
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů. 

 

Z Á P I S 

 

z 3. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 13. prosince 2022 

v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

      ……………………………..  ……………………….……. 

          p. Mgr. Michal Mrázek       p. Ludvík Otradovský 

 

 

      Zasedání se zúčastnilo 15 členů Zastupitelstva města Jiříkov 
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1. Zahájení 

Pořízený audio záznam z průběhu 3. zasedání ZM pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu 

nebyl doslovně přepisován. Starosta města pan Ing. Jindřich Jurajda přivítal přítomné 

zastupitele a občany města. V 16:00 hodin zahájil 3. zasedání zastupitelstva města. V době 

zahájení bylo přítomno 15 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.  

 

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

navrženi: 

předseda: Pan Ing. Roland Hase                hlasování = 14 pro, 1 se zdržel 

člen: Pan Ladislav Mrázek            hlasování = 14 pro, 1 se zdržel 

člen: Paní Lucie Stožická                                         hlasování = 15 pro 

 

V tomto složení byla návrhová komise schválena. 

Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Mgr. Michal Mrázek  

a pan Ludvík Otradovský, zapisovatelkou byla určena paní Jana Skramouská.  

 

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

o programu 3. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.   hlasování = 15 pro 

 

Dále starosta města pan Ing. Jindřich Jurajda konstatoval, že zápis a usnesení z 2. zasedání ZM 

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

a usnesení z 2. 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), 

25. ZM: usn. č. 483/2022 –  splněno,  usn. č. 487/2022 – splněno, 26. ZM: usn. č. 522/2022 – 

splněno, usn. č. 523/2022 – trvá (kupní smlouva  zaslána k podpisu), usn. č. 529/2022 – trvá 

(kupní smlouva  vypracována, kupující vyzván k podpisu), 2. ZM: usn. č. 17/2022 – trvá 

(rozhodnutí ZM bude zasláno do 31. 12. 2022), usn. č. 18/2022 – trvá (rozhodnutí ZM bude 

zasláno do 31. 12. 2022),  usn. č. 19/2022 – trvá (rozhodnutí ZM bude zasláno do 31. 12. 2022), 

usn. č. 20/2022 – trvá (rozhodnutí ZM bude zasláno do 31. 12. 2022),  usn. č. 21/2022 – trvá 

(rozhodnutí ZM bude zasláno do 31. 12. 2022),  usn. č. 22/2022 – trvá (rozhodnutí ZM bude 

zasláno do 31. 12. 2022),  usn. č. 23/2022 – trvá (rozhodnutí ZM bude zasláno do 31. 12. 2022), 

Finanční záležitosti: 2. ZM: usn. č. 24/2022 – splněno, usn. č. 25/2022 – splněno, usn. č. 

26/2022 – splněno, usn. č. 27/2022 – splněno, usn. č. 28/2022 – splněno, usn. č. 29/2022 – 

splněno, usn. č. 30/2022 – splněno. 

 

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

následující usnesení 

Usnesení č. 32/2022 

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

Jiříkova.           hlasování = 15 pro 

 

3. Dotazy a připomínky občanů 

V úvodu tohoto bodu vystoupila pozvaná paní Bc. Andrea Málková, ředitelka příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, která zastupitele města 
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seznámila s výsledky kontrol nadřízených orgánů a jiných státních orgánů včetně provedených 

následných opatření na základě výsledku kontrol. Dále je seznámila s aktivitami v oblasti 

terénní služby, novým přístupem ke klientům, návrhem změny názvu organizace včetně 

vytvoření logotypu, s realizací efektivity chodu organizace a nutností provedení oprav 

a rekonstrukce. Následně odpověděla na dotaz zastupitelů. Na závěr jí starosta města pan 

Ing. J. Jurajda poděkoval za práci a popřál hodně úspěchů. 

Ze strany občanů nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky. 

