
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 1. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 
 

konané dne 5. listopadu 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti 
 
Usnesení č. 1/2018 
RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       
 
Usnesení č. 2/2018 
1. RM projednala záměr obnovení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova. 
2. RM schvaluje záměr obnovení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 
p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 
plechové garáže, za cenu 15,-  Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města 
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 
3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměr pronájmu pozemku 
na úřední desce MěÚ Jiříkov.            
 
Usnesení č. 3/2018 
1. RM projednala nové pronájmy pozemků a obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví 
Města Jiříkova. 
2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  
a) p.p.č. 2191 (trvalý travní porost) o výměře 805 m2 a p.p.č. 2192/1 (ostatní plocha)  
o výměře 408 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20  Kč/m2 a rok, ročně celkem  
250,- Kč, paní L. Č., od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemky jsou zapsány na listu 
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Rumburk, 
b) p.p.č. 5265 (trvalý travní porost) o výměře 1205 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako louku  
za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně 250,- Kč, panu J. P., od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. 
Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, c) části p.p.č. 19/14 (zahrada) o výměře 266 m2 a části 
p.p.č. 19/3 (zahrada) o výměře 195 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  
a rok, ročně celkem 470,- Kč, panu P. K., od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemky jsou 
zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rumburk, 
d) části p.p.č. 19/8 (zahrada) o výměře 414 m2, části p.p.č. 20/2 (trvalý travní porost)  
o výměře 60 m2, části p.p.č. 21/2 (trvalý travní porost) o výměře 85 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako 
zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 19/8 (zahrada) o výměře 30 m2 v k.ú. Jiříkov, 
jako pozemek pod stavbou kůlny, za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 710,- Kč,  
panu P. K., od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 
e) p.p.č. 4804/1 (zahrada) o výměře 1043 m2, p.p.č. 4804/2 (ostatní plocha) o výměře 355 m2, 
p.p.č. 4804/4 (trvalý travní porost) o výměře 32 m2 a p.p.č. 4805 (zahrada) o výměře 256 m2 
vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.690,- Kč,  
panu Z. J., od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  
3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  
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a) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha)  o výměře 37 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 
plechové garáže za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, paní Z. B., od 01. 01. 2019 
do 31. 12. 2023. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  
b) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha)  o výměře 37 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 
plechové garáže, za cenu 15,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, panu MUDr. K. J.,  
od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  
c) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha)  o výměře 37 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 
plechové garáže za cenu 15,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, paní J. N.,  
od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 
d) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha)  o výměře 37 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 
plechové garáže, za cenu 15,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, panu Ĺ. K.,  
od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 
e) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha)  o výměře 37 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 
plechové garáže za cenu 15,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, paní J. N.,  
od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  
4. RM ukládá: 
a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem 
pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 
b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.       
 
Usnesení č. 4/2018 
1. RM projednala předloženou Smlouvu o užití Ortofota České republiky č. 1067/2018, 
k udělení oprávnění nabyvateli užít datové sady Ortofoto České republiky, v rozsahu celého 
správního území nabyvatele, uzavíranou mezi firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52,  
150 00 Praha 5, zastoupenou Ing. Z. H. a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov. 
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o užití Ortofota České republiky č. 1067/2018, k udělení 
oprávnění nabyvateli užít datové sady Ortofoto České republiky, v rozsahu celého správního 
území nabyvatele, mezi firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, 
zastoupenou Ing. Z. H. a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov. 
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o užití Ortofota České republiky  
č. 1067/2018.               
 
Usnesení č. 5/2018 
1. RM projednala předložený seznam zábradlí na Jiříkovském potoce v km 0,79-0,798, 
0,795-0,798, 0,806-0,854, 0,806-0,945, 0,947-0,986, 1,562-1,619, 1,633-1,694, 2,02-2,07, 
2,393-2,4, 2,59-2,598, 2,599-2,625, 2,629-2,635, 2,665-2,67, 2,763-2,783, 3,376-3,45, 3,464-
3,508, 3,597-3,628, 3,632-3,642 v k.ú. Jiříkov. 
2. RM rozhodla prohlásit, že zábradlí na Jiříkovském potoce v km 0,79-0,798, 0,795-0,798, 
0,806-0,854, 0,806-0,945, 0,947-0,986, 1,562-1,619, 1,633-1,694, 2,02-2,07, 2,393-2,4, 2,59-
2,598, 2,599-2,625, 2,629-2,635, 2,665-2,67, 2,763-2,783, 3,376-3,45, 3,464-3,508, 3,597-
3,628, 3,632-3,642 v k.ú. Jiříkov, je majetkem Města Jiříkov.            
 
