
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 6. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 17. prosince 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 71/2018 

1. RM znovu projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

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

organizace, na roky 2020 – 2021. 

Rok 2020: výnosy ve výši 7.863.000,- Kč, náklady ve výši 7.863.000,- Kč.  

Rok 2021: výnosy ve výši 8.049.000,- Kč, náklady ve výši 8.049.000,- Kč.  

2. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

2020 – 2021. 

Rok 2020: výnosy ve výši 7.863.000,- Kč, náklady ve výši 7.863.000,- Kč.  

Rok 2021: výnosy ve výši 8.049.000,- Kč, náklady ve výši 8.049.000,- Kč.  

3. RM znovu projednala 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.  

4. RM schvaluje rozpočet 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 příspěvkem  

od zřizovatele ve výši 1.415.000,- Kč.  

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

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

organizace, na rok 2019.  

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

2019.  

7. RM znovu projednala a bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové 

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

příspěvková organizace, na rok 2018, úpravy rozpočtu na rok 2018 a očekávané plnění 

rozpočtu na rok 2018.  

8. RM znovu projednala plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

2019 ve výši 80.696,- Kč.  

9. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřské 

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

80.696,- Kč.               

 

Usnesení č. 72/2018 

1. RM znovu projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na roky 

2020 – 2021. 



 2 

Rok 2020: výnosy ve výši 24.871.000,- Kč, náklady ve výši 24.871.000,- Kč.  

Rok 2021: výnosy ve výši 24.871.000,- Kč, náklady ve výši 24.871.000,- Kč.  

2. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na roky 2020 – 2021. 

Rok 2020: výnosy ve výši 24.871.000,- Kč, náklady ve výši 24.871.000,- Kč.  

Rok 2021: výnosy ve výši 24.871.000,- Kč, náklady ve výši 24.871.000,- Kč.  

3. RM znovu projednala 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.  

4. RM schvaluje rozpočet 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 příspěvkem od zřizovatele ve 

výši 3.358.000,- Kč. 

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

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

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019.  

7. RM znovu projednala a bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové 

organizace Města Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace, na rok 2018, úpravy rozpočtu na rok 2018 a očekávané plnění rozpočtu na rok 

2018.  

8. RM znovu projednala plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

306.808,- Kč.  

9. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019 ve výši 306.808,- Kč.  

                    

Usnesení č. 73/2018 

1. RM znovu projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na roky  

2020 – 2021. 

Rok 2020: výnosy ve výši 52.830.000,- Kč, náklady ve výši 52.830.000,- Kč.  

Rok 2021: výnosy ve výši 52.830.000,- Kč, náklady ve výši 52.830.000,- Kč.  

2. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na roky 2020 – 2021. 

Rok 2020: výnosy ve výši 52.830.000,- Kč, náklady ve výši 52.830.000,- Kč.  

Rok 2021: výnosy ve výši 52.830.000,- Kč, náklady ve výši 52.830.000,- Kč.  

3. RM znovu projednala 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 příspěvek 

od zřizovatele ve výši 1.800.000,- Kč.  

4. RM schvaluje rozpočet 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 příspěvkem od zřizovatele  

ve výši 1.800.000,- Kč.  

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

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

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2019.  
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7. RM znovu projednala informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2018, úpravy 

rozpočtu na rok 2018 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2018.  

8. RM znovu projednala plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2019 ve výši 578.476,45 Kč.  

9. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2019 ve výši 578.476,45 Kč.  

               

Usnesení č. 74/2018 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2018, předložené 

Domovem pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 

IČ: 61985872, dotace ve výši 1.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.  

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov  

v roce 2018.               

 

Usnesení č. 75/2018 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2018, předložené „ARTE 

MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, dotace ve výši 

95.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2018.           

 

Usnesení č. 76/2018 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. smlouvy SO/14/2018/D/EO, uzavíranou mezi 

Městem Jiříkov a paní M. Š., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 214,- Kč (finanční hotovost) od paní M. Š., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

3. RM projednala Darovací smlouvu, č. smlouvy SO/15/2018/D/EO, uzavíranou mezi 

Městem Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39,  

405 02 Děčín, IČ: 25042751, zastoupenou p. L. K., místopředsedou představenstva  

a ředitelem společnosti, a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

4. RM rozhodla přijmout dar ve výši 20.000,- Kč (finanční hotovost) od firmy SaM silnice  

a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751, zastoupené  

p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti, dar byl poskytnut  

na vybavení školských zařízení. 

5. RM ukládá: starostovi města – výše uvedené darovací smlouvy podepsat.  

               

Usnesení č. 77/2018 

1. RM bere na vědomí předložený návrh smlouvy číslo: Z_S24_12_8120057700 o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, na stavbu 

„DC_Jiříkov, most v ul. Mělnická, úprava kNN“. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu číslo: Z_S24_12_8120057700 o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, na stavbu „DC_Jiříkov, most  

v ul. Mělnická, úprava kNN, mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Městem Jiříkov, za cenu ve výši 78.231,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu číslo: Z_S24_12_8120057700 o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, na stavbu 

„DC_Jiříkov, most v ul. Mělnická, úprava kNN, mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Městem Jiříkov.       
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Usnesení č. 78/2018 

1. RM projednala předloženou Žádost o odkoupení čelního šípového pluhu ve vlastnictví 

Města Jiříkova, podanou společností AVIS ÚSTÍ s.r.o., se sídlem Na Spálence 715/3,  

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25420364. 