 

4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova 

a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti 

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan M. Sabo projednal se zastupiteli města 

zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to z důvodu, že rada 

města dne 21. 11. 2022 toto zadání projednala, ale neschválila. Proto je povinností zadání 

projednat v zastupitelstvu města. Po projednání zastupitelé přijali usnesení: 

Usnesení č. 33/2022 

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

a to  části  p.p.č. 4982 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

a to  části  p.p.č. 4982 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.  

               hlasování = 14 pro, 1 se zdržel 

 

b) záměry prodeje nemovitostí a odkup nemovitosti 

Dále pan M. Sabo přednesl a projednal se zastupiteli města žádosti na odkup nemovitostí 

a nabídku na prodej nemovitosti, které musí být projednány v zastupitelstvu města vzhledem 

k tomu, že rada města na své schůzi dne 21. 11. 2022 rozhodla nezveřejnit záměry prodeje 

nemovitostí a současně nepřijala žádné usnesení k odkupu nabízené nemovitosti. Zastupitelé 

města po projednání přijali níže uvedená usnesení: 

Usnesení č. 34/2022 

1. ZM projednalo nabídku na odkup p.p.č. 5805/2 (trvalý travní porost) o výměře 570 m2 

v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví pana F. P. a za cenu 300,- Kč/m2 a záměr prodeje nemovitosti 

ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5098 (trvalý travní porost) o výměře 

698 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + náklady. 

2. ZM rozhodlo neodkoupit p.p.č. 5805/2 (trvalý travní porost) o výměře 570 m2 v k.ú. Jiříkov.  

3. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, 

a to p.p.č. 5098 (trvalý travní porost) o výměře 698 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle směrnice 

č. 1/2022, bod 4.2 + náklady.            hlasování = 13 pro, 2 se zdrželi 

 

Usnesení č. 35/2022 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 287/1 

(zahrada) o výměře 65 m2 v k.ú. Jiříkov, 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. 287/1 (zahrada) o výměře 65 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 1/2022, 

bod 4.2  + náklady.                        hlasování = 15 pro 

  

c) odkup nemovitosti 

V posledním bodě svého vystoupení v rámci projednávání majetkových záležitostí pan M. Sabo 

přednesl a projednal se zastupiteli města návrh na odkup chatky neevidované v katastru 

nemovitostí od fyzické osoby. Návrh byl projednán v radě města dne 21. 11. 2022 

a ve finančním výboru dne 05. 12. 2022 a oba odkup nedoporučují. Následně zastupitelé města 

přijali usnesení:  
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Usnesení č. 36/2022 

1. ZM projednalo návrh na odkup chatky neevidované v katastru nemovitostí na části 

p.p.č. 188/1 (zahrada) od pana J. K. za cenu 70.000,- Kč. 

2. ZM rozhodlo neodkoupit chatku neevidovanou v katastru nemovitostí na části p.p.č. 188/1 

(zahrada) od pana J. K.          hlasování = 15 pro 

 

5. Usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova  

Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. J. Schovancová seznámila zastupitele města  

s usnesením z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova ze dne  

05. 12. 2022. Zastupitelé města následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 37/2022 

ZM bere na vědomí usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 05. 12. 2022.             hlasování = 14 pro, 1 se zdržel 

 

6. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2024 – 2025 

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla a projednala se zastupiteli města návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2024 – 2025. Dále informovala zastupitele, že návrh 

Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2024 – 2025 byl zveřejněn dne 

08. 11. 2022 a ze strany veřejnosti nebyl podán žádný písemný dotaz, ani do zasedání 

zastupitelstva nebyl vznesen ústní dotaz. Rada města projednala dne 31. 10. 2022  

a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 07. 11. 2022 a též doporučil schválit.  

Zastupitelé města po projednání přijali usnesení: 

Usnesení č. 38/2022 

1. ZM projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 

2024 – 2025.  

Rok 2024: příjmy ve výši 99.091.000,- Kč, výdaje ve výši 93.085.000,- Kč, dlouhodobé 

závazky ve výši 2.865.000,- Kč, dlouhodobé pohledávky ve výši 100.000,- Kč.  