Usnesení č. 6/2018 
1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 461 (trvalý 
travní porost) o výměře 137 m2 a části p.p.č. 460 (trvalý travní porost) o výměře 898 m2  
vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1549-125/2018, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 
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Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 
manželům R. a Z. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 
9.500,- 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. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 461 
(trvalý travní porost) o výměře 137 m2 a část p.p.č. 460 (trvalý travní porost) o výměře  
898 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1549-125/2018, které jsou zapsány na listu vlastnictví 
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 
manželům R. a Z. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 
9.500,- 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. 

    
Usnesení č. 7/2018 
1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5953/2  
(ostatní plocha) o výměře 54 m2, části st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2, 
části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 659 m2 a části p.p.č. 5950 (ostatní plocha)  
o výměře 22 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1537-25/2018, které jsou zapsány na listu 
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 
Rumburk, manželům D. a M. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 
89.880, Kč. 
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5953/2  
(ostatní plocha) o výměře 54 m2, část st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2, 
část p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 659 m2 a část p.p.č. 5950 (ostatní plocha)  
o výměře 22 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1537-25/2018, které jsou zapsány na listu 
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 
Rumburk, manželům D. a M. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 
89.880, Kč.       
 
Usnesení č. 8/2018 
1. RM projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ,  
na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 
464, 407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.  
2. RM projednala podmínky Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  
č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ, na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, uzavírané mezi 
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem.  
3. RM doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace  
č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ, na projekt s názvem „Domácí kompostování v Jiříkově“, mezi 
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem. 
4. RM doporučuje ZM přijmout finanční prostředky ve výši 245.000,-Kč, poskytnuté 
z prostředků Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 
5. RM doporučuje ZM schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků  
z rozpočtu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, budou kryty  
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 
6. RM doporučuje ZM uložit: starostovi města - podepsat  Smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ, na projekt s názvem „Domácí kompostování 
v Jiříkově“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem,  
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.          
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Usnesení č. 9/2018 
1. RM bere na vědomí Smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru projektanta v rámci 
stavby „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova – Hasičská 
zbrojnice“, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a projekční firmou Correct BC, s.r.o., se sídlem 
Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25028588. 
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru projektanta v rámci 
stavby „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova – Hasičská 
zbrojnice“, mezi Městem Jiříkov a projekční firmou Correct BC, s.r.o., se sídlem  
Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25028588, za dohodnutou cenu  
ve výši 76.080,- Kč bez DPH. 
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru 
projektanta v rámci stavby „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova – 
Hasičská zbrojnice“, mezi Městem Jiříkov a projekční firmou Correct BC, s.r.o., se sídlem 
Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25028588.       
    
Usnesení č. 10/2018 
1. RM projednala předloženou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí 
nízkého napětí (NN) č. 1295032048, uzavíranou mezi společností ČEZ ESCO a.s.,  
Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČ: 03592880 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,  
IČ: 00261424, na období od 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021. 
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého 
napětí (NN) č. 1295032048, mezi společností ČEZ ESCO a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha, 
IČ: 03592880 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období  
od 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021.  
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o sdružených službách dodávky 
elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) č. 1295032048, mezi společností ČEZ ESCO a.s., 
Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČ: 03592880 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,  
IČ: 00261424, na období od 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021.          
 
Usnesení č. 11/2018 
1. RM projednala předloženou Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu  
č. 1295032188, uzavíranou mezi společností ČEZ ESCO a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha, 
IČ: 03592880 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období  
od 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021. 
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č. 1295032188, mezi 
společností ČEZ ESCO a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČ: 03592880 a Městem Jiříkov, 
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období od 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021.  
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu  
č. 1295032188, mezi společností ČEZ ESCO a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha,  
IČ: 03592880 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období  
od 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021.             
 
