
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 19. listopadu 2014 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1/2014 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost firmy UVOK s.r.o., Slovinská 751/9, 101 00 

Praha 10, zastoupena panem Josefem Poutníkem o pronájem části nebytového prostoru 

v objektu č.p. 900, ulice 9. května v Jiříkově o ploše 34,30 m2. 

2. RM rozhodla pronajmout část nebytového prostoru v objektu č.p. 900, ulice 9. května v 

Jiříkově o ploše 34,30 m2 firmě UVOK s.r.o., Slovinská 751/9, 101 00 Praha 10, zastoupené 

panem Josefem Poutníkem. 

3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat nájemní smlouvu na 

část nebytového prostoru v objektu č.p. 900, ulice 9. května v Jiříkově o ploše 34,30 m2 a 

starostovi města nájemní smlouvu na část nebytového prostoru podepsat. 

 

Usnesení č. 2/2014 

1. RM revokuje usnesení č. 1720/2014  ze 110. schůze RM konané dne 06. 08. 2014. 

2. RM projednala a bere na vědomí předloženou zprávu z vyhodnocení nabídek na zajištění 

služby na akci „Výroba a vydání publikací a propagačních předmětů v rámci projektu oživení 

turismu v německo – českém pohraničí“. 

3. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění služby na akci „Výroba a vydání 

publikací a propagačních předmětů v rámci projektu oživení turismu v německo – českém 

pohraničí“ předložila společnost STUDIO REMA´93, spol. s.r.o., Lípová 779, 470 01 Česká 

Lípa za cenu 2.044.900,-Kč včetně DPH. 

4. RM ukládá: referentu místního hospodářství - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku 

„Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky na zajištění 

služby „Výroba a vydání publikací a propagačních předmětů v rámci projektu oživení turismu 

v německo – českém pohraničí“ a zároveň „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky“ zveřejnit na Profilu zadavatele Města Jiříkov. 

5. RM rozhodla uzavřít smlouvu mezi společností STUDIO REMA´93, spol. s.r.o., Lípová 

779, 470 01 Česká Lípa, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Ivanem Bílkem a Městem 

Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem 

Majákem na zajištění služby „Výroba a vydání publikací a propagačních předmětů v rámci 

projektu oživení turismu v německo – českém pohraničí“, za cenu 2.044.900,-Kč včetně DPH. 

6. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a společností 

STUDIO REMA´93, spol. s.r.o., Lípová 779, 470 01 Česká Lípa na zajištění služby na akci 

„Výroba a vydání publikací a propagačních předmětů v rámci projektu oživení turismu 

v německo – českém pohraničí“ za cenu 2.044.900,-Kč včetně DPH. 

 

Usnesení č. 3/2014 

1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2014: 

a) příjmy ve výši 44.714.426,75 Kč, výdaje ve výši 46.748.103,78 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši – 2.033.677,03 Kč, 

b) výnosy ve výši 44.345.179,95 Kč, náklady ve výši 27.532.350,50 Kč, výsledek 

hospodaření před zdaněním 16.812.829,45 Kč. 
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2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 2014, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za 

období 9/2014 schválit. 

 

Usnesení č. 4/2014 

1. RM projednala: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 09. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období 1 - 9/2014, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace k 30. 09. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a 

ztráty, Příloha, vše za období 1 - 9/2014, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - 

příspěvková organizace k 30. 09. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a 

ztráty, Příloha, vše za období 1 - 9/2014, 

d) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov k 30. 09. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, 

Příloha, vše za období 1 - 9/2014. 

2. RM schvaluje: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace za období roku 2014 se stavem k 30. 09. 2014, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace za období roku 2014 se stavem k 30. 09. 2014, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - 

příspěvková organizace za období roku 2014 se stavem k 30. 09. 2014, 

d) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální 

služby Jiříkov za období roku 2014 se stavem k 30. 09. 2014. 

 

Usnesení č. 5/2014 

RM projednala rozpočtové opatření č. 19/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 19/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje. 