2. RM rozhodla schválit prodej čelního šípového pluhu (sněhové radlice) společnosti AVIS 

ÚSTÍ s.r.o., se sídlem Na Spálence 715/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25420364, za cenu 

20.000,- Kč. 

3. RM ukládá:  

a) odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat kupní smlouvu na odprodej 

čelního šípového pluhu (sněhové radlice). 

b) starostovi města – podepsat kupní smlouvu na odprodej čelního šípového pluhu (sněhové 

radlice).           

 

Usnesení č. 79/2018 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy 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. 2019, za cenu 5.883,- Kč + 15% DPH, za 800 ks výtisků. 

2. 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. 2019, za cenu 5.883,- Kč + 15% DPH, za 800 ks výtisků. 

3. 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. 2019, za cenu 5.883,- Kč + 15% DPH, za 800 ks výtisků. 

               

Usnesení č. 80/2018 

1. RM projednala Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 

75.468,- Kč, pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně, pro celkem 32 žáků,  

za období 01. 01. 2019 – 28. 06. 2019, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.  

2. RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru, ve výši 75.468,- Kč, pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, který 

bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně, pro celkem 32 žáků, za období  

01. 01. 2019 – 28. 06. 2019, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci 

jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.         

 

Usnesení č. 81/2018 

RM projednala a bere na vědomí Usnesení ze zasedání Školské rady při Základní škole 

Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, předkládané ředitelkou příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem 

Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, Mgr. Miroslavou Kubešovou.        

 

Usnesení č. 82/2018 

RM projednala a bere na vědomí Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, za rok 2017/2018.       

 

Usnesení č. 83/2018 

RM projednala Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, dne 21. 12. 2018, a toto 

oznámení bere na vědomí.             
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Usnesení č. 84/2018 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu, za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018, 

ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín -  

příspěvková organizace, paní Lence Majákové (příloha zápisu č. 1). 

2. RM ukládá: starostovi města – oznámit ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín -  příspěvková organizace, rozhodnutí rady města. 

                   

Usnesení č. 85/2018 

1. RM projednala a bere na vědomí pohledávky k 30. 11. 2018, dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala a bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 11. 2018, dle 

předloženého rozboru.             

 

Usnesení č. 86/2018 

1. RM projednala návrh dodatku č. 1 směrnice č. 10/2017 „Oběh účetních dokladů Města 

Jiříkova". 

2. RM rozhodla schválit dodatek č. 1 směrnice č. 10/2017 „Oběh účetních dokladů Města 

Jiříkova", s platností a účinností od 18. 12. 2018.       

 

Usnesení č. 87/2018 

1. RM projednala návrh Pojistné smlouvy č. 8603446081, s účinností od 01. 01. 2019, 

uzavíraný mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21,  

186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu č. 8603446081, s účinností od 01. 01. 2019,  

mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8  

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

panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Pojistnou smlouvu č. 8603446081, s účinností  

od 01. 01. 2019, mezi Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 

186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem.              

 

Usnesení č. 88/2018 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 3/2018 příspěvkové organizace Mateřská škola 

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

č. 3/2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - 

příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 89/2018 

1. 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 základní školy Funkce: 2.16/2.16.01/13. platová 

třída/bod 1. paní Mgr. Miroslavě Kubešové, ředitelce příspěvkové organizace Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, plat dle Platového výměru č. 02/2018, 

s účinností od 01. 01. 2019 (příloha č. 2. - Platový výměr č. 02/2018). 

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 ředitelky mateřské školy Funkce: 2.16/2.16.01/10. platová 

třída/bod 1. paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, plat dle Platového výměru č. 01/2018, 
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včetně udělení Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru 01/2018, s účinností 

od 01. 01. 2019 (příloha č. 3 - Platový výměr č. 01/2018, včetně Výjimky k zařazení do 

platové třídy k platovému výměru č. 01/2018).          

 

Usnesení č. 90/2018 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu, za období od 01. 08. 2018 do 31. 12. 2018, 

ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace, paní Mgr. Miroslavě Kubešové (příloha zápisu č. 4). 

2. RM ukládá: starostovi města – oznámit ředitelce příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, rozhodnutí rady města.      

 

Usnesení č. 91/2018 

1. RM projednala Žádost o schválení přijetí věcných darů z projektu „Ježíškova vnoučata 

rok 2018“, pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, 

v celkové výši 220.000,- Kč. 

2. RM schvaluje přijetí věcných darů z projektu „Ježíškova vnoučata rok 2018“, pro 

příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, v celkové výši 

220.000,- Kč.                  

 

Usnesení č. 92/2018 

1. RM bere na vědomí „Postoupení odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti  

o informace“, zaslané Ing. N. K., na Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 

400 02 Ústí nad Labem. 

2. RM ukládá: starostovi města – zaslat na Krajský úřad Ústeckého kraje vyrozumění  

o vyřízení odvolání.             

 
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 

 


