
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 ze 4. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 30. prosince 2014 od 10,00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 76/2014 

1. RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou na byt ve vlastnictví 

Města Jiříkova na období od 01. 01. 2015 do 31. 01. 2015, a to panu J. V., Jiříkov. 

2. RM rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova panu    

K. S., Jiříkov. 

 

Usnesení č. 77/2014 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 056/2014 v rámci 

projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, uzavíraného mezi Mgr. J. P., 

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

Majákem, starostou města a tento návrh Dodatku č. 1 bere na vědomí, který je uzavřen 

z důvodu prodloužení termínu projektu. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ve kterém je předmětem zajištění a 

dodání autorských textů, fotografií a dalších materiálů dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo           

č. 056/2014 v rámci projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“ mezi        

Mgr. J. P., Jiříkov a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem 

Michalem Majákem, starostou města. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ve kterém je 

předmětem zajištění a dodání autorských textů, fotografií a dalších materiálů dle přílohy č. 1 

Smlouvy o dílo č. 056/2014 v rámci projektu „Oživení turismu v německo – českém 

pohraničí“. 

 

Usnesení č. 78/2014 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem M. B., Jiříkov a 

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

poskytnut bez podmínek. RM schvaluje tuto darovací smlouvu a ukládá starostovi města 

darovací smlouvu podepsat. 

2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem M. V., Ružomberok 

a rozhodla přijmout dar ve výši 215,-Kč (finanční hotovost) od pana M. V. Ružomberok, dar 

byl poskytnut bez podmínek. RM schvaluje tuto darovací smlouvu a ukládá starostovi města 

darovací smlouvu podepsat. 

3. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a firmou Land spol. s r.o., 

Velká Hradební 19, Ústí nad Labem, IČ 18359958, zastoupenou panem Petrem Novotným a 

rozhodla přijmout dar ve výši 20.000,-Kč (finanční hotovost) od firmy Land spol. s r.o., 

Velká Hradební 19, Ústí nad Labem, IČ 18359958, zastoupené panem Petrem Novotným, dar 

byl poskytnut bez podmínek. RM schvaluje tuto darovací smlouvu a ukládá starostovi města 

darovací smlouvu podepsat. 

 

Usnesení č. 79/2014 

RM bere na vědomí poskytnuté dofinancování neinvestiční dotace na rok 2014 určenou 

poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území 

Ústeckého kraje ve výši 228.300,-Kč pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ 
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– sociální služby Jiříkov a rozhodla uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod 

této dotace na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov. 

 

Usnesení č. 80/2014 

1. RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve 

výši 1.594.786,-Kč přijatou v období od 01. 10. 2014 do 31. 12. 2014 a rozhodla uvedenou 

dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních 

prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014. 

2. RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na společensky účelná pracovní místa 

ve výši 10.000,-Kč přijatou v období od 01. 10. 2014 do 31. 12. 2014 a rozhodla uvedenou 

dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních 

prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014. 

 

Usnesení č. 81/2014 

RM projednala rozpočtové opatření č. 21/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 21/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje. 

 

Usnesení č. 82/2014 

1. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí služby – malování na obličej v rámci akce 

„Den otevřených dveří v MŠ“ dne 03. 01. 2015 od 10:00 do 16:00 hod. v Jiříkově, ul. 

Hradecká mezi Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem a 

paní P. S., Rumburk za smluvní cenu ve výši 2.000,-Kč včetně DPH. 

2. RM ukládá: 

a) starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat, 

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

 

Usnesení č. 83/2014 

1. RM projednala rozpočtové opatření č. 5/2014 Základní školy Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č.5/2014 Základní školy Jiříkov, 

okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje. 

2. RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2014 příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 4/2014 příspěvkové 

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

schvaluje. 

 

Usnesení č. 84/2014 

1. RM projednala žádost pana J. S., Jiříkov na prodloužení splatnosti směnky a tuto žádost 

bere na vědomí. 

2. RM doporučuje ZM prodloužit splatnost směnky, která byla uzavřena dne 3. července 

2013 mezi Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. S., Jiříkov, do 

31. prosince 2015. 

 

Usnesení č. 85/2014 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o poskytnutí části z 1/12 příspěvku na provoz z 

měsíce prosince 2015 na leden 2015 ve výši 175.416,-Kč. 

2. RM schvaluje poskytnutí části z 1/12 příspěvku na provoz z měsíce prosince 2015 na 

leden 2015 ve výši 175.416,-Kč příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace. 
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3. RM projednala a bere na vědomí žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace o poskytnutí části z 1/12 

příspěvku na provoz z měsíce prosince 2015 na leden 2015 ve výši 75.000,-Kč. 

4. RM schvaluje poskytnutí části z 1/12 příspěvku na provoz z měsíce prosince 2015 na 

leden 2015 ve výši 75.000,-Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín - příspěvková organizace. 

 

Usnesení č. 86/2014 

1. RM projednala předložený návrh smlouvy na zajištění výkonu autorského dozoru při 

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

CZ.1.02/3.2.00/13.20705“ a při realizaci stavby „Snížení energetické náročností objektu čp. 

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

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu na zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby 

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

CZ.1.02/3.2.00/13.20705“ a smlouvu na zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci 

stavby „Snížení energetické náročností objektu čp. 730, Jiříkov, číslo projektu: 

CZ.1.02/3.2.00/13.20704“ mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN, spol. s r.o., 

Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 43.000,-Kč bez DPH za každou stavbu 

jednotlivě v termínu od zahájení stavby dne 31. 03. 2015 do doby dokončení v termínu do   

30. 09. 2015. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu na zajištění výkonu autorského dozoru 

při realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov, číslo projektu: 

CZ.1.02/3.2.00/13.20705“ a smlouvu na zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci 

stavby „Snížení energetické náročností objektu čp. 730, Jiříkov, číslo projektu: 

CZ.1.02/3.2.00/13.20704“ mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN, spol. s r.o., 

Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 43.000,-Kč bez DPH za každou stavbu 

jednotlivě v termínu od zahájení stavby dne 31. 03. 2015 do doby dokončení v termínu do   

30. 09. 2015. 

 

 
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 


