155 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 299-103/2021, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

M. a P. A., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 22.220,- 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 nemovitosti 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.      

   hlasování = 11 pro, 1 proti 

 

Usnesení č. 524/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5265 

(trvalý travní porost) o výměře 139 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 299-103/2021 díl 

„a“ na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům I. a J. P., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 19.300,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5265 (trvalý 

travní porost) o výměře 139 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 299-103/2021 díl „a“  

na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům I. a J. P., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 19.300,- Kč. 

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 = 12 pro 

 

Usnesení č. 525/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5641/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

panu V. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2., tj. celkem 9.500,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5641/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví 
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Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

panu V. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2., tj. celkem 9.500,- Kč. 

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 = 12 pro  

 

Usnesení č. 526/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1848 (zahrada) 

o výměře 550 m2 a p.p.č. 6550/88 (ostatní plocha) o výměře 36 m2 vše v k.ú. Jiříkov na zahradu, 

které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní A. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, 

bod 4.2., tj. celkem 177.800,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č.1848 (zahrada) 

o výměře 550 m2 a p.p.č. 6550/88 (ostatní plocha) o výměře 36 m2 vše v k.ú. Jiříkov na zahradu, 

které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní  A. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, 

bod 4.2., tj. celkem 177.800,- Kč. 

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 = 12 pro 

 

Usnesení č. 527/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1890/7 (trvalý 

travní porost) o výměře 121 m2   v k.ú.  Jiříkov   na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

panu S. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2., tj. celkem 38.300,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1890/7 (trvalý 

travní porost) o výměře 121 m2   v k.ú.  Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

panu S. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2., tj. celkem 38.300,- Kč. 

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 = 12 pro 

 

Usnesení č. 528/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 157/2 (zahrada) 

o výměře 41 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům 

M. a Z. W., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2., tj. celkem 14.300,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 157/2 (zahrada) 

o výměře 41 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům 

M. a Z. W., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2., tj. celkem 14.300,- Kč. 

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 = 12 pro  
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Usnesení č. 529/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6601 (ostatní 

plocha) o výměře 3210 m2   v k.ú.  Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, firmě EWM 

HIGHTEC WELDING s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 385.200,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6601 (ostatní 

plocha) o výměře 3210 m2   v k.ú.  Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, firmě EWM 

HIGHTEC WELDING s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 385.200,- Kč. 

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 = 12 pro 

 

5. Usnesení z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

Starosta města pan Michal Maják přednesl zastupitelům města usnesení z 25. zasedání 

Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova. Zastupitelé města následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 530/2022 

ZM bere na vědomí usnesení z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 08. 08. 2022.           hlasování = 12 pro 

 

6. Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2022 a Mezitímní účetní závěrka 

za období 6/2022 

Dále starosta města pan Michal Maják seznámil zastupitelé města s Rozborem hospodaření 

Města Jiříkova za leden – červen 2022 a projednal s nimi Mezitímní účetní závěrku za období 

6/2022. Finanční výbor projednal dne 08. 08. 2022 a doporučil schválit. Rada města projednala  

dne 08. 08. 2022 a také doporučila schválit. Zastupitelé města po projednání přijali usnesení: 

Usnesení č. 531/2022 

1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2022: 

a) příjmy ve výši 62.582.951,54 Kč, výdaje ve výši 64.168.225,23 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši - 1.585.273,69 Kč, 

b) výnosy ve výši 64.431.887,08 Kč, náklady ve výši 35.004.788,92 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období +29.427.098,16 Kč. 

2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova za období 6/2022, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích, Údaje o projektech 

partnerství veřejného a soukromého sektoru, Přehled o finančních tocích a Přehled o změnách 

vlastního kapitálu. 

3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 6/2022 schválit.    hlasování = 12 pro 

 

b) jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek 

V dalším bodě starosta města pan Michal Maják projednal se zastupiteli města přijetí dalšího 

jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ve výši 7.743,92 Kč, který je určený  

ke zmírnění negativních dopadů epidemie Covid_19. Finanční výbor projednal dne 08. 08. 2022 

a doporučil přijmout. Rada města projednala dne 08. 08. 2022 a doporučila přijmout. 

