
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 15. prosince 2014 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 47/2014 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova. 

 

Usnesení č. 48/2014 

RM bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace za školní rok 2013/2014. 

 

Usnesení č. 49/2014 

RM projednala a bere na vědomí oznámení statutárního zástupce příspěvkové organizace 

Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace o uzavření školní jídelny ve 

dnech 22. 12. 2014 – 02. 01. 2015 z důvodu vánočních prázdnin a čerpání řádné dovolené 

zaměstnanci školní jídelny. 

 

Usnesení č. 50/2014 

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

a komisionářem České Švýcarsko o.p.s., Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, IČ 

25436911 zastoupená ředitelem Bc. Filipem Brodským, na prodej knihy „Jiříkov – dějiny 

města“, autora Petra Karlíčka a kol., vydané v roce 2014 a tento návrh smlouvy bere na 

vědomí. 

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

komisionářem České Švýcarsko o.p.s., Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, IČ 

25436911 zastoupená ředitelem Bc. Filipem Brodským, 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 České Švýcarsko o.p.s., Křinické nám. 1161/10, 407 46 

Krásná Lípa, IČ 25436911 zastoupená ředitelem Bc. Filipem Brodským, na prodej knihy 

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

 

Usnesení č. 51/2014 

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

a komisionářem MAS Šluknovsko, občanské sdružení, Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 

26983303, zastoupená předsedou Ing. Miroslavem Jemelkou, na prodej knihy „Jiříkov – 

dějiny města“, autora Petra Karlíčka a kol., vydané v roce 2014 a tento návrh smlouvy bere 

na vědomí. 

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

komisionářem MAS Šluknovsko, občanské sdružení, Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 

26983303, zastoupená předsedou Ing. Miroslavem Jemelkou, 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 MAS Šluknovsko, občanské sdružení, Mariánská 475,      

407 47 Varnsdorf, IČ 26983303, zastoupená předsedou Ing. Miroslavem Jemelkou, na prodej 

knihy „Jiříkov – dějiny města“, autora Petra Karlíčka a kol., vydané v roce 2014. 
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Usnesení č. 52/2014 

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

a komisionářem Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace, Otáhalova 1260, 407 

47 Varnsdorf, IČ 49888595, zastoupená ředitelkou Ing. Ilona Martinovská, na prodej knihy 

„Jiříkov – dějiny města“, autora Petra Karlíčka a kol., vydané v roce 2014 a tento návrh 

smlouvy bere na vědomí. 

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

komisionářem Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace, Otáhalova 1260, 407 47 

Varnsdorf, IČ 49888595, zastoupená ředitelkou Ing. Ilona Martinovská, 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 Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace, 

Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf, IČ 49888595, zastoupená ředitelkou Ing. Ilona 

Martinovská, na prodej knihy „Jiříkov – dějiny města“, autora Petra Karlíčka a kol., vydané 

v roce 2014. 

 

Usnesení č. 53/2014 

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

a komisionářem Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ 00261602 

zastoupeném místostarostou města panem Jiřím Pimparou, na prodej knihy „Jiříkov – dějiny 

města“, autora Petra Karlíčka a kol., vydané v roce 2014 a tento návrh smlouvy bere na 

vědomí. 

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

komisionářem Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ 00261602 

zastoupeném místostarostou města panem Jiřím Pimparou, 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 Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ 

00261602 zastoupeném místostarostou města panem Jiřím Pimparou, na prodej knihy „Jiříkov 

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

 

Usnesení č. 54/2014 

1. RM projednala a schvaluje Smlouvu o zajištění produkce – produkce živé hudby v rámci 

akce „Koncert Jaroslava Svěceného v bazilice Panny Marie pomocnice křesťanů“ dne         

20. 12. 2014 od 15,00 hodin mezi Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem 

Michalem Majákem a panem J. Ch., Jiříkov, za smluvní cenu 8.000,-Kč. 

2. RM ukládá: 
a) starostovi města - uvedenou smlouvu podepsat, 

b) vedoucí ekonomického odboru – uvedenou smlouvu uhradit. 

