
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 2. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 1. prosince 2014 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 28/2014 

RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 

2015, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 43.660.000,-Kč, výdaje ve výši 40.207.000,-Kč, 

financování ve výši – 3.453.000,-Kč a doporučuje ZM rozpočtové provizorium Města 

Jiříkova na rok 2015 přijmout. 

 

Usnesení č. 29/2014 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem J. H., Jiříkov a 

rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana J. H., Jiříkov, dar byl 

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem P. K., Jiříkov a 

rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana P. K., Jiříkov, dar byl 

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené darovací smlouvy podepsat. 

 

Usnesení č. 30/2014 

1. RM projednala návrh komisionářské smlouvy uzavírané mezi komitentem Městem Jiříkov 

a komisionářem Knihkupectvím Jiří Kalivoda - Disk, Národní 517, 407 47 Varnsdorf, 

zastoupené panem Jiřím Kalivodou, IČ 15658236 na prodej knihy „Jiříkov – dějiny města“, 

autora Petra Karlíčka a kol., vydané v roce 2014 a tento návrh komisionářské smlouvy bere 

na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Komisionářskou smlouvu mezi komitentem Městem Jiříkov a 

komisionářem Knihkupectvím Jiří Kalivoda - Disk, Národní 517, 407 47 Varnsdorf, 

zastoupené panem Jiřím Kalivodou, IČ 15658236 na prodej knihy „Jiříkov – dějiny města“, 

autora Petra Karlíčka a kol., vydané v roce 2014. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Komisionářskou smlouvu mezi komitentem 

Městem Jiříkov a komisionářem Knihkupectvím Jiří Kalivoda - Disk, Národní 517, 407 47 

Varnsdorf, zastoupené panem Jiřím Kalivodou, IČ 15658236 na prodej knihy „Jiříkov – 

dějiny města“, autora Petra Karlíčka a kol., vydané v roce 2014. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit distribuci knihy do infocenter a 

knihoven ve Šluknovském výběžku do 31. 12. 2014. 

 

Usnesení č. 31/2014 

1. RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2014 příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 4/2014  

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle 

předloženého návrhu schvaluje. 

2. RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2014 příspěvkové organizace Školní jídelna 

Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření            

č. 2/2014 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková 

organizace dle předloženého návrhu schvaluje. 
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3. RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2014 příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření 

č. 2/2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – 

příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje. 

 

Usnesení č. 32/2014 

1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města 

Jiříkova a to: 

a) p.p.č. 4701 (ostatní plocha) o výměře 137 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle 

směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, 

b) části p.p.č. 2758/2 (zahrada) o výměře cca 350 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle 

směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady. Na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o 

budoucí kupní smlouvě do doby kolaudace stavby „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty – 

Rumburská – I. etapa“. 

 

Usnesení č. 33/2014 

1. RM projednala pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova v souvislosti s realizací 

stavby „OPŠ 06/2013 – Jiříkovský potok v Jiříkově (4,050 – 4,110)“ a to části p.p.č. 3916/3 

(trvalý travní porost) o výměře 31 m2, části p.p.č. 5949/1 (ostatní plocha) o výměře 70 m2, 

části p.p.č. 5954/1 (ostatní plocha) o výměře 265 m2 a p.p.č. 3320 (ostatní plocha) o výměře 

241 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako plochu pro realizaci stavby a zařízení staveniště. 

2. RM schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 3916/3 

(trvalý travní porost) o výměře 31 m2, části p.p.č. 5949/1 (ostatní plocha) o výměře 70 m2, 

části p.p.č. 5954/1 (ostatní plocha) o výměře 265 m2 a p.p.č. 3320 (ostatní plocha) o výměře 

241 m2 vše v k. ú. Jiříkov souvislosti s realizací stavby „OPŠ 06/2013 – Jiříkovský potok 

v Jiříkově (4,050 – 4,110)“ jako plochu pro realizaci stavby a zařízení staveniště za cenu      

7,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 3.970,-Kč Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219,    

430 03 Chomutov, IČ 70889988, zastoupený investičním ředitelem Ing. Vlastimilem 

Hasíkem od 02. 12. 2014 do 30. 06. 2015. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

3. RM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat nájemní smlouvu na pronájem 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvu na pronájem pozemků podepsat. 