 

Usnesení č. 6/2014 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem R. T, Jiříkov a 

rozhodla přijmout dar ve výši 150,-Kč (finanční hotovost) od pana R. T., Jiříkov, dar byl 

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat. 

 

Usnesení č. 7/2014 

RM doporučuje ZM stanovit, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci radě města k provedení 

rozpočtového opatření č. 21/2014 k 31. 12. 2014 v rozsahu do výše 5.000.000,-Kč 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. 8/2014 

RM bere na vědomí pohledávky k 31. 10. 2014 dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 9/2014 

1. RM bere na vědomí navýšení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na 

rok 2014 v celkové výši o 16.319,-Kč, a to na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH 

obce kategorie JPO II. 
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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 2014. 

 

Usnesení č. 10/2014 

RM projednala a bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace Mgr. Bc. Ladislava Obergrubera o přehledu termínů prázdnin a 

plánovaných dnech ředitelského volna ve školním roce 2014/2015 (viz příloha zápisu). 

 

Usnesení č. 11/2014 
1. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou TISK KRÁSNÁ 

LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ 48266264 na tisk Jiříkovských novin 

od 01. 01. 2015 za cenu 5.083,-Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků. 

2. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou 

TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ 48266264 na tisk 

Jiříkovských novin od 01. 01. 2015 za cenu 5.083,-Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků. 

 

Usnesení č. 12/2014 

1. RM projednala zvýšení kapacity mateřské školy ze 112 na 131 dětí u příspěvkové 

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

s účinností od 01. 01. 2015. 

2. RM schvaluje zvýšení kapacity mateřské školy ze 112 na 131 dětí u příspěvkové 

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

s účinností od 01. 01. 2015. 

3. RM projednala zvýšení kapacity školní jídelny ze 125 na 148 jídel u příspěvkové 

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

s účinností od 01. 01. 2015. 

4. RM schvaluje zvýšení kapacity školní jídelny ze 125 na 148 jídel u příspěvkové 

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

s účinností od 01. 01. 2015. 

 

Usnesení č. 13/2014 

1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry 

pronájmu bere na vědomí. 

2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: 

a) části p.p.č. 4463/1 (trvalý travní porost) o výměře 2500 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu 

k zemědělskému využití za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města 

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

b) části p.p.č. 12 (zahrada) o výměře 433 m2, části p.p.č. 13/1 (zahrada) o výměře 40 m2 a 

části p.p.č. 13/2 (zahrada) o výměře 37 m2 vše  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a 

rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

c) části p.p.č. 730/1 (trvalý travní porost) o výměře 780 m2, části p.p.č. 729/3 (zahrada) o 

výměře 175 m2, části p.p.č. 1721/2 (zahrada) o výměře 10 m2 a části  p.p.č. 6550/44 (ostatní 

plocha) o výměře 25 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky 

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

Katastrální pracoviště Rumburk, 

d) p.p.č. 5177/2 (ostatní plocha) o výměře 495 m2 a p.p.č. 5178 (trvalý travní porost) o 

výměře 770 m2 vše v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky 

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

Katastrální pracoviště Rumburk, 

e) části p.p.č. 117/2 (zahrada) o výměře 480 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 

a rok a části p.p.č. 117/2 (zahrada) o výměře 20 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek pod kůlnou 
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za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

f) p.p.č. 1459/1 (trvalý travní porost) o výměře 265 m2 a p.p.č. 1459/2 (ostatní plocha) o 

výměře 125 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako přístupovou cestu za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky 

jsou zapsány 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 záměry pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov. 

 

Usnesení č. 14/2014 

1. RM projednala prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to st.p.č. 469 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 158 m2, p.p.č. 4455 (zahrada) o výměře 18 m2 a p.p.č. 

4456 (zahrada) o výměře 935 m2 vše v k. ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

manželům H. a P. S., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + 

náklady, tj. celkem 133.320,-Kč. 
 

Usnesení č. 15/2014 

1. RM projednala předložený návrh smlouvy na odkup pozemků ve vlastnictví ČR – Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- 

Nové Město. 