Usnesení č. 12/2018 
1. RM rozhodla přidělit byt 1+3 (94,65 m2), Rumburská 204, 407 53 Jiříkov, směnou za byt  
1+2 (62,28 m2), Tylova 8, 407 53 Jiříkov, za předpokladu složení tříměsíčního nájemného  
bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou od 15. 12. 2018 do 31. 03. 2019, 
paní H. S.         
2. RM rozhodla přidělit byt č. 6, 1+2 (89,82 m2), Tylova 7, 407 53 Jiříkov, směnou za byt  
č. 1, 1+2 (70,70 m2), Tylova 7, 407 53 Jiříkov, za předpokladu složení tříměsíčního 
nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou od 15. 11. 2018  
do 31. 03. 2019, panu P. S.       
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Usnesení č. 13/2018 
1. RM projednala žádost paní E. K., o pronájem nebytového prostoru u objektu č.p. 524, 
ulice Moskevská v Jiříkově, o výměře 13,75 m2.  
2. RM rozhodla pronajmout nebytový prostor u objektu č.p. 524, ulice Moskevská v Jiříkově, 
o výměře 13,75 m2, paní E. K., na dobu neurčitou od 15. 11. 2018. 
3. RM ukládá:  
a) odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat smlouvu na nájem nebytového 
prostoru.  
b) starostovi města - smlouvu na nájem nebytového prostoru podepsat.   
 
Usnesení č. 14/2018 
1. RM doporučuje ZM přijmout, z důvodu komunálních voleb a změny zastupitelstva obce 
na rok 2019, rozpočtové provizorium. 
2. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - zpracovat pouze návrh rozpočtového 
provizoria Města Jiříkova na rok 2019 a předložit ho ZM na prosincovém zasedání. 
3. RM ukládá: ředitelům příspěvkových organizací – připravit návrh rozpočtu na rok 2019 
s příspěvkem zřizovatele ve stejné výši jako byl plánován na rok 2018, důvodem je plánované 
přijetí rozpočtového provizoria zřizovatelem. Nové návrhy rozpočtu na rok 2019 ředitelé 
příspěvkových organizací předloží do 12. 11. 2018.         
 
Usnesení č. 15/2018 
1. RM projednala formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“  
a formulář „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města 
Jiříkova“. 
2. RM doporučuje ZM zvolit opět pro rok 2019, dle zkušeností z roku 2018, individuální 
poskytování dotací, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obecně neziskovým organizacím, tedy jen 
organizacím a spolkům, které mají přiděleno IČ a jen na provozní výdaje. 
3. RM doporučuje ZM schválit formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 
Jiříkova“ a formulář „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
Města Jiříkova“.              
 
Usnesení č. 16/2018 
1. RM projednala žádost Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, 
IČ: 04389735, zastoupeného starostou spolku O. P., o změnu použití poskytnuté dotace  
na vydání publikace „Po stopách jiříkovských řezbářů a betlémářů“, ve výši 26.000,- Kč,  
a zrušit podmínku neprodejnosti této publikace. 
2. RM doporučuje ZM vyhovět žádosti o změnu použití poskytnuté dotace a zrušit podmínku 
neprodejnosti.              
 
Usnesení č. 17/2018 
1. RM projednala pohledávky k 30. 09. 2018 dle předloženého rozboru. 
2. RM projednala plnění rozpočtu investic k 30. 09. 2018 dle předloženého rozboru. 

     
Usnesení č. 18/2018 
1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/12/2018/D/EO, uzavíranou mezi Městem 
Jiříkov a panem V. S., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 
2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana V. S., dar byl 
poskytnut bez podmínek. 
3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.   
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Usnesení č. 19/2018 
1. RM projednala návrh dodatku č. 1 směrnice č. 14/2017 „Vymezení a evidence majetku, 
oceňování a zásoby Města Jiříkova.“ 
2. RM rozhodla schválit dodatek č. 1 směrnice č. 14/2017 „Vymezení a evidence majetku, 
oceňování a zásoby Města Jiříkova“ s platností a účinností od 06. 11. 2018.   
              