 

Usnesení č. 34/2014 

1. RM projednala účast Města Jiříkov v dražbě nemovitostí dne 28. 01. 2015. 

2. RM doporučuje ZM schválit účast Města Jiříkov v dražbě nemovitého majetku dle 

dražební vyhlášky č.j. 124 EX 968/07-369, která se koná dne 28. 01. 2015. Předmětem dražby 

je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti st.p.č. 684 (zastavěná plocha a nádvoří) 

a p.p.č. 532 (zahrada). Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1100 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, k. ú. Jiříkov. 

3. RM doporučuje ZM schválit složení dražební jistoty ve výši 5.000,-Kč na účet dražebníka 

a stanovení maximální výši kupní ceny na 30.000,-Kč. 

 

Usnesení č. 35/2014 

1. RM projednala návrh dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě na zajištění technického dozoru 

investora při realizaci akce „ZŠ Jiříkov, čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“ a 

tento dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na zajištění technického dozoru 

investora při realizaci akce „ZŠ Jiříkov, čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“ mezi 
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Městem Jiříkov a panem Kovářem Romanem, Rumburk za měsíční platbu 12.500,-Kč bez 

DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na zajištění 

technického dozoru investora při realizaci akce „ZŠ Jiříkov, čp. 680 a 740 – snížení 

energetické náročnosti“ mezi Městem Jiříkov a panem Kovářem Romanem, Rumburk za 

měsíční platbu 12.500,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 36/2014 

1. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP a Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace (změna) na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“ 

a tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace (změna) bere na vědomí. 

2. RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP mezi Státním fondem 

životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městem Jiříkov na akci „ZŠ 

Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“. 

3. RM doporučuje ZM schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) identifikační číslo 

EDS: 115D222002437 včetně podmínek o poskytnutí dotace od poskytovatele Ministerstva 

životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 

740 – snížení energetické náročnosti“. 

 

Usnesení č. 37/2014 

RM rozhodla přidělit byt 1+KK (44,05 m2), 9. května 900, Jiříkov za předpokladu složení 

tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 15. 12. 2014 do 31. 03. 2015 paní     

V. M., Jiříkov. 

 

Usnesení č. 38/2014 
1. RM projednala nabídku pana Tomáše Hrušky, Praha – západ, k odkupu nemovitostí z 

důvodu předkupního práva Města Jiříkov na stavební parcelu č. 1505 o výměře 1605 m2, jejíž 

součástí je stavba bývalého kina č. p. 960, ulice Máchova, Jiříkov a pozemek p.p.č. 1882/2 o 

výměře 180 m2, vše v k.ú. Jiříkov, za prodejní cenu 1.900.000,-Kč a tuto nabídku bere na 

vědomí. 

2. RM doporučuje ZM nevyužít nabídku pana Tomáše Hrušky, Praha – západ, k odkupu 

nemovitostí z důvodu předkupního práva Města Jiříkov na stavební parcelu č. 1505 o výměře 

1605 m2, jejíž součástí je stavba bývalého kina č. p. 960, ulice Máchova, Jiříkov a pozemek 

p.p.č. 1882/2 o výměře 180 m2, vše v k.ú. Jiříkov, za prodejní cenu 1.900.000,-Kč. 

3. RM doporučuje ZM zachovat si nadále předkupní právo k výše uvedeným nemovitostem. 

 

Usnesení č. 39/2014 

1. RM projednala návrh na odkup nemovitostí ve vlastnictví společnosti BURT spol. s r.o., 

IČ 2560605, Ryzlinková 2149/22, 182 00 Praha 8, stavební parcely č. 573 o výměře 320 m2 

v k. ú. Jiříkov, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 503 ul. Filipovská, Jiříkov, za 

prodejní cenu 1.000,-Kč a tuto nabídku bere na vědomí.  