Rok 2025: příjmy ve výši 101.234.000,- Kč, výdaje ve výši 87.819.000,- Kč, dlouhodobé 

závazky ve výši 2.865.000,- Kč, dlouhodobé pohledávky ve výši 100.000,- Kč.  

2. ZM bere na vědomí rozpočtovou odpovědnost – fiskální pravidlo v rámci návrhu 

Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2024 – 2025, kde plánovaná výše 

dluhu nepřekročí 60% průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky. 

3.  ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2024 – 2025. 

             hlasování = 15 pro 

 

7. Návrh Rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023 

V tomto projednávaném bodě paní Ing. J. Schovancová přednesla, důsledně zdůvodnila  

a následně projednala se zastupiteli města návrh schodkového rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2023, návrh rozpočtu sociálního fondu a fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2023, informace  

o schváleném rozpočtu na rok 2022 dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, Pravidla 

hospodaření dle rozpočtu na rok 2023 a Komentář k rozpočtu na rok 2023. Dále informovala 

zastupitele, že byl návrh zveřejněn dne 14. 11. 2022 a ze strany veřejnosti nebyl podán  

žádný písemný dotaz, ani do zasedání zastupitelstva nebyl vznesen ústní dotaz. Rada města 

projednala dne 21. 11. 2022 a doporučila návrh schodkového rozpočtu schválit. Finanční výbor 

projednal dne 05. 12. 2022 a také doporučil návrh schodkového rozpočtu schválit. 

Po projednání zastupitelé přijali níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 39/2022 

1. ZM projednalo návrh schodkového rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023, kdy příjmy jsou 

plánovány ve výši 69.857.000,- Kč, výdaje ve výši 80.451.000,- Kč, financování ve výši 

+ 10.594.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 10.594.000,- Kč. 
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2. ZM projednalo: 

a) návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2023, 

b) návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2023, 

c) informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 dle zákona o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti. 

3. ZM projednalo Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2023 a Komentář k rozpočtu 

na rok 2023. 

4. ZM projednalo odvod odpisů roku 2023 a odvod celého investičního fondu nejpozději 

do 15. 12. 2023 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 

5. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 

2023 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 69.857.000,- Kč, ve výdajové části 

80.451.000,- Kč, financování ve výši + 10.594.000,- Kč dle předloženého návrhu. Schodek 

bude kryt uspořenými prostředky z přecházejících let uložených ve fondech města. 

6. ZM schvaluje celkové příjmy ve výši 69.857.000,- Kč, výdaje ve výši 80.451.000,- Kč 

a financování ve výši + 10.594.000,- Kč jako závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2023. 

7. ZM schvaluje: 

a) rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2023, 

b) rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2023, 

c) informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 dle zákona o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti. 

8. ZM schvaluje Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2023 a jejich uplatňování 

při hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2023. 

9. ZM schvaluje jednotlivým odborům městského úřadu ukazatele hospodaření na rok 2023 

takto: 

a) odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 9.286.000,- Kč, kapitálové výdaje 

11.250.000,- Kč,  

b) odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 11.449.000,- Kč, kapitálové 

výdaje 1.300.000,- Kč,  

c) odbor vnitřní správy – provozní výdaje 9.093.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč,  

d) odbor ekonomický – provozní výdaje 8.946.000,- Kč, kapitálové výdaje 270.000,- Kč,  

e) tajemník městského úřadu – provozní výdaje 28.857.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč. 

10. ZM schvaluje jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele na rok 2023 

takto: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace – provozní 

příspěvek 1.499.000,- Kč, kapitálový příspěvek 270.000,- Kč,  

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace – provozní příspěvek ve výši 

4.058.000,- Kč, kapitálový příspěvek 0,- Kč, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – provozní příspěvek 1.200.000,- Kč, 

kapitálový příspěvek 0,- Kč. 

11. ZM rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2023 a odvod celého investičního fondu nejpozději 

do 15. 12. 2023 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 
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12. ZM rozhodlo poskytovat provozní příspěvky pro své zřízené příspěvkové organizace 

zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne v měsíci.  

13. ZM rozhodlo poskytnout kapitálový příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace do 28. 02. 2023.  

14. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek hospodaření 

roku 2023 vyšší nebo roven 0,- Kč. 

15. ZM rozhodlo: 

a) převést finanční prostředky ve výši 13.437.000,- Kč z fondu rezerv, 

č. ú. 20036-921389399/0800, na základní běžný účet, č. ú.  921389399/0800, na financování 

výdajů rozpočtu roku 2023. První část ve výši 6.719.000,- Kč převést v lednu 2023, druhou 

část ve výši 6.718.000,- Kč převést v květnu 2023.  

b) uložit: vedoucí ekonomického odboru – výše uvedené převody provést. 

             hlasování = 15 pro 

 

8. Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a) neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází voleb 

prezidenta České republiky 

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města informaci o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází voleb prezidenta 

České republiky, kterou s nimi následně projednala. Finanční výbor projednal dne 

05. 12. 2022 a doporučil přijmout. Rada města projednala dne 21. 11. 2022 a doporučila 

přijmout. Zastupitelé města následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 40/2022 

1. ZM projednalo poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje 

na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází voleb prezidenta České republiky ve výši 

28.200,- Kč. 

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

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

             hlasování = 15 pro 

 

b) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

Paní Ing. J. Schovancová v tomto bodě projednala se zastupiteli města smlouvu o poskytnutí 

neinvestiční dotace, která je určena na financování osobní asistence. Na základě této smlouvy 

bude poskytnuta Domovu „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov dotace, a to na roky 

2022 – 2024 ve výši 1.902.300,- Kč. Finanční výbor projednal dne 

05. 12. 2022 a doporučil přijmout. Rada města projednala dne 05. 12. 2022 a také doporučila 

přijmout. Po projednání zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 41/2022 

1. ZM projednalo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

v rámci projektu POSOSUK 5 uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 

Ústí nad Labem, IČ: 70892159 a Domovem „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, 

se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, 

dotace ve výši 1.902.300,- Kč je na roky 2022 – 2024 a je určena na financování osobní 

asistence. Pro rok 2022 se poskytuje dotace ve výši 220.900,- Kč, pro rok 2023 ve výši 

841.900,- Kč a pro rok 2024 ve výši 839.500,- Kč. 

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet 

města.             hlasování = 15 pro 
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c) vyúčtování dotace – TJ Spartak Jiříkov, z.s. 

První vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2022, které paní Ing. J. Schovancová projednala 

se zastupiteli města bylo vyúčtování předložené TJ Spartak Jiříkov, z.s. Finanční výbor 

projednal dne 05. 12. 2022 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 05. 12. 2022 

a doporučila schválit.  Před hlasováním vystoupil místostarosta města pan M. Maják a prohlásil, 

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

usnesení: 

Usnesení č. 42/2022 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2022 předložené 

TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace 

ve výši 300.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2022.                hlasování = 14 pro, 1 se zdržel 

      

d) vyúčtování dotace – SK VIKTORIE, z.s. 

Paní Ing. J. Schovancová dále projednala se zastupiteli města vyúčtování poskytnuté dotace 

v roce 2022 předložené SK VIKTORIE, z.s. Finanční výbor projednal dne 

05. 12. 2022 a doporučil schválit. Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 43/2022 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2022 předložené 

SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, dotace ve výši 

100.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2022.              hlasování = 15 pro 

 

e) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2022  

V tomto bodě paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli pověření Rady města Jiříkova 

k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2022. Finanční výbor projednal dne 

05. 12. 2022 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 21. 11. 2022 a doporučila schválit. 