Zastupitelé města přijali usnesení: 
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Usnesení č. 532/2022 

1. ZM projednalo poskytnutí jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze státního 

rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 za bonusové 

období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022 ve výši 7.743,92 Kč. Příspěvek poskytnutý 

Ministerstvem financí je určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona 

do rozpočtu obcí.  

2. ZM rozhodlo přijmout uvedený příspěvek.  

3. ZM rozhodlo o převodu výše uvedeného příspěvku ve výši 7.743,92 Kč ze základního 

běžného účtu do fondu rezerv jednorázově do 30. 09. 2022. Tento fond bude použit při tvorbě 

rozpočtu na rok 2023 k financování výdajů roku 2023. 

4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provést výše uvedený převod finančních 

prostředků na účet fondu rezerv.         hlasování = 12 pro 

 

c) účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2022 

Dále starosta města pan Michal Maják projednal se zastupiteli města přijetí účelové neinvestiční 

dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2022. Rada města projednala dne 08. 08. 2022 

a doporučila přijmout. Finanční výbor projednal dne 08. 08. 2022 a také doporučil přijmout. 

Po projednání zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 533/2022 

1. ZM projednalo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 

2022 v celkové výši 150.000,- Kč, a to pouze na výdaje na zabezpečení akceschopnosti 

jednotek SDH obce kategorie JPO II. 

2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2022 

v celkové výši 150.000,- Kč. 

3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.         hlasování = 12 pro 

 

d) neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 

Další dotací, kterou starosta města pan Michal Maják projednal se zastupiteli města, byla 

neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za období od 01. 04. 2022 do 30. 06. 2022. 

Rada města projednala dne 11. 07. 2022 a doporučila přijmout. Finanční výbor projednal dne 

08. 08. 2022 a doporučil přijmout. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 534/2022 

1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti 

ve výši 180.000,- Kč přijatou v období od 01. 04. 2022 do 30. 06. 2022. 

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. 

             hlasování = 12 pro 

 

e) změna závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ 

– sociální služby Jiříkov 

Starosta města pan Michal Maják přednesl a projednal se zastupiteli města žádost ředitelky 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov o navýšení 

příspěvku zřizovatele na neplánovanou opravu střechy poškozenou vichřicí. Město Jiříkov 

obdrželo za poškozenou střechu pojistné plnění a vzhledem k tomu, že opravu uhradila 

příspěvková organizace, tak jí toto pojistné plnění náleží. Rada města projednala dne 

08. 08. 2022 a doporučila navýšit příspěvek. Finanční výbor projednal dne 08. 08. 2022 a také 

doporučil navýšit příspěvek. Zastupitelé města následně přijali usnesení: 
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Usnesení č. 535/2022 

1. ZM projednalo návrh změny č. 1 závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2022, a to navýšení příspěvku 

zřizovatele o 130.000,- Kč, tedy z celkové výše příspěvku 1.200.000,- Kč na 1.330.000,- Kč, 

důvodem je neplánovaná oprava střechy. 

2. ZM schvaluje změnu č. 1 závazného ukazatele příspěvkové organizaci Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2022 tak, že příspěvek zřizovatele bude zvýšen 

o 130.000,- Kč, tedy z celkové výše příspěvku 1.200.000,- Kč na 1.330.000,- Kč.  

3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – převést částku 130.000,- Kč jednorázově 

na účet příspěvkové organizace do 30. 09. 2022.       hlasování = 12 pro 

 

f) faktura na úhradu příspěvku na olympiádu 

V dalším bodě svého vystoupení v rámci projednání bodů programu starosta města 

pan Michal Maják projednal se zastupiteli města fakturu Svazku obcí SEVER na úhradu 

příspěvku na olympiádu. Finanční výbor projednal dne 08. 08. 2022 a doporučil příspěvek 

schválit a poskytnout. Rada města projednala dne 08. 08. 2022 a také doporučila příspěvek 

schválit a poskytnout. Po projednání zastupitelé města přijali usnesení. 