2. RM nedoporučuje ZM schválit kupní smlouvu č. 18/14/UDC/KS na odkup 

spoluvlastnického podílu ve výši ideální poloviny st.p.č. 1536 (zastavěná plocha a nádvoří) a 

p.p.č. 596/14 (zahrada) vše v k. ú. Jiříkov za kupní cenu 56.700,-Kč ve vlastnictví ČR – 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 

2- Nové Město. 

 

Usnesení č. 16/2014 

1. RM projednala předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 2/2014, 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov a 

tento návrh bere na vědomí. 

2. RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2014, kterou se 

stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov.  

 

Usnesení č. 17/2014 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě 

stávající infrastruktury v rámci realizace akce „Knihovna Jiříkov – stavební úpravy a 

přístavba výtahu v objektu čp. 900 a stavba parkoviště na st.p.č. 1435, 1940 a 1882/1 na 

Náměstí v Jiříkově“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající 

infrastruktury v rámci realizace akce „Knihovna Jiříkov – stavební úpravy a přístavba výtahu 

v objektu čp. 900 a stavba parkoviště na st.p.č. 1435, 1940 a 1882/1 na Náměstí v Jiříkově“ 

mezi O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 a Městem Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat. 

 

Usnesení č. 18/2014 

1. RM projednala předložený návrh kupní smlouvy na zajištění vybavení nové mateřské 

školy v ul. Hradecká v Jiříkově a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí. 
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2. RM rozhodla uzavřít kupní smlouvu na zajištění vybavení nové mateřské školy v ul. 

Hradecká v Jiříkově mezi Městem Jiříkov, jako kupujícím, firmou WAREX spol. s r.o., Na 

Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 – Zličín, jako koordinátora zakázky a firmou Makra Didakta 

s.r.o., Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk, jako prodávající za cenu ve výši 435.904,-Kč bez 

DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou kupní smlouvu. 

 

Usnesení č. 19/2014 

1. RM projednala předložený návrh „Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP  

č. 12114603“ a technickou a finanční přílohu k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 

financování akce v rámci realizace akce „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 ? snížení energetické 

náročnosti“ a tyto dokumenty bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít „Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 

12114603“ a technickou a finanční přílohu k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování 

akce v rámci realizace akce „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“ mezi 

Státní fondem ŽP ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městem Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou „Dohodu o úpravě soupisu dokladů a 

účtů u akce OPŽP č. 12114603“ včetně technické a finanční přílohy k Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace na financování akce v rámci realizace akce „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 ? 

snížení energetické náročnosti“ mezi Státní fondem ŽP ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 

11 a Městem Jiříkov. 

 

Usnesení č. 20/2014 

1. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14077 na akci „Město Jiříkov – 

výměna oken ve třech objektech II“ mezi Městem Jiříkov a firmou 4business s.r.o., Roháčova 

188/37, 130 00 Praha 3, a tento návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14077 bere na 

vědomí. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu prodloužení termínu dokončení 

stavebních prací do 10. 12. 2014. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14077, na akci „Město Jiříkov – 

výměna oken ve třech objektech II“, mezi Městem Jiříkov a firmou 4business s.r.o., Roháčova 

188/37, 130 00 Praha 3. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedený dodatek č. 1 podepsat. 

 

Usnesení č. 21/2014 

RM bere na vědomí dopis pana Tomáše Trejtnara, předsedy o.s. H-Triatlon a Mgr. 

Vladislava Dykasta, sportovního ředitele o.s. H-Triatlon s poděkováním za podporu při 

konání Houmrova triatlonu 2014. 

 

Usnesení č. 22/2014 

1. RM bere na vědomí informaci starosty města o platnosti nových platových tabulek pro 

školství a zdravotnictví od 01. 11. 2014 podle zákoníku práce a ostatních prováděcích 

předpisů. 

2. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních 

prováděcích předpisů, pro výkon ředitele základní školy Funkce: 2.16/2.16.01/13. platová 

třída/bod 1. panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace plat dle Platového výměru        

č. 01/2014 s účinností od 01. 11. 2014 (příloha č. 1. - platový výměr č. 01/2014). 

3. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních 

prováděcích předpisů, Funkce: 1.1/1.1.10/13. platová třída/bod 2. panu Ing. Bc. Janu 

Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby 
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Jiříkov plat dle Platového výměru č. 01/2014 s účinností od 01. 11. 2014 (příloha č. 2 - 

platový výměr č. 01/2014). 

4. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních 

prováděcích předpisů, pro výkon ředitelky mateřské školy Funkce: 2.16/2.16.01/10. platová 

třída/bod 01. paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace plat dle Platového výměru      

č. 01/2014 včetně udělení Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru 01/2014 

s účinností od 01. 11. 2014 (příloha č. 3 - platový výměr č. 01/2014 včetně Výjimky 

k zařazení do platové třídy k platovému výměru 01/2014). 

5. RM ukládá: starostovi města – podepsat platové výměry. 

 

Usnesení č. 23/2014 

1. RM bere na vědomí orientační návrhy na konání zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

pro rok 2015: 27.01.; 24.02.; 31.03.; 28.04.; 26.05.; 30.06.; 28.07.; 25.08.; 30.09.; 27.10.; 

24.11.; xx.12. 

2. RM bere na vědomí orientační návrhy na konání schůzí Rady města Jiříkova pro rok 

2015: 05. 01. + 19.01.; 02.02. + 16.02.; 02.03. + 16.03.; 07.04. + 20.04.; 04.05. + 18.05.; 

01.06. + 15.06.; 07.07. + 20.07.; 03.08. + 17.08.; 07.09. + 21.09.; 05.10. + 19.10.; 02.11. + 

18.11.; 07.12. + 21.12. + 30.12. (31.12.). 

 

Usnesení č. 24/2014 

1. RM projednala a rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu – koncert 

Jaroslava Svěceného dne 20. 12. 2014 v Bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů mezi 

společností SUBITON, spol. s r.o., Nedbalova 1244/10, 149 00 Praha 4, IČ 17046521, 

zastoupené jednatelkou Monikou Svěcenou a Městem Jiříkov za cenu ve výši 25.000,-Kč + 

15% DPH a doprava na trase Praha – Filipov a zpět za sazbu 8,-Kč/km + 21% DPH. 

2. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat. 

 

Usnesení č. 25/2014 

1. RM projednala návrh smlouvy o dílo č. E/S3181 předložený od firmy RI OKNA a.s. 

Bzenec na zajištění výměny 1 ks okna v objektu č.p. 740 Základní školy Jiříkov, okres Děčín 

– příspěvková organizace na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“ 

a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. E/S3181 mezi Městem Jiříkov a firmou RI OKNA 

a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec na zajištění 1 ks okna v objektu č.p. 740 Základní školy 

Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení 

energetické náročnosti“ za cenu 7.668,-Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat. 

 

Usnesení č. 26/2014 

1. RM projednala a rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí služby – zajištění ozvučení akce 

„Zahájení adventu“ dne 30. 11. 2014 mezi panem Josefem Kestlerem, Školní 3135, 407 47 

Varnsdorf, IČ 15124649 a Městem Jiříkov za cenu ve výši 2.500,-Kč včetně DPH. 

2. RM ukládá: 

a) starostovi města - uvedenou smlouvu podepsat, 

b) vedoucí ekonomického odboru – uhradit po skončení akce výše uvedenou částku. 

 

Usnesení č. 27/2014 

1. RM projednala předloženou žádost firmy LAND spol. s r.o. Ústí nad Labem o 

prodloužení termínu předání stavby „Jiříkov-rekonstrukce rybníka Ostrovní“ a tuto žádost 

bere na vědomí. 
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2. RM rozhodla prodloužit termín na předání stavby „Jiříkov-rekonstrukce rybníka Ostrovní“ 

v termínu do 15. 12. 2014 a terénní úpravy včetně rozdělovacího objektu do 30. 04. 2015. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - ve spolupráci s firmou 

Land spol. s r.o. Ústí nad Labem připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 

 

 
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 


