
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 3. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 19. listopadu 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 33/2018 

1. RM projednala návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky  

2020 – 2021. 

2. RM projednala rozpočtovou odpovědnost – fiskální pravidlo v rámci návrhu 

Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2020 – 2021, kde plánovaná výše 

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

3. RM doporučuje ZM schválit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova  

na roky 2020 – 2021. 

4. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – zveřejnit návrh Střednědobého výhledu 

rozpočtu Města Jiříkova na roky 2020 – 2021.          

 

Usnesení č. 34/2018 

1. RM bere na vědomí upravený návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019  

ve výnosové části ve výši 7.761.000,- Kč, v nákladové části ve výši 7.761.000,- Kč,  

s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.415.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému upravenému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

na rok 2019 připomínek. Tento upravený návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce 

zřizovatele do doby jeho projednání.           

 

Usnesení č. 35/2018 

1. RM bere na vědomí upravený návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019 ve výnosové části 

ve výši 23.873.000,- Kč, v nákladové části ve výši 23.873.000,- Kč, s požadavkem  

na příspěvek od zřizovatele ve výši 3.358.000,- Kč,  

2. RM nemá k předloženému upravenému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019 

připomínek. Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho 

projednání.               

 

Usnesení č. 36/2018 

1. RM bere na vědomí upravený návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2019 ve výnosové části ve výši 

52.239.000,- Kč, v nákladové části ve výši 52.239.000,- Kč, s požadavkem na provozní 

příspěvek od zřizovatele ve výši 1.800.000,- Kč.  

2. RM bere na vědomí upravený návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2019.  

3. RM nemá k předloženému upravenému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2019 připomínek. 
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Tento upravený návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho 

projednání.               

 

Usnesení č. 37/2018 

1. RM projednala návrh na převod finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč, do sociálního 

fondu Města Jiříkova na rok 2019, dle bodu č. 4.1.1. směrnice č. 17/2017 „Režim fondů 

Města Jiříkova“. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout, v souladu s touto směrnicí, o převodu finančních 

prostředků do tohoto fondu v roce 2019 ve výši 500. 000,- Kč. Důvodem je nárůst kmenových 

zaměstnanců.               

 

Usnesení č. 38/2018 

RM projednala rozpočtové opatření č. 19/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 19/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.      

 

Usnesení č. 39/2018 

1. RM projednala obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

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

a) části p.p.č. 19/14 (zahrada) o výměře 266 m2 a části p.p.č. 19/3 (zahrada) o výměře 200 m2 

vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 470,- Kč, paní J. H., 

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. 610 (orná půda) o výměře 2194 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  

a rok, ročně celkem 2.200,- Kč, panu V. 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, 

c) části p.p.č. 1579/1 (zahrada) o výměře 760 m2, části st.p.č. 178 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 300 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části 

p.p.č. 1579/1 (zahrada) o výměře 12 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou kůlny za 

cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.120,- Kč, panu K. S., 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. 1869/1 (trvalý travní porost) o výměře 156 m2 a části p.p.č. 1871/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 250 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně 

celkem 410,- Kč, panu J. F., 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) části p.p.č. 59/3 (ostatní plocha) o výměře 645 m2, části p.p.č. 6025 (ostatní plocha)  

o výměře 35 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 59/3 

(ostatní plocha) o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu  

5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 780,- Kč, panu J. F., 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, 

f) části p.p.č. 1890/11 (ostatní plocha) o výměře 20 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod 

stavbou plechové garáže za cenu 15,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 300,- Kč, paní H. 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, 

g) části p.p.č. 95/1 (zahrada) o výměře 465 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  

a rok, ročně celkem 470,- Kč, paní J. B., od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemek je zapsán 
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na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk, 

h) p.p.č. 2685 (trvalý travní porost) o výměře 1071 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu  

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 220,- Kč, panu P. D., 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,  

i) části st.p.č. 269/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 43 m2, části st.p.č. 269/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 260 m2, části p.p.č. 2692/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 30 m2, části p.p.č. 2692/2 (zahrada) o výměře 111 m2 a části p.p.č. 2692/3 (zahrada) 

o výměře 240 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  

690,- Kč, paní V. D., 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,  

j) části p.p.č. 115/1 (zahrada) o výměře 565 m2 a části p.p.č. 116/2 (zahrada) o výměře 121 m2 

vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 690,- Kč, paní D. D., 

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,  

k) p.p.č. 139/1 (zahrada) o výměře 989 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2  

a rok, ročně celkem 200,- Kč, Společenství vlastníků jednotek č.p. 1055/10,  

Filipovská 1055/10, 407 53 Jiříkov, IČ: 25469703, 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, 

l) části p.p.č. 3173 (zahrada) o výměře 500 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  

a rok a části p.p.č. 3173 (zahrada) o výměře 250 m2 v k.ú. Jiříkov, jako přístupovou cestu  

za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 550,- Kč, paní V. 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,  

m) p.p.č. 2776 (zahrada) o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře  