Usnesení č. 536/2022 

1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422, 407 81 

Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, na úhradu příspěvku na olympiádu ve výši 10.000,- Kč.  

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu příspěvku ve výši 10.000,- Kč na olympiádu schválit 

a příspěvek poskytnout.           hlasování = 12 pro  

 

g) rozpočtové opatření č. 8/2022 Města Jiříkova 

V tomto bodě svého vystoupení na zastupitelstvu města starosta města 

pan Michal Maják přednesl a projednal se zastupiteli města návrh rozpočtového opatření 

č. 8/2022 Města Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 08. 08. 2022 a doporučil schválit. 

Zastupitelé města následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 537/2022 

1. ZM projednalo návrh rozpočtového opatření č. 8/2022 Města Jiříkova. 

2. ZM rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 8/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.            hlasování = 12 pro 

 

h) smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022 na akci „Jiříkov, Smíšená stezka 

pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049 

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan M. Sabo přednesl a zdůvodnil zastupitelstvu 

města návrh Smlouvy č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty 

Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049, kterou s nimi následně projednal. Touto 

smlouvou se převádějí nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté v roce 2021 na výše 

uvedenou akci do roku 2022, a to ve výši 3.233.429,- Kč. Převáděné finanční prostředky jsou 

ve stejné výši, jaké byly poskytnuty v roce 2021. Rada města projednala 22. 08. 2022 

a doporučila zastupitelstvu města smlouvu uzavřít.  

 

Na dotaz pana E. Fodora ve věci termínu dokončení výše uvedené akce, odpověděl 

pan M. Sabo, že akce bude dokončena do 30. 11. 2022 a finanční prostředky budou vyčerpány 

do konce roku 2022. 

 

 

 



 10 

Zastupitelé města po krátké diskuzi přijali usnesení: 

Usnesení č. 538/2022 

1. ZM projednalo návrh Smlouvy č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049 včetně 

přílohy č. 1, přílohy č. 2 a přílohy č. 3. 

2. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049, mezi 

Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

a Městem Jiříkov. 

3. ZM rozhodlo schválit přílohu č. 1 - souhlas s udělením výjimky + přílohu č. 2 Smlouvy 

č. 443/C1/2022 a přílohu Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2021 

k čerpání do r. 2022 včetně přílohy č. 3 – neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce 

Smlouvy č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty 

Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049, mezi Státním fondem dopravní 

infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 a Městem Jiříkov. 

4. ZM rozhodlo schválit na základě uzavřené Smlouvy č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022, že náklady 

nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 3.233.429,- Kč poskytnuté Městu 

Jiříkov na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ 

– ISPROFOND 5428510049, budou kryty z rozpočtu města v roce 2022 

ve výši 8.866.249,49 Kč. 

5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Jiříkov, 

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049, 

mezi Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

a Městem Jiříkov.           hlasování = 12 pro 

 

7. Mimořádná odměna členovi Zastupitelstva města Jiříkova 

Místostarosta města pan Ing. J. Jurajda přednesl a zdůvodnil zastupitelům města návrh 

na poskytnutí mimořádné odměny v roce 2022 starostovi města panu Michalu Majákovi  

ve výši dvojnásobku měsíční odměny starosty. Rada města projednala dne 22. 08. 2022 

a doporučila zastupitelstvu města poskytnout mimořádnou odměnu starostovi ve výši 

dvojnásobku měsíční odměny starosty. Před hlasováním vystoupil starosta města a prohlásil,  

že má k projednávané věci vztah a zdrží se hlasování. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali 

níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 539/2022 

1. ZM bere na vědomí návrh místostarosty města Ing. Jindřicha Jurajdy na poskytnutí 

mimořádné odměny starostovi města panu Michalu Majákovi, za zajištění mimořádných 

a zvláště významných úkolů, a to s vyhlášeným nouzovým stavem v souvislosti s pandemií 

koronaviru a zajištění ubytování pro běžence z Ukrajiny v souvislostí s Ruskou agresí 

na Ukrajině a za dlouhodobé období výkonu funkce starosty města. 