Usnesení č. 20/2018 
1. RM projednala poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti  
a na společensky účelová pracovní místa, ve výši 852.479,- Kč, přijatou v období  
od 01. 07. 2018 do 30. 09. 2018.  
2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec 
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 
             
Usnesení č. 21/2018 
RM projednala rozpočtové opatření č. 17/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 
č. 17/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        
 
Usnesení č. 22/2018 
1. RM projednala: 
a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 
okres Děčín - příspěvková organizace, k 30. 09. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 
Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období  9/2018, 
výsledek hospodaření 0,- Kč, 
b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - 
příspěvková organizace, k 30. 09. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku  
a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 9/2018, výsledek 
hospodaření 2.174.241,26 Kč, 
c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 
služby Jiříkov, k 30. 09. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, 
Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 9/2018, výsledek hospodaření 
ztráta – 182.373,46 Kč. 
2. RM schvaluje: 
a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 
okres Děčín - příspěvková organizace, za období roku 2018 se stavem k 30. 09. 2018, 
b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 
příspěvková organizace, za období roku 2018 se stavem k 30. 09. 2018, 
c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální 
služby Jiříkov, za období roku 2018 se stavem k 30. 09. 2018. 
3. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby 
Jiříkov  - přijmout takové opatření, aby výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 nebyl záporný. 
4. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Mateřská 
škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 09. 2018: 
 fond odměn       81.943,- Kč 
 FKSP        55.525,28 Kč 
 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 13.784,22 Kč 
 fond investiční      60.522,- Kč 
 fond rezervní z jiných titulů              112.293,24 Kč 
5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Základní 
škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 09. 2018: 
 fond odměn       225.829,- Kč 
 FKSP        315.613,68 Kč 
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 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 288.812,25 Kč 
 fond investiční      126.558,30 Kč 
 fond rezervní z jiných titulů     133.334,- Kč 
 
6. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Domov 
„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov k 30. 09. 2018: 
 fond odměn       448.212,31 Kč 
 FKSP        613.400,62 Kč 
 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 784.150,54 Kč 
 fond investiční      183.161,27 Kč 
 fond rezervní z jiných titulů     583.811,13 Kč 

     
Usnesení č. 23/2018 
1. RM projednala žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - 
sociální služby Jiříkov, o možnost použití odpisů roku 2018 a následně investičního fondu, na 
úhradu projektové dokumentace na rekonstrukci objektu č.p. 563, ul. Londýnská. Odvod 
odpisů roku 2018 a odvod celého investičního fondu byl příspěvkové organizaci uložen 
zastupitelstvem města dne 12. 12. 2017. 
2. RM doporučuje ZM rozhodnout o zrušení odvodu odpisů roku 2018 a odvodu celého 
investičního fondu v roce 2018 pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ - 
sociální služby Jiříkov s tím, že příspěvková organizace tyto prostředky použije na úhradu 
projektové dokumentace na rekonstrukci objektu č.p. 563, ul. Londýnská.   
               
Usnesení č. 24/2018 
1. RM projednala Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci s názvem „Jiříkov – 
Rekonstrukce požární zbrojnice“, vydané Ministerstvem vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 
936/3, 170 00 Praha 7, na základě kterého obdrželo Město Jiříkov dotaci ve výši  
4.500.000,- Kč a také financování akce, jejíž celkový rozpočet činí 10.731.720,61 Kč,  
včetně DPH.  
2. RM doporučuje ZM: 
a) schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci s názvem „Jiříkov – Rekonstrukce 
požární zbrojnice“, vydané Ministerstvem vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 936/3,  
170 00 Praha 7, na základě kterého obdrželo Město Jiříkov dotaci ve výši 4.500.000,- Kč. 
b) přijmout dotaci ve výši 4.500.000,- Kč na akci „Jiříkov – Rekonstrukce požární 
zbrojnice“, od Ministerstva vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7.  
c) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování 
akce „Jiříkov – Rekonstrukce požární zbrojnice“, ve výši 6.231.720,61 Kč, budou kryty  
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018/2019.          
 
