
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 7. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 27. prosince 2018 od 09:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 93/2018 

1. RM projednala poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti  

a společensky účelná pracovní místa, ve výši 1.159.488,- Kč, přijatou v období  

od 01. 10. 2018 do 31. 12. 2018. 

2. RM rozhodla uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 

            

Usnesení č. 94/2018 

1. RM projednala poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Podpora 

Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program“ č. 18/SML4977/SoPD/SV, 

ve výši 11.668,- Kč, pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov. 

2. RM rozhodla uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.   

            

Usnesení č. 95/2018 

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

tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Jiříkov, Pražská 362/100, 

407 53 Jiříkov, IČ: 72753706, dotace ve výši 6.000,- 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. 96/2018 

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

AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ: 22715100, dotace ve 

výši 43.000,- 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. 97/2018 

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

– sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, dotace ve výši  

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

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

2018.                
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Usnesení č. 98/2018 

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

Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, pobočný spolek, Filipov 206, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 44225130, dotace ve výši 50.000,- 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. 99/2018 

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

Římskokatolickou farností Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, dotace ve 

výši 50.000,- 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. 100/2018 

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

jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, první část dotace 

ve výši 40.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši, druhá část dotace ve výši 

26.000,- Kč byla vyčerpána v plné výši, ale chybí doklad vykazující 10% povinný  

podíl spolku k přijaté dotaci. Z časového důvodu spolek předloží povinný podíl k dotaci  

do 28. 02. 2019, kdy spolek uhradí překlad publikace do německého jazyka. 

2. RM doporučuje ZM prodloužit termín vyúčtování do 28. 02. 2019.       
 

Usnesení č. 101/2018 

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

TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace  

ve výši 340.000,- 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. 102/2018 

RM projednala rozpočtové opatření č. 21/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 21/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 103/2018 

RM schvaluje v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením 

vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování 

informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Sazebník 

úhrad za poskytování informací“, na období od 1. ledna do 31. prosince 2019, s platností  

a účinností od 01. 01. 2019 („Sazebník úhrad za poskytování informací“ - příloha zápisu). 

             
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 

 