2. ZM rozhodlo poskytnout v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu v roce 2022 starostovi 

města panu Michalu Majákovi ve výši dvojnásobku měsíční odměny starosty za splnění 

mimořádných a zvlášť významných úkolů.           hlasování = 11 pro, 1 se zdržel 
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8. Různé 

a) návrh na odměny členům výborů a komisí 

Starosta města pan M. Maják přednesl, zdůvodnil a projednal se zastupiteli města návrh  

na odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova. Rada města 

projednala dne 22. 08. 2022 a doporučila zastupitelstvu města schválit vyplacení peněžitého 

plnění členům výborů a komisí. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali usnesení: 

Usnesení č. 540/2022 

1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů Finančního výboru Zastupitelstva 

města Jiříkova, členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, členů Komise sociálně 

- kulturní Rady města Jiříkova a členů Komise správy majetku a životního prostředí Rady města 

Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova a jejich účast na zasedání výborů 

a komisí za období od 01. 01. 2022 do 30. 08. 2022.  

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 Finančního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova, členům Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, 

členům Komise sociálně - kulturní Rady města Jiříkova a členům Komise správy majetku 

a životního prostředí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova 

ve výši: 
Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova: 

Paní A. S.  1.800,- Kč 

Paní I. B.  1.800,- Kč 

Pan O. P.              600,- Kč 

Pan J. M.          1.800,- Kč 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jiříkova: 

Pan Z. K.             600,- Kč 

Pan J. V.     600,- Kč 

Komise sociálně – kulturní Rady města Jiříkova:  

Pan J. D.           3.600,- Kč 

Pan D. B.          3.000,- Kč 

Mgr. F. B.          3.600,- Kč 

Paní E. O. 3.000,- Kč 

Paní M. P.          1.200,- Kč 

Pan O. Z.          2.400,- Kč 

Komise správy majetku a životního prostředí Rady města Jiříkova: 

Paní M. P.           1.800,- Kč 

Pan M. M.           1.800,- Kč 

Pan P. P.          1.800,- Kč 

Pan M. S.           1.200,- Kč 

Pan R. T.             600,- Kč 

3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení 

peněžitého plnění členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova a členům komisí Rady města 

Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova.        hlasování = 12 pro 

 

b) informace o činnosti rady města 

V posledním bodě svého vystoupení v rámci projednávání bodů programu zastupitelstva města 

pan M. Maják přednesl zastupitelům města informace o činnosti rady města  

za období od posledního zasedání zastupitelstva města, a to informace ze 103. schůze RM 

konané dne 15. 06. 2022, informace ze 104. schůze RM konané dne 11. 07. 2022, informace 

ze 105. schůze RM konané dne 08. 08. 2022 a informace ze 106. schůze RM konané dne 

22. 08. 2022. Zastupitelé města následně přijali usnesení: 
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Usnesení č. 541/2022 

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 = 12 pro 

 

9. Diskuze členů Zastupitelstva města Jiříkova 

Na dotaz pana E. Fodora ve věci kolaudace domu č.p. 461 (bývalá knihovna) odpověděl 

pan M. Sabo, že kolaudace proběhne dne 06. 09. 2022, a to od 10:00 hod. 

Dále p. Mgr. Bc. V. Šamša seznámil zastupitele města s výsadbou 40 ks ovocných stromků 

ve Františkově ulici a současně je požádal o pomoc při jejich sázení, které by mělo proběhnout 

v měsíci říjnu. 

 

10. Závěr 

Starosta města pan Michal Maják poděkoval zastupitelům města za práci v Zastupitelstvu města 

Jiříkova ve volebním období 2018 – 2022, dále poděkoval přítomným za účast a ukončil 

26. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 17:23 hod. 

 

 

 

V Jiříkově dne 08. září 2022 

Zapsala: pí Jana Skramouská 

 

 

 

 

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 
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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů. 
 