Usnesení č. 25/2018 
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zpracování studie 
proveditelnosti k projektu „Centrum sociálních služeb Jiříkov“, uzavírané mezi Městem 
Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a Mgr. F. M., IČ: 86725661, za celkovou cenu  
ve výši 60.000,- Kč. 
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zpracování studie proveditelnosti 
k projektu „Centrum sociálních služeb Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,  
407 53 Jiříkov a Mgr. F. M., IČ: 86725661, za celkovou cenu ve výši 60.000,- Kč. 
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zpracování 
studie proveditelnosti k projektu „Centrum sociálních služeb Jiříkov“, mezi Městem 
Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a Mgr. F. M., IČ: 86725661, za celkovou cenu  
ve výši 60.000,- Kč.       
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Usnesení č. 26/2018 
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zpracování projektu za účelem obdržení 
dotace související s realizací projektu „Centrum sociálních služeb Jiříkov“, uzavírané mezi 
Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a Mgr. F. M., IČ: 86725661 s tím,  
že poskytnuté služby, v rámci Smlouvy o zpracování projektu za účelem obdržení dotace, jsou 
zdarma. 
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zpracování projektu za účelem obdržení dotace 
související s realizací projektu „Centrum sociálních služeb Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov, 
Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a Mgr. F. M., IČ: 86725661 s tím, že poskytnuté služby, 
v rámci Smlouvy o zpracování projektu za účelem obdržení dotace, jsou zdarma.  
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zpracování projektu za účelem 
obdržení dotace související s realizací projektu „Centrum sociálních služeb Jiříkov“, mezi 
Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a Mgr. F. M., IČ: 86725661 s tím,  
že poskytnuté služby, v rámci Smlouvy o zpracování projektu za účelem obdržení dotace,  
jsou zdarma.          
 
Usnesení č. 27/2018 
RM projednala rozpočtovou změnu č. 2/2018 Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby 
Jiříkov a zároveň rozpočtovou změnu č. 2/2018 Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby 
Jiříkov, dle předloženého návrhu, schvaluje.      
 
Usnesení č. 28/2018 
1. RM projednala Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory  
a domova se zvláštním režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, 
s účinností od 01. 01. 2019. 
2. RM schvaluje Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory  
a domova se zvláštním režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, 
s účinností od 01. 01. 2019.             
 
Usnesení č. 29/2018 
1. RM projednala dopis paní Mgr. Miroslavy Kubešové, ředitelky příspěvkové organizace 
Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, o delegování zástupců města 
do školské rady. 
2. RM jmenuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, Mgr. Bc. Vladimíra Šamšu a pana Ing. Jindřicha Jurajdu, členy Školské rady  
při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, na tříleté volební období 
činnosti školské rady.                     
 
Usnesení č. 30/2018 
1. RM projednala dopis pana R. M., vedoucího vodohospodářského sektoru EUROVIA CS, 
a.s. – závod Ústí nad Labem, s žádostí o převzetí stavby a pozemků, ze dne 22. 10. 2018, 
dotčených stavbou „DC025015 Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodů“. 
2. RM rozhodla o nepřevzetí stavby a pozemků na základě zabezpečení vlastního měření 
společností QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava, Zkušebna 
stavebních hmot, pracoviště Děčín, Uhelná 2, 405 02 Děčín, ze strany Města Jiříkov  
a obdržených Protokolů k měření nerovností povrchů komunikací, dle ČSN 73 6175 – Měření 
nerovností povrchů vozovek – kapitola 8 a dle ČSN 73 6127 – 2 Stavba vozovek – Prolévané 
vrstvy – Část 2: Penetrační makadam a požadovat odstranění závad zjištěných při měření  
ze dne 03. 10. 2018 a uvedených v protokolech č. 1020/KZ/4/2017 – 1024/KZ/4/2017.  
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Usnesení č. 31/2018 
1. RM projednala návrh pana Miroslava Horáka, člena Rady města Jiříkova, na návrh 
mimořádné odměny pro starostu města pana Michala Majáka. 
2. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí mimořádné odměny,  
za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů pro město v roce 2017 – 2018, 
starostovi města panu Michalu Majákovi, ve výši dvojnásobku měsíční odměny starosty. 
                  
 
Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo 
vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. 
 
 
 
Ing. Jozef Hompora 
Tajemník MěÚ Jiříkov 
 


	Informace o přijatých
	USNESENÍCH z 1. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA

