
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 18. února 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 115/2015 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova. 

 

1. Usnesení č. 116/2015 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy č. Z_S24_12_8120037532 o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „IZ-12-4000088, 

DC_Jiříkov,9. května, úprava vNN, kNN“ a tento návrh Smlouvy č. Z_S24_12_8120037532 

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie bere na 

vědomí. 

2. RM rozhodla realizovat přeložku distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie na stavbu „IZ-12-4000088, DC_Jiříkov,9. května, úprava vNN, kNN“ v roce 2015 a 

finanční prostředky ve výši 462.000,-Kč začlenit do přípravy rozpočtu na rok 2015. 

3. RM rozhodla projednat schválení Smlouvy č. Z_S24_12_8120037532 o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „IZ-12-4000088, 

DC_Jiříkov,9. května, úprava vNN, kNN“ až po schválení rozpočtu města na rok 2015. 

 

Usnesení č. 117/2015 

1. RM bere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků roku 2014: 
                       Výše dotace           Vratka 

                  nedočerpané 

                       (příspěvku)            dotace 

a) Výkon státní správy     686.600,- Kč   0,- Kč 

b) Akt. politika zaměstnanosti    5.875.916,-Kč   0,- Kč 

c) Volby do zastupitelstev ÚSC    85.360,-Kč   1.104,-Kč 

d) Volby do EP      75.000,-Kč   4.158,62 Kč 

e) SDH-akceschopnost, mzd. náklady   254.319,-Kč   0,- Kč 

f) Kom. technika na snížení imisní zátěže – neinvest. 37.206,-Kč   0,- Kč 

g) Podpora sociálních služeb    3.020.300,-Kč   0,- Kč 

h) Automatizace knihovny Jiříkov a Filipov  78.000,-Kč   0,- Kč 

i) Kniha k 100. výročí povýšení na město  140.000,-Kč   0,- Kč 

j) Oslavy k 100. výročí povýšení na město  50.000,-Kč   0,- Kč 

k) Povodně 2013 – Fond solidarity   296.369,30 Kč   0,- Kč  

l) Autobusový záliv ul. Filipovská   256.500,-Kč   0,- Kč 

m) ZŠ Jiříkov, č.p. 680 a 740? snížení ener. náročnosti 3.493.756,99 Kč  0,- Kč 

n) Kom. technika na snížení imisní zátěže – invest. 744.120,-Kč   0,- Kč 

o) Společná publikace měst Jiříkov – Ebersbach. Neug. 204.431,24 Kč               0,- Kč 

p) Výsadba v Jiříkově – ČEZ    90.000,-Kč   0,- Kč 

Celkem           15.387.878,53 Kč         5.262,62 Kč, 

a doporučuje ZM výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2014 schválit a zároveň 

doporučuje ZM schválit vratku nedočerpané dotace roku 2014 ve výši 5.262,62 Kč. 

 

Usnesení č. 118/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí Inventarizační zprávu roku 2014 o inventarizaci 

majetku a závazků Města Jiříkova.  

2. RM rozhodla schválit Inventarizační zprávu roku 2014 o inventarizaci majetku a závazků 

Města Jiříkova. 
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Usnesení č. 119/2015 

1. RM schvaluje výroční zprávu za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zveřejnit výroční zprávu za rok 2014 o 

činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce a na www stránkách města 

Jiříkov. 

 

Usnesení č. 120/2015 

1. RM projednala návrh Směrnice č. 2/2015 „Pravidla pro poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ a 

tento návrh směrnice bere na vědomí. 

2. RM schvaluje Směrnici č. 2/2015 „Pravidla pro poskytování informací podle zákona        

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ 

s platností a účinností od 19. 02. 2015. 

 

Usnesení č. 121/2015 

RM schvaluje 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 19. února do 31. prosince 2015 s platností a 

účinností od 19. 02. 2015 („Sazebník úhrad za poskytování informací“ - příloha zápisu). 

 

Usnesení č. 122/2015 

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-

12-4002133/VB/001 DC-Jiříkov, Březinova – HAVÁRIE vNN  na p.p.č. 596/18, p.p.č. 613/8, 

p.p.č. 621/1, p.p.č. 626/2, p.p.č. 626/4, p.p.č. 6012/1 vše v k. ú. Jiříkov uzavíranou mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV zastoupenou společností GA Energo technik, s.r.o., Na 

střílně AB, 330 11 Plzeň – Bolevec - Orlík a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

4002133/VB/001 DC-Jiříkov, Březinova – HAVÁRIE vNN na p.p.č. 596/18, p.p.č. 613/8, 

p.p.č. 621/1, p.p.č. 626/2, p.p.č. 626/4, p.p.č. 6012/1 vše v k. ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Teplická 874/8,      

405 02 Děčín IV zastoupenou společností GA Energo technik, s.r.o., Na střílně AB, 330 11 

Plzeň – Bolevec - Orlík a to bezúplatně. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene 

– služebnosti č. IE-12-4002133/VB/001 DC-Jiříkov, Březinova – HAVÁRIE vNN na p.p.č. 

596/18, p.p.č. 613/8, p.p.č. 621/1, p.p.č. 626/2, p.p.č. 626/4, p.p.č. 6012/1 vše v k. ú. Jiříkov 

uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, 

a.s., Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV zastoupenou společností GA Energo technik, 

s.r.o., Na střílně AB, 330 11 Plzeň – Bolevec - Orlík. 

 
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 

 