2. RM doporučuje ZM odkup nemovitostí ve vlastnictví společnosti BURT spol. s r.o., IČ 

2560605, Ryzlinková 2149/22, 182 00 Praha 8, stavební parcely č. 573 o výměře 320 m2 v    

k. ú. Jiříkov, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 503 ul. Filipovská, Jiříkov, za 

prodejní cenu 1.000,-Kč. 

 

Usnesení č. 40/2014 

1. RM revokuje usnesení č. 1826/2014 ze 117. schůze RM konané dne 08. 10. 2014. 
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2. RM projednala a bere na vědomí předloženou zprávu z vyhodnocení nabídek na zajištění 

dodávky na akci „Výroba, dodání a osazení informačního systému vycházejícího z projektu 

Oživení turismu v německo – českém pohraničí“. 

3. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění dodávky na akci „Výroba, dodání a 

osazení informačního systému vycházejícího z projektu Oživení turismu v německo – českém 

pohraničí“ předložila společnost GS PLUS, spol. s.r.o., Bohunická cesta 385/5, 664 48 

Moravany u Brna za cenu 576.177,80 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 

dodávky na akci „Výroba, dodání a osazení informačního systému vycházejícího z 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 GS PLUS, spol. s.r.o., Bohunická cesta 

385/5, 664 48 Moravany u Brna, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Jaroslavem Šedým 

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

Michalem Majákem na zajištění dodávky na akci „Výroba, dodání a osazení informačního 

systému vycházejícího z projektu Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, za cenu 

576.177,80 Kč včetně DPH. 

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

GS PLUS, spol. s.r.o., Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany u Brna na zajištění dodávky 

na akci „Výroba, dodání a osazení informačního systému vycházejícího z projektu Oživení 

turismu v německo – českém pohraničí“ za cenu 576.177,80 Kč včetně DPH. 

 

Usnesení č. 41/2014 

1. RM projednala předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 513/2013 na realizaci stavby 

„Jiříkov-rekonstrukce rybníka Ostrovní“ a tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 513/2013 

bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 513/2014 na prodloužení termínu 

k předání stavby „Jiříkov-rekonstrukce rybníka Ostrovní“ v termínu do 15. 12. 2014 a 

dokončení terénních úprav včetně rozdělovacího objektu do 30. 04. 2015 mezi Městem 

Jiříkov a firmou LAND spol. s r.o., Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 513/2014 na 

prodloužení termínu k předání stavby „Jiříkov-rekonstrukce rybníka Ostrovní“ v termínu do 

15. 12. 2014 a dokončení terénních úprav včetně rozdělovacího objektu do 30. 04. 2015 mezi 

Městem Jiříkov a firmou LAND spol. s r.o., Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad 

Labem. 

 

Usnesení č. 42/2014 

1. RM projednala předloženu zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění 

stavebních prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov, číslo 

projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20705“ a tuto zprávu bere na vědomí. 

2. RM rozhodla vyloučit z další účastí v zadávacím řízení firmu HARTEX CZ s.r.o., 

Českolipská 325, 412 01 Litoměřice, IČ 25048902 z důvodu, že nesplnila požadované 

požadavky a podmínky zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. 

3. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání firmě HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 

325, 412 01 Litoměřice, IČ 25048902 rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadávacím 

řízení. 

4. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci „Snížení 

energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20705“ 

předložila firma WAKOS s.r.o., Dvořákova 969, 408 01 Rumburk, IČ 62241834 

s nabídkovou cenou ve výši 1.388.681,79 Kč bez DPH. 
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5. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání uchazečům o veřejnou zakázku „Oznámení 

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

prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov, číslo projektu: 

CZ.1.02/3.2.00/13.20705“. 

6. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou WAKOS s.r.o., 

Dvořákova 969, 408 01 Rumburk, IČ 62241834 na zajištění stavebních prací na akci „Snížení 

energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20705“ za 

cenu 1.388.681,79 Kč bez DPH. 

7. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou 

WAKOS s.r.o., Dvořákova 969, 408 01 Rumburk, IČ 62241834 na zajištění stavebních prací 

na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov, číslo projektu: 

CZ.1.02/3.2.00/13.20705“ za cenu 1.388.681,79 Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 43/2014 
1. RM schvaluje finanční odměny členům JPO II. SDH Jiříkov (výjezdové jednotky) ve výši 

500,-Kč/měsíčně/osoba na základě schváleného usnesení č. 1076/2002 RM ze dne 13. srpna 

2002, dle předloženého seznamu a v návaznosti na uzavřené Dohody o členství ve Sboru 

Dobrovolných hasičů Jiříkov za II. pololetí roku 2014. 

2. RM schvaluje finanční odměny členům Sboru dobrovolných hasičů v Jiříkově (výjezdové 

jednotky) ve výši 5.000,-Kč/osoba dle přiloženého jmenného seznamu JPO II. SDH Jiříkov na 

základě poskytnutých finančních prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2014. 

3. RM ukládá: tajemníkovi městského úřadu – na základě přijatých usnesení zabezpečit 

vyplacení finančních odměn členům JPO II. SDH Jiříkov (výjezdové jednotky). 

 

Usnesení č. 44/2014 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za II. pololetí 2014 ředitelům příspěvkových 

organizací Města Jiříkova a to: 

a) panu Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ 

– sociální služby Jiříkov (příloha zápisu č. 1), 

b) paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín – příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1), 

c) panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1), 

d) paní Zdeňce Svobodové, statutární zástupce ředitelky, příspěvkové organizace Školní 

jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1). 

2. RM ukládá: starostovi města – oznámit jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací 

Města Jiříkova rozhodnutí RM. 

 

Usnesení č. 45/2014 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Dětského domova se školou, základní školou a 

školní jídelnou, zastoupený Mgr. Dušanem Šimonkou, ředitelem DDŠ, Čapkova 5, 407 53 

Jiříkov o výpůjčce části nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice 9. května v Jiříkově o 

ploše 37,47 m2. 

2. RM rozhodla vypůjčit část nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice 9. května 

v Jiříkově o ploše 37,47 m2 Dětskému domovu se školou, základní škole a školní jídelně, 

zastoupený Mgr. Dušanem Šimonkou, ředitelem DDŠ, Čapkova 5, 407 53 Jiříkov na dobu 

neurčitou. 

3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat smlouvu o výpůjčce 

na část nebytového prostoru v objektu č.p. 900, ulice 9. května v Jiříkově o ploše 37,47 m2 a 

starostovi města smlouvu o výpůjčce podepsat. 
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Usnesení č. 46/2014 

1. RM projednala návrh smlouvy o nájmu stavebního lešení za období od 04. 12. 2014 – do 

31. 03. 2015 předložený od firmy RYDVAL, a.s. Praha 1 - Nové Město na zajištění realizace 

akce „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“ a tuto smlouvu o nájmu 

stavebního lešení bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu stavebního lešení za období od 04. 12. 2014 – do 

31. 03. 2015 mezi Městem Jiříkov a firmou RYDVAL, a.s., Jindřišská 908/12, 110 00 Praha 1 

– Nové Město na zajištění realizace akce „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické 

náročnosti“ za cenu 89.000,-Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o nájmu stavebního lešení za období od 

04. 12. 2014 – do 31. 03. 2015 mezi Městem Jiříkov a firmou RYDVAL, a.s., Jindřišská 

908/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město na zajištění realizace akce „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – 

snížení energetické náročnosti“ za cenu 89.000,-Kč bez DPH. 

 

 
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 