Zastupitelé města po projednání přijali usnesení: 

Usnesení č. 44/2022 

ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence radě města k provedení rozpočtového 

opatření č. 14/2022 k 31. 12. 2022 v rozsahu do výše 10.000.000,- Kč a k přijetí dotací 

za období od prosincového zasedání zastupitelstva města do 31. 12. 2022 dle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.     hlasování = 15 pro 

 

f) rozpočtové opatření č. 13/2022 Města Jiříkova 

V posledním bodě svého vystoupení na Zastupitelstvu města v rámci projednávaných bodů paní 

Ing. J. Schovancová přednesla a projednala se zastupiteli města návrh rozpočtového opatření 

č. 13/2022 Města Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 05. 12. 2022 a doporučil schválit. 

Po projednání zastupitelé města přijali usnesení: 

 

Usnesení č. 45/2022 

1. ZM projednalo návrh rozpočtového opatření č. 13/2022 Města Jiříkova. 

2. ZM rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 13/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.            hlasování = 15 pro 
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9 Různé 

a) odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Jiříkov 

Místostarosta města pan M. Maják přednesl a projednal se zastupiteli města návrh na stanovení 

výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům rady města, předsedům 

a členům výborů, komisí a členům zvláštního orgánu. Zastupitelé města projednali a přijali 

usnesení: 

Usnesení č. 46/2022 

ZM rozhodlo stanovit v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů, s platností od 01. 01. 2023, neuvolněnému členu zastupitelstva odměnu 

za funkci, za kterou náleží maximální výše odměny stanovená zastupitelstvem: 

člen rady města                      8.749,- Kč 

předseda výboru zastupitelstva,  

předseda komise rady, předseda zvláštního orgánu                                                   4.376,- Kč 

člen výboru zastupitelstva, člen komise rady, člen zvláštního orgánu                      3.645,- Kč 

člen zastupitelstva                                              2.188,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne 01. 01. 2023 v daný den výplatního termínu zaměstnanců 

Města Jiříkov.         hlasování = 13 pro, 2 proti 

 

b) informace o činnosti rady města 

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

za období od 2. zasedání zastupitelstva města, a to informace z 2. schůze RM konané 

dne 21. 11. 2022. Zastupitelé města následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 47/2022 

ZM bere na vědomí informaci místostarosty 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 = 15 pro 

 

10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

Na dotazy zastupitelů města ve věcech nedokončené stavby v okolí Baziliky ve Filipově, 

špatného stavu kanalizace v ulici Březinova, stavby chodníku s cyklostezkou na ulici 

Rumburská, stavu smuteční obřadní síně, zchátralých objektů ve městě a svozu volně 

odloženého komunálního odpadu u kontejnerů postupně odpověděli starosta města pan 

Ing. J. Jurajda, místostarosta města pan M. Maják, vedoucí odboru výstavby a životního 

prostředí pan M. Sabo a vedoucí odboru vnitřní správy pan Mgr. J. Semerád . 

 

11. Závěr 

Starosta města pan Ing. J. Jurajda poděkoval přítomným za účast a ukončil 3. zasedání 

Zastupitelstva města Jiříkova v 17:27 hodin. 

 

V Jiříkově dne 15. 12. 2022 

Zapsala: pí Jana Skramouská 

                  

           Schválil starosta města pan Ing. Bc. Jindřich Jurajda, Dis. 

   

………………….………………………………………. 
 

 

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 3. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 13. prosince 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 nemovitosti 

                  b) záměry prodeje nemovitostí a odkup nemovitosti    

      c) odkup nemovitosti 

            5.   Usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

6.   Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2024 – 2025 

7.   Návrh Rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023  

 8.   Finanční záležitosti Města Jiříkova 

             a) neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází 

               voleb prezidenta České republiky 

      b) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

        c) vyúčtování dotace – TJ Spartak Jiříkov, z.s. 

        d) vyúčtování dotace – SK VIKTORIE, z.s. 

              e) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření 

                       v roce 2022   

f) rozpočtové opatření č. 13/2022 Města Jiříkova 

            9.  Různé 

                  a) odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Jiříkov 

                  b) informace o činnosti rady města  

          10.  Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

          11.  Závěr 

 

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

Usnesení č. 32/2022 

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

Jiříkova.          