 

Usnesení č. 55/2014 

RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2014 příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 3/2014 příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov dle předloženého návrhu 

schvaluje. 

 

Usnesení č. 56/2014 

RM projednala předloženou informaci o kontrole sběrného místa provedenou společností 

Elektrowin a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 se závěrem - při kontrole sběrného místa 

nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky a všechny smluvně sjednané povinnosti jsou 

dodržovány a tuto informaci bere na vědomí. 
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Usnesení č. 57/2014 

1. RM projednala kácení 3 ks jasanu ztepilého na p.p.č. 1898/1 a na p.p.č. 146 v k. ú. Jiříkov 

a 2 ks břízy bradavičnaté na p.p.č. 1296/1 v k. ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje skácení: 

a) jasanu ztepilého na p.p.č. 1898/1 v k. ú. Jiříkov, 

b) 2 ks jasanu ztepilého na p.p.č. 146 v k. ú. Jiříkov, 

c) 2 ks břízy bradavičnaté na p.p.č. 1296/1 v k. ú. Jiříkov. 

3. RM ukládá: 

a) starostovi města – podepsat žádosti o kácení dřevin rostoucí mimo les, 

b) odboru výstavby a životního prostředí – zajistit skácení výše uvedených jedinců. 

 

Usnesení č. 58/2014 
RM projednala předloženou informaci o provedených opatřeních ve věci ošetření dřevin na 

území Jiříkova a tuto informaci bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 59/2014 

1. RM projednala nový pronájem pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a tento pronájem 

bere na vědomí. 

2. RM schvaluje nový pronájem pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to 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, ročně celkem 2.500,-Kč paní M. T. N., Rumburk od         

01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 

3. RM projednala obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto 

pronájmy bere na vědomí. 

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

a) 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, ročně celkem 

990,-Kč paní A. E., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, 

b) 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, ročně 

celkem 1.270,-Kč paní V. Z., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou 

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

Katastrální pracoviště Rumburk, 

c) 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 

za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 580,-Kč paní M. M., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 

12. 2019. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

d) 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, ročně 

celkem 80,-Kč panu M. S., Jiříkov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk. 

5. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na 

pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy na 

pronájem pozemků podepsat. 
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Usnesení č. 60/2014 

1. RM projednala informaci o kontrole plnění smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních 

prací firmou ELSTAV JK s.r.o. Praha na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické 

náročnosti“ a tuto informaci bere na vědomí. 

2. RM rozhodla odstoupit od plnění smlouvy o dílo ev. č. SOD3009/2013 s dodavatelem 

stavebních prací firmou ELSTAV JK s.r.o. Praha na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení 

energetické náročnosti“. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - požádat advokátní firmu 

PPS advokáti s.r.o. Hradec Králové o vypracování návrhu na odstoupení od smlouvy o dílo 

uzavřenou s dodavatelskou firmou ELSTAV JK s.r.o. Praha na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 

– snížení energetické náročnosti“ a dále také prostřednictvím advokátní firmy zajistit 

uplatnění bankovní záruky a sankčních pokut za nesplnění termínu předání a převzetí 

dokončené stavby. 

 

Usnesení č. 61/2014 

RM bere na vědomí Protokol o kontrole použití prostředků finanční podpory z Fondu 

solidarity EU poskytnutých na nápravu bezprostředních škod a nouzových operací, 

způsobených povodní v červnu 2013 na území Ústeckého kraje. Kontrolní zjištění: 

V kontrolovaném objemu výdajů nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Usnesení č. 62/2014 

RM bere na vědomí zápis z jednání ze dne 27. 11. 2014 mezi Městem Jiříkov a SDH Jiříkov, 

občanským sdružením, o zajišťování běžné údržby městských dřevin na základě uzavřené 

Smlouvy o dílo ze dne 23. 09. 2013 a se závěrem zápisu souhlasí. 