U S N E S E N Í 
        

z 26. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 30. srpna 2022 

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) revokace usnesení 

             d) prodeje nemovitostí 

            5.   Usnesení z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

 6.   Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2022 a Mezitímní účetní 

                závěrka za období 6/2022 

      b) jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek 

        c) účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2022 

        d) neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 

e) změna závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Domov 

          „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

f) faktura na úhradu příspěvku na olympiádu 

g) rozpočtové opatření č. 8/2022 Města Jiříkova 

      h) smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022 na akci „Jiříkov, 

                      Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 

                      5428510049 

            7.   Mimořádná odměna členovi Zastupitelstva města Jiříkova 

            8.   Různé 

                  a) návrh na odměny členům výborů a komisí 

                  b) informace o činnosti rady města           

            9.   Diskuze členů Zastupitelstva města Jiříkova 

          10.   Závěr 

 

======================================================== 
 

Usnesení č. 514/2022 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova.          

 

Usnesení č. 515/2022 

1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to části p.p.č. 490 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov. 
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2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to části p.p.č. 490 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.     

 

Usnesení č. 516/2022 

1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov. 

2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov.       

 

Usnesení č. 517/2022 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5966 

(ostatní komunikace) o výměře 157 m2 v k.ú. Jiříkov, jako přístup na vlastní pozemky, za cenu 

dle směrnice č. 1/2022, bod 4.6 + náklady. 

2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 

5966 (ostatní komunikace) o výměře 157 m2 v k.ú. Jiříkov, jako přístup na vlastní pozemky, 

za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.6 + náklady.     

 

Usnesení č. 518/2022 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3066/1 

(zahrada) o výměře 2119 m2  v k.ú. Jiříkov na zahradu, za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 

+ náklady. 

2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

p.p.č. 3066/1 (zahrada) o výměře 2119 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, za cenu dle směrnice 

č. 1/2022, bod 4.2 + náklady.           

 

Usnesení č. 519/2022 

1. ZM projednalo revokaci usnesení č. 405/2021 z 22. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 27. října 2021. 

2. ZM rozhodlo revokovat usnesení č. 405/2021 z 22. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 27. října 2021 v plném znění.         

 

Usnesení č. 520/2022 

1. ZM projednalo revokaci usnesení č. 409/2021 z 22. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 27. října 2021. 

2. ZM rozhodlo revokovat usnesení č. 409/2021 z 22. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 27. října 2021 v plném znění.      

 

Usnesení č. 521/2022 

1. ZM projednalo žádost firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 

Jiříkov o schválení záměru prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1113/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 260 m2 a p.p.č. 793/2 (ostatní plocha) o výměře 193 m2 

vše v k.ú. Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo revokovat usnesení č. 65/2019 z 6. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného 27. března 2019.        

 

Usnesení č. 522/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5144/5 

(trvalý travní porost) o výměře 737 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 305-122/2021, 

na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 
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pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní P. M., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 91.040,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5144/5 (trvalý 

travní porost) o výměře 737 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 305-122/2021, na zahradu, 

která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, paní P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 91.040,- Kč.   

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. 523/2022 

1. ZM projednalo  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5267 

(trvalý travní porost) o výměře 1155 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 299-103/2021, 

která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

M. a P. A., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 22.220,- 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 nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5267 (trvalý 

travní porost) o výměře 1155 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 299-103/2021, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

M. a P. A., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 22.220,- 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 nemovitosti 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.      

    

Usnesení č. 524/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5265 

(trvalý travní porost) o výměře 139 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 299-103/2021 díl 

„a“ na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům I. a J. P., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 19.300,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5265 (trvalý 

travní porost) o výměře 139 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 299-103/2021 díl „a“  

na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům I. a J. P., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 19.300,- Kč. 

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. 
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Usnesení č. 525/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5641/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

panu V. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2., tj. celkem 9.500,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5641/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

panu V. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2., tj. celkem 9.500,- Kč. 