422 m2 a p.p.č. 2861/2 (trvalý travní porost) o výměře 142 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu 

za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.060,- Kč, panu F. M., 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, 

n) části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 890 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 10 m2 v k.ú. Jiříkov, jako 

pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 940,- Kč, panu K. M.,  

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, 

o) části p.p.č. 1443/2 (zahrada) o výměře 390 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, části p.p.č. 1443/2 (zahrada) o výměře 610 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku  

za cenu 0,20 Kč/m2 a rok a části p.p.č. 1443/2 (zahrada) o výměře 55 m2 v k.ú. Jiříkov, jako 

pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 790,- Kč, paní S. H.,  

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,  

p) části p.p.č. 1133/1 (trvalý travní porost) o výměře 460 m2 a části p.p.č. 6072 (ostatní 

plocha) o výměře 170 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně 

celkem 630,- Kč, panu M. P., 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 ukládá: 
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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. 40/2018 

1. RM projednala Smlouvu o výkonu koordinátora BOZP v rámci stavby „Jiříkov – 

stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova – Hasičská zbrojnice – 1. etapa“, 

uzavíranou mezi Městem Jiříkov a firmou S.A.W. ADVISORY, s.r.o., se sídlem Ernsta 

Thallmanna 3350, 407 47 Varnsdorf, IČ: 05400163. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o výkonu koordinátora BOZP v rámci stavby „Jiříkov – 

stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova – Hasičská zbrojnice – 1. etapa“,  

mezi Městem Jiříkov a firmou S.A.W. ADVISORY, s.r.o., se sídlem Ernsta Thallmanna 3350,  

407 47 Varnsdorf, IČ: 05400163, za dohodnutou cenu ve výši 5.000,- Kč bez DPH, za každý 

měsíc realizace stavby. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o výkonu koordinátora BOZP v rámci 

stavby „Jiříkov – stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova – Hasičská zbrojnice 

– 1. etapa“, mezi Městem Jiříkov a firmou S.A.W. ADVISORY, s.r.o., se sídlem Ernsta 

Thallmanna 3350, 407 47 Varnsdorf, IČ: 05400163.         

   

Usnesení č. 41/2018 

1. RM bere na vědomí předloženu informaci o průběhu hodnocení veřejné zakázky malého 

rozsahu na dodávky v rámci projektu „Domácí kompostování v Jiříkově“. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh kupní smlouvy na zajištění dodávky v rámci 

projektu „Domácí kompostování v Jiříkově“. 

3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na dodávky v rámci projektu „Domácí kompostování v Jiříkově“, dle nejnižší nabídkové 

ceny předložil dodavatel JRK Česká republika s.r.o., se sídlem Bolzanova 1615/1,  

110 00 Praha 1, IČ: 24853640, s nabídkovou cenou ve výši 417.444,- Kč včetně DPH. 

Druhou v pořadí je nabídka od dodavatele SDO Technika s.r.o., se sídlem Jaselská 451,  

742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 29446619, s nabídkovou cenou ve výši 421.170,- Kč  

včetně DPH. 

4. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání „Oznámení o výběru dodavatele“ všem 

účastníkům zadávacího řízení, kteří byli hodnoceni v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

na dodávky v rámci projektu „Domácí kompostování v Jiříkově“.  

5. RM rozhodla uzavřít smlouvu na zajištění dodávky v rámci projektu „Domácí 

kompostování v Jiříkově“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem JRK Česká republika 

s.r.o., se sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, IČ: 24853640, s nabídkovou cenou ve 

výši 417.444,- Kč včetně DPH, za předpokladu, že vybraný dodavatel předloží veškeré 

doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval, jako podmínku  

pro uzavření smlouvy.  

6. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu na zajištění dodávky v rámci projektu 

„Domácí kompostování v Jiříkově“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem JRK Česká 

republika s.r.o., se sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, IČ: 24853640, za předpokladu, 

že vybraný dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo 

zadavatel požadoval, jako podmínku pro uzavření smlouvy.        

 

Usnesení č. 42/2018 

1. RM projednala email pana Z. L. ve věci žádostí o změnu svolávacího systému hasičů, 

hluku na autobusové zastávce na Náměstí před 6 hodinou ranní a žádost o odstranění zábradlí 

okolo středu potoka na Náměstí. 
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2. RM rozhodla o žádostech pana Z. L., jako o žádostech bezpředmětných, a to z důvodu: 

a) svolávací systém hasičů (siréna) je v majetku HZS Ústí nad Labem, 

b) hluk na autobusové zastávce na Náměstí před 6 hodinou ranní není možno nijak omezit, 

c) zábradlí tvoří ucelený celek dle projektu Náměstí.         

 

Usnesení č. 43/2018 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 2/2018 příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu 

č. 2/2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - 

příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 44/2018 

1. RM projednala Smlouvu o nájmu č. 20180721, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Českou republikou – správou státních hmotných rezerv, 

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 48133990. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu č. 20180721, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Českou republikou – správou státních hmotných rezerv, 

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 48133990. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o nájmu č. 20180721, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Českou republikou – správou státních 

hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 48133990.       

           

 
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 

 