 

Usnesení č. 63/2014 

1. RM bere na vědomí stanovisko MF ČR ze dne 03. 11. 2014 v souvislosti s převodem akcií 

VaK Bruntál na Město Jiříkov místo na Obec Jiříkov. Tyto akcie byly v roce 1995 patrně 

omylem Fondu národního majetku ČR chybně převedeny. Z právního hlediska je již tato 

situace promlčena. Obec Jiříkov požádala o narovnání stavu. RM doporučuje ZM stav 

narovnat a akcie Obci Jiříkov převést bezúplatně. 

2. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - vyzvat právního zástupce města k 

vypracování návrhu smlouvy o narovnání. 

 

Usnesení č. 64/2014 
1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého v roce 2014 

Římskokatolické církvi Jiříkov, příspěvek byl ve výši ve výši 100.000,-Kč na obnovu barokní 

márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově. Příspěvek je řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování příspěvku. 

 

Usnesení č. 65/2014 
1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem M. M., v zastoupení 

p. P. B., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 500,-Kč (finanční hotovost) od pana M. M., 

v zastoupení panem P. B., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací 

smlouvu. 

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

 

Usnesení č. 66/2014 
1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 11. 2014 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí výši investice v rozpočtu na rok 2014 k 30. 11. 2014 dle 

předloženého seznamu. 
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Usnesení č. 67/2014 
1. RM bere na vědomí informaci o vývoji jednání s řádem Redemptoristů ke stanovení výše 

nájemného na budovu Filipov č.p. 65, Jiříkov, kde město má zřízenou a provozuje 

příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov. 

2. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov: 

a) dále jednat s vlastníkem objektu o podmínkách nájemní smlouvy, 

b) projednaný návrh nájemní smlouvy předložit RM ke schválení, 

c) zajistit úhradu části nájemného za užívání objektu Filipov č.p. 65, za období 04/2014 – 

12/2014 v částce 60.000,-Kč měsíčně, celkem tedy 540.000,-Kč z rozpočtu příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, IČ 47274581. 

 

Usnesení č. 68/2014 
1. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole hospodaření dle zákona              

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů za 

období 1 – 9/2014. Veřejnosprávní kontrola byla provedena 31. 10. 2014 u příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace s výsledkem 

„Nebyly zjištěny významnější nedostatky“. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, 

poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. 

2. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole hospodaření dle zákona              

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů za 

období 1 – 9/2014. Veřejnosprávní kontrola byla provedena 31. 10. 2014 u příspěvkové 

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

s výsledkem „Nebyly zjištěny významnější nedostatky“. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím 

– účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO, Čelakovická 755, 407 47 

Varnsdorf. 

3. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole hospodaření dle zákona              

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů za 

období 1 – 9/2014. Veřejnosprávní kontrola byla provedena 30. 10. 2014 u příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, s výsledkem „Nebyly zjištěny 

významnější nedostatky“. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a 

konzultační činnost pro ÚSC a PO, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. 

4. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole hospodaření dle zákona              

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů za 

období 1 – 9/2014. Veřejnosprávní kontrola byla provedena 31. 10. 2014 u příspěvkové 

organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, s výsledkem 

„Nebyly zjištěny významnější nedostatky“. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, 

poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. 

 

Usnesení č. 69/2014 
1. RM projednala návrh komisionářské smlouvy uzavírané mezi komitentem Městem Jiříkov 

a komisionářem Informační centrum Lipová, Lipová č.p. 424, 407 81 Lipová, IČ 00261505 

zastoupené pracovnicí IC paní Lenkou Lukášovou, na prodej knihy „Jiříkov – dějiny města“, 

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

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

komisionářem Informační centrum Lipová, Lipová č.p. 424, 407 81 Lipová, IČ 00261505 

zastoupené pracovnicí IC paní Lenkou Lukášovou, 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 Informační centrum Lipová, Lipová č.p. 424, 407 81 Lipová, 

IČ 00261505 zastoupené pracovnicí IC paní Lenkou Lukášovou, na prodej knihy „Jiříkov – 

dějiny města“, autora Petra Karlíčka a kol., vydané v roce 2014. 
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Usnesení č. 70/2014 
RM pověřuje paní J. Š., Jiříkov ukládáním a vybíráním pokut za přestupky dle § 84 odst. 3 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v blokovém řízení 

v období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015. 

 

Usnesení č. 71/2014 
RM projednala návrh Dodatek č. 1 Dohoda o členství ve Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov 

a tento Dodatek č. 1 Dohoda o členství ve Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov schvaluje 

s účinností od 01. 01. 2015. 

 

Usnesení č. 72/2014 
1. RM projednala předloženu zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění 

stavebních prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov, číslo 

projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20704“ a tuto zprávu bere na vědomí. 

2. RM rozhodla vyloučit z další účastí v zadávacím řízení firmu LIVOR s.r.o., se sídlem 

Varhulíkové 1578/14, 170 00 Praha - Holešovice, IČ 25143450 z důvodu, že nesplnila 

požadované požadavky a podmínky zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. 

3. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání firmě LIVOR s.r.o., Varhulíkové 1578/14, 

170 00 Praha - Holešovice, IČ 25143450 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. 730, Jiříkov, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20704“ 

předložila firma S+K Rumburský stavební servis spol. s r.o., Starokřečanská 91, 408 01 

Rumburk – IČ 41327705 s nabídkovou cenou ve výši 1.988.046,37 Kč bez DPH.  

5. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání „Oznámení zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky“ všem uchazečům v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních prací 

na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov, číslo projektu: 

CZ.1.02/3.2.00/13.20704“. 

6. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou S+K Rumburský 

stavební servis spol. s r.o., Starokřečanská 91, 408 01 Rumburk – IČ 41327705 na zajištění 

stavebních prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov, číslo 

projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20704“ za cenu 1.988.046,37 Kč bez DPH. 

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

S+K Rumburský stavební servis spol. s r.o., Starokřečanská 91, 408 01 Rumburk – IČ 

41327705 na zajištění stavebních prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 

730, Jiříkov, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20704“ za cenu 1.988.046,37 Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 73/2014 

1. RM projednala předložený návrh příkazních smluv na zajištění technického dozoru 

investora (TDI) na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov, číslo 

projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20705“ a na akci „Snížení energetické náročností objektu čp. 

730, Jiříkov, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20704“ a tyto příkazní smlouvy bere na 

vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru investora (TDI) na 

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

CZ.1.02/3.2.00/13.20705“ a příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru investora 

(TDI) na akci „Snížení energetické náročností objektu čp. 730, Jiříkov, číslo projektu: 

CZ.1.02/3.2.00/13.20704“ mezi Městem Jiříkov a panem Romanem Kovářem, Růžová 

1522/2d, 408 01 Rumburk za měsíční platbu 12.500,-Kč bez DPH po dobu realizace každé 

akce samostatně v termínu od předpokládaného zahájení stavby od 01. 03. 2015 – do max. 

termínu dokončení stavby do 30. 09. 2015. 



 7 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru 

investora (TDI) na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov, číslo 

projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20705“ a příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru 

investora (TDI) na akci „Snížení energetické náročností objektu čp. 730, Jiříkov, číslo 

projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20704“ mezi Městem Jiříkov a panem Romanem Kovářem, 

Růžová 1522/2d, 408 01 Rumburk za měsíční platbu 12.500,-Kč bez DPH po dobu realizace 

každé akce samostatně v termínu od předpokládaného zahájení stavby od 01. 03. 2015 – do 

max. termínu dokončení stavby do 30. 09. 2015. 

 

Usnesení č. 74/2014 

RM ukládá: starostovi města – požádat MUDr. Josefa Kořínka o lékařské vyšetření 

k posouzení zdravotní způsobilosti strážníka Městské Policie Jiříkov pana H. L. 

 

Usnesení č. 75/2014 

RM rozhodla zabezpečit uspořádání Masopustního reje dne 14. 02. 2015 pobočkou PRO 

Dream Ústí nad Labem za cenu 60.000,-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 