 

Usnesení č. 33/2022 

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

a to  části  p.p.č. 4982 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

a to  části  p.p.č. 4982 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.  

                

Usnesení č. 34/2022 

1. ZM projednalo nabídku na odkup p.p.č. 5805/2 (trvalý travní porost) o výměře 570 m2 

v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví pana F. P. za cenu 300,- Kč/m2 a záměr prodeje nemovitosti ve 

vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5098 (trvalý travní porost) o výměře 

698 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + náklady. 
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2. ZM rozhodlo neodkoupit p.p.č. 5805/2 (trvalý travní porost) o výměře 570 m2 v k.ú. Jiříkov.  

3. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, 

a to p.p.č. 5098 (trvalý travní porost) o výměře 698 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle směrnice 

č. 1/2022, bod 4.2 + náklady.             

 

Usnesení č. 35/2022 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 287/1 

(zahrada) o výměře 65 m2 v k.ú. Jiříkov, 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. 287/1 (zahrada) o výměře 65 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 1/2022, 

bod 4.2  + náklady.          

  

Usnesení č. 36/2022 

1. ZM projednalo návrh na odkup chatky neevidované v katastru nemovitostí na části 

p.p.č. 188/1 (zahrada) od pana J. K. za cenu 70.000,- Kč. 

2. ZM rozhodlo neodkoupit chatku neevidovanou v katastru nemovitostí na části p.p.č. 188/1 

(zahrada) od pana J. K.      

 

Usnesení č. 37/2022 

ZM bere na vědomí usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 05. 12. 2022.            

 

Usnesení č. 38/2022 

1. ZM projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 

2024 – 2025.  

Rok 2024: příjmy ve výši 99.091.000,- Kč, výdaje ve výši 93.085.000,- Kč, dlouhodobé 

závazky ve výši 2.865.000,- Kč, dlouhodobé pohledávky ve výši 100.000,- Kč.  

Rok 2025: příjmy ve výši 101.234.000,- Kč, výdaje ve výši 87.819.000,- Kč, dlouhodobé 

závazky ve výši 2.865.000,- Kč, dlouhodobé pohledávky ve výši 100.000,- Kč.  

2. ZM bere na vědomí rozpočtovou odpovědnost – fiskální pravidlo v rámci návrhu 

Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2024 – 2025, kde plánovaná výše 

dluhu nepřekročí 60% průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky. 

3.  ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2024 – 2025. 

           

Usnesení č. 39/2022 

1. ZM projednalo návrh schodkového rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023, kdy příjmy jsou 

plánovány ve výši 69.857.000,- Kč, výdaje ve výši 80.451.000,- Kč, financování ve výši 

+ 10.594.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 10.594.000,- Kč. 

2. ZM projednalo: 

a) návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2023, 

b) návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2023, 

c) informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 dle zákona o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti. 

3. ZM projednalo Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2023 a Komentář k rozpočtu 

na rok 2023. 

4. ZM projednalo odvod odpisů roku 2023 a odvod celého investičního fondu nejpozději 

do 15. 12. 2023 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 
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5. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 

2023 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 69.857.000,- Kč, ve výdajové části 

80.451.000,- Kč, financování ve výši + 10.594.000,- Kč dle předloženého návrhu. Schodek 

bude kryt uspořenými prostředky z přecházejících let uložených ve fondech města. 

6. ZM schvaluje celkové příjmy ve výši 69.857.000,- Kč, výdaje ve výši 80.451.000,- Kč 

a financování ve výši + 10.594.000,- Kč jako závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2023. 

7. ZM schvaluje: 

a) rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2023, 

b) rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2023, 

c) informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 dle zákona o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti. 

8. ZM schvaluje Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2023 a jejich uplatňování 

při hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2023. 