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. 526/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1848 (zahrada) 

o výměře 550 m2 a p.p.č. 6550/88 (ostatní plocha) o výměře 36 m2 vše v k.ú. Jiříkov na zahradu, 

které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní A. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, 

bod 4.2., tj. celkem 177.800,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č.1848 (zahrada) 

o výměře 550 m2 a p.p.č. 6550/88 (ostatní plocha) o výměře 36 m2 vše v k.ú. Jiříkov na zahradu, 

které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní  A. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, 

bod 4.2., tj. celkem 177.800,- Kč. 

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. 527/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1890/7 (trvalý 

travní porost) o výměře 121 m2   v k.ú.  Jiříkov   na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

panu S. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2., tj. celkem 38.300,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1890/7 (trvalý 

travní porost) o výměře 121 m2   v k.ú.  Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

panu S. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2., tj. celkem 38.300,- Kč. 

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. 528/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 157/2 (zahrada) 

o výměře 41 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům 

M. a Z. W., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2., tj. celkem 14.300,- Kč. 
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2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 157/2 (zahrada) 

o výměře 41 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům 

M. a Z. W., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2., tj. celkem 14.300,- Kč. 

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. 529/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6601 (ostatní 

plocha) o výměře 3210 m2   v k.ú.  Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, firmě EWM 

HIGHTEC WELDING s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 385.200,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6601 (ostatní 

plocha) o výměře 3210 m2   v k.ú.  Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, firmě EWM 

HIGHTEC WELDING s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 385.200,- Kč. 

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. 530/2022 

ZM bere na vědomí usnesení z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 08. 08. 2022.            

 

Usnesení č. 531/2022 

1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2022: 

a) příjmy ve výši 62.582.951,54 Kč, výdaje ve výši 64.168.225,23 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši - 1.585.273,69 Kč, 

b) výnosy ve výši 64.431.887,08 Kč, náklady ve výši 35.004.788,92 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období +29.427.098,16 Kč. 

2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova za období 6/2022, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích, Údaje o projektech 

partnerství veřejného a soukromého sektoru, Přehled o finančních tocích a Přehled o změnách 

vlastního kapitálu. 

3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 6/2022 schválit.     

 

Usnesení č. 532/2022 

1. ZM projednalo poskytnutí jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze státního 

rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 za bonusové 

období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022 ve výši 7.743,92 Kč. Příspěvek poskytnutý 

Ministerstvem financí je určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona 

do rozpočtu obcí.  

2. ZM rozhodlo přijmout uvedený příspěvek.  



 18 

3. ZM rozhodlo o převodu výše uvedeného příspěvku ve výši 7.743,92 Kč ze základního 

běžného účtu do fondu rezerv jednorázově do 30. 09. 2022. Tento fond bude použit při tvorbě 

rozpočtu na rok 2023 k financování výdajů roku 2023. 

4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provést výše uvedený převod finančních 

prostředků na účet fondu rezerv.       

 

Usnesení č. 533/2022 

1. ZM projednalo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 

2022 v celkové výši 150.000,- Kč, a to pouze na výdaje na zabezpečení akceschopnosti 

jednotek SDH obce kategorie JPO II. 

2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2022 

v celkové výši 150.000,- Kč. 

3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.       

 

Usnesení č. 534/2022 

1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti 

ve výši 180.000,- Kč přijatou v období od 01. 04. 2022 do 30. 06. 2022. 

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. 

           

Usnesení č. 535/2022 

1. ZM projednalo návrh změny č. 1 závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2022, a to navýšení příspěvku 

zřizovatele o 130.000,- Kč, tedy z celkové výše příspěvku 1.200.000,- Kč na 1.330.000,- Kč, 

důvodem je neplánovaná oprava střechy. 

2. ZM schvaluje změnu č. 1 závazného ukazatele příspěvkové organizaci Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2022 tak, že příspěvek zřizovatele bude zvýšen 

o 130.000,- Kč, tedy z celkové výše příspěvku 1.200.000,- Kč na 1.330.000,- Kč.  

3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – převést částku 130.000,- Kč jednorázově 

na účet příspěvkové organizace do 30. 09. 2022.     

 

Usnesení č. 536/2022 

1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422, 407 81 

Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, na úhradu příspěvku na olympiádu ve výši 10.000,- Kč.  

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu příspěvku ve výši 10.000,- Kč na olympiádu schválit 

a příspěvek poskytnout.            

 

Usnesení č. 537/2022 

1. ZM projednalo návrh rozpočtového opatření č. 8/2022 Města Jiříkova. 

2. ZM rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 8/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.             

 

Usnesení č. 538/2022 

1. ZM projednalo návrh Smlouvy č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049 včetně 

přílohy č. 1, přílohy č. 2 a přílohy č. 3. 

2. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Jiříkov, Smíšená 
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stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049, mezi 

Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

a Městem Jiříkov. 

3. ZM rozhodlo schválit přílohu č. 1 - souhlas s udělením výjimky + přílohu č. 2 Smlouvy 

č. 443/C1/2022 a přílohu Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2021 

k čerpání do r. 2022 včetně přílohy č. 3 – neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce 

Smlouvy č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty 

Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049, mezi Státním fondem dopravní 

infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 a Městem Jiříkov. 

4. ZM rozhodlo schválit na základě uzavřené Smlouvy č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022, že náklady 

nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 3.233.429,- Kč poskytnuté Městu 

Jiříkov na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ 

– ISPROFOND 5428510049, budou kryty z rozpočtu města v roce 2022 

ve výši 8.866.249,49 Kč. 

5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Jiříkov, 

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049, 

mezi Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

a Městem Jiříkov.            

 

Usnesení č. 539/2022 

1. ZM bere na vědomí návrh místostarosty města Ing. Jindřicha Jurajdy na poskytnutí 

mimořádné odměny starostovi města panu Michalu Majákovi, za zajištění mimořádných 

a zvláště významných úkolů, a to s vyhlášeným nouzovým stavem v souvislosti s pandemií 

koronaviru a zajištění ubytování pro běžence z Ukrajiny v souvislostí s Ruskou agresí 

na Ukrajině a za dlouhodobé období výkonu funkce starosty města. 

2. ZM rozhodlo poskytnout v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu v roce 2022 starostovi 

města panu Michalu Majákovi ve výši dvojnásobku měsíční odměny starosty za splnění 

mimořádných a zvlášť významných úkolů.            

 

Usnesení č. 540/2022 

1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů Finančního výboru Zastupitelstva 

města Jiříkova, členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, členů Komise sociálně 

- kulturní Rady města Jiříkova a členů Komise správy majetku a životního prostředí Rady města 

Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova a jejich účast na zasedání výborů 

a komisí za období od 01. 01. 2022 do 30. 08. 2022.  

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 Finančního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova, členům Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, 

členům Komise sociálně - kulturní Rady města Jiříkova a členům Komise správy majetku 

a životního prostředí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova 

ve výši: 
Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova: 

Paní A. S.  1.800,- Kč 

Paní I. B.  1.800,- Kč 

Pan O. P.              600,- Kč 

Pan J. M.          1.800,- Kč 
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Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jiříkova: 

Pan Z. K.             600,- Kč 

Pan J. V.     600,- Kč 

Komise sociálně – kulturní Rady města Jiříkova:  

Pan J. D.           3.600,- Kč 

Pan D. B.          3.000,- Kč 

Mgr. F. B.          3.600,- Kč 

Paní E. O. 3.000,- Kč 

Paní M. P.          1.200,- Kč 

Pan O. Z.          2.400,- Kč 

Komise správy majetku a životního prostředí Rady města Jiříkova: 

Paní M. P.           1.800,- Kč 

Pan M. M.           1.800,- Kč 

Pan P. P.          1.800,- Kč 

Pan M. S.           1.200,- Kč 

Pan R. T.             600,- Kč 

3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení 

peněžitého plnění členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova a členům komisí Rady města 

Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova.         

 

Usnesení č. 541/2022 

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.      

 

 

 

Ověřovatelé usnesení: 

 

 

 

….……………………………..                                 ….………………………….. 

         pan Miroslav Horák  pan Mgr. Michal Mrázek 

 

 

V Jiříkově dne 08. září 2022 

Zapsala: pí Jana Skramouská 

 
 

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 

 