9. ZM schvaluje jednotlivým odborům městského úřadu ukazatele hospodaření na rok 2023 

takto: 

a) odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 9.286.000,- Kč, kapitálové výdaje 

11.250.000,- Kč,  

b) odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 11.449.000,- Kč, kapitálové 

výdaje 1.300.000,- Kč,  

c) odbor vnitřní správy – provozní výdaje 9.093.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč,  

d) odbor ekonomický – provozní výdaje 8.946.000,- Kč, kapitálové výdaje 270.000,- Kč,  

e) tajemník městského úřadu – provozní výdaje 28.857.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč. 

10. ZM schvaluje jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele na rok 2023 

takto: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace – provozní 

příspěvek 1.499.000,- Kč, kapitálový příspěvek 270.000,- Kč,  

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace – provozní příspěvek ve výši 

4.058.000,- Kč, kapitálový příspěvek 0,- Kč, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – provozní příspěvek 1.200.000,- Kč, 

kapitálový příspěvek 0,- Kč. 

11. ZM rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2023 a odvod celého investičního fondu nejpozději 

do 15. 12. 2023 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 

12. ZM rozhodlo poskytovat provozní příspěvky pro své zřízené příspěvkové organizace 

zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne v měsíci.  

13. ZM rozhodlo poskytnout kapitálový příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace do 28. 02. 2023.  

14. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek hospodaření 

roku 2023 vyšší nebo roven 0,- Kč. 

15. ZM rozhodlo: 

a) převést finanční prostředky ve výši 13.437.000,- Kč z fondu rezerv, 

č. ú. 20036-921389399/0800, na základní běžný účet, č. ú.  921389399/0800, na financování 

výdajů rozpočtu roku 2023. První část ve výši 6.719.000,- Kč převést v lednu 2023, druhou 

část ve výši 6.718.000,- Kč převést v květnu 2023.  

b) ukložit: vedoucí ekonomického odboru – výše uvedené převody provést. 
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Usnesení č. 40/2022 

1. ZM projednalo poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje 

na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází voleb prezidenta České republiky ve výši 

28.200,- Kč. 

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

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

              

Usnesení č. 41/2022 

1. ZM projednalo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

v rámci projektu POSOSUK 5 uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 

Ústí nad Labem, IČ: 70892159 a Domovem „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, 

se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, 

dotace ve výši 1.902.300,- Kč je na roky 2022 – 2024 a je určena na financování osobní 

asistence. Pro rok 2022 se poskytuje dotace ve výši 220.900,- Kč, pro rok 2023 ve výši 

841.900,- Kč a pro rok 2024 ve výši 839.500,- Kč. 

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet 

města.           

 

Usnesení č. 42/2022 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2022 předložené 

TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace 

ve výši 300.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2022.          

 

Usnesení č. 43/2022 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2022 předložené 

SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, dotace ve výši 

100.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2022.               

 

Usnesení č. 44/2022 

ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence radě města k provedení rozpočtového 

opatření č. 14/2022 k 31. 12. 2022 v rozsahu do výše 10.000.000,- Kč a k přijetí dotací 

za období od prosincového zasedání zastupitelstva města do 31. 12. 2022 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. 45/2022 

1. ZM projednalo návrh rozpočtového opatření č. 13/2022 Města Jiříkova. 

2. ZM rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 13/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.             

 

Usnesení č. 46/2022 

ZM rozhodlo stanovit v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 
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pozdějších předpisů, s platností od 01. 01. 2023, neuvolněnému členu zastupitelstva odměnu 

za funkci, za kterou náleží maximální výše odměny stanovená zastupitelstvem: 

člen rady města                      8.749,- Kč 

předseda výboru zastupitelstva,  

předseda komise rady, předseda zvláštního orgánu                                                   4.376,- Kč 

člen výboru zastupitelstva, člen komise rady, člen zvláštního orgánu                      3.645,- Kč 

člen zastupitelstva                                              2.188,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne 01. 01. 2023 v daný den výplatního termínu zaměstnanců 

Města Jiříkov.          

 

Usnesení č. 47/2022 

ZM bere na vědomí informaci místostarosty 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 Mgr. Michal Mrázek        pan Ludvík Otradovský 

 

 

 

V Jiříkově dne 15. 12. 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 

 

 


