
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 9. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 16. března 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 139/2015 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova. 

 

Usnesení č. 140/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z  1. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 09. 03. 2015. 

2. RM doporučuje ZM zadat zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

a to st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž součástí je stavba 

občanského vybavení č. e. 19, ulice Náměstí a části p.p.č. 151 (ostatní plocha) a části p.p.č. 

152/1 (zahrada), vše v k. ú. Jiříkov. 

 

Usnesení č. 141/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2015, a to: 

a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 52.851.870,-Kč, výdaje 

ve výši 49.298.870,-Kč, financování ve výši – 3.453.000,-Kč, 

b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 52.851.870,-Kč, výdaje 

ve výši 49.398.870,-Kč, financování ve výši – 3.453.000,-Kč, 

c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 52.851.870,-Kč, výdaje ve 

výši 57.474.870,-Kč, financování ve výši + 4.623.000,-Kč. 

2. RM projednala a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2015. 

3. RM doporučuje ZM přijmout a schválit navrhovanou variantu c), kde příjmy jsou 

plánovány ve výši 52.851.870,-Kč, výdaje ve výši 57.474.870,-Kč, financování ve výši 

+4.623.000,-Kč, tzn. schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 2015. 

4. RM projednala návrh na převod finančních prostředků ve výši 400.000,-Kč do sociálního 

fondu Města Jiříkova na rok 2015 dle bodu č. 4.1.1. směrnice č. 8/2005 „Režim fondů Města 

Jiříkova“ a doporučuje ZM rozhodnout v souladu s touto směrnicí o převodu finančních 

prostředků do tohoto fondu v roce 2015 ve výši 400.000,-Kč. Důvodem je počet zaměstnanců 

na veřejně prospěšné práce jako v roce 2014. 

5. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 

2015 a doporučuje ZM rozpočet sociálního fondu na rok 2015 schválit. 

6. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 

2015 a doporučuje ZM rozpočet fondu rezerv na rok 2015 schválit. 

7. RM projednala a bere na vědomí návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na 

rok 2015 a doporučuje ZM předložené závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2015 schválit. Zároveň RM doporučuje ZM rozhodnout o uložení odvodu z odpisů roku 

2015 a odvodu celého investičního fondu všem zřízeným příspěvkovým organizacím 

nejpozději do 18. 12. 2015 na účet zřizovatele. 

8. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 1.036.041,63 Kč 

z fondu rezerv, č. ú. 20036/921389399/0800 na základní běžný účet č. 921389399/0800 na 

financování výdajů rozpočtu roku 2015, převod provést v dubnu 2015. 
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9. RM projednala plány účetních odpisů na rok 2015 níže uvedených příspěvkových 

organizací: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 

80.696,-Kč, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 51.624,-Kč, 

c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 0,-Kč, 

d) Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov ve výši 389.910,-Kč 

a RM doporučuje ZM výše uvedené plány účetních odpisů na rok 2015 schválit. 

10. RM rozhodla schválit limit na opravy a udržování v příspěvkové organizaci Školní 

jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, hrazený z rozpočtu zřizovatele v 

roce 2015 ve výši 80.000,-Kč, kdy zároveň výdej na jednotlivé akce musí přesáhnout částku 

1.000,-Kč. 

11. RM rozhodla schválit limit na nákup ostatních služeb - revizí v příspěvkové organizaci 

Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, hrazený z rozpočtu 

zřizovatele v roce 2015 ve výši 15.000,-Kč. 

 

Usnesení č. 142/2015 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní V. K., Jiříkov a 

rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od paní V. K., Jiříkov, dar byl 

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

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

 

Usnesení č. 143/2015 

1. RM bere na vědomí předloženou fakturu Svazu měst a obcí ČR na úhradu členského 

příspěvku na rok 2015 ve výši 11.975,-Kč a doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu 

členského příspěvku na rok 2015 schválit a uhradit. 

2. RM bere na vědomí předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 

1161/10, Krásná Lípa, IČ 25436911, na úhradu poplatku do Destinačního fondu v kategorii 

„Rozvoj“ na rok 2015 ve výši 14.000,-Kč a doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu poplatku 

do Destinačního fondu na rok 2015 schválit a uhradit. 

 

Usnesení č. 144/2015 

1. RM projednala vyúčtování níže uvedených příspěvků poskytnutých v roce 2014: 

a) Český rybářský svaz, MO Jiříkov, příspěvek ve výši 12.000,-Kč řádně vyúčtován, ale až 

04. 02. 2015, a vyčerpán v plné výši, 

b) ARTE MUSICA, o.s. Jiříkov, příspěvek ve výši 32.000,-Kč byl řádně vyúčtován, ale až 

09. 02. 2015, a vyčerpán v plné výši, 

c) Základní kynologická organizace, MO Jiříkov, příspěvek ve výši 6.000,-Kč byl řádně 

vyúčtován a vyčerpán v plné výši, 

d) Veteranklub Sever, Vilémov, příspěvek ve výši 2.000,-Kč byl řádně vyúčtován, ale až  

09. 02. 2015, a vyčerpán plné výši, 

e) Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov, příspěvek ve výši 5.000,-Kč byl řádně 

vyúčtován a vyčerpán v plné výši, 

f) Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace, příspěvek ve 

výši 20.000,-Kč byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši, 

g) Český střelecký svaz, sportovně střelecký klub Jiříkov, příspěvek ve výši 10.000,-Kč 

byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši, 

h) SK VIKTORIE, o.s. Jiříkov, příspěvek ve výši 50.000,-Kč byl řádně vyúčtován a 

vyčerpán v plné výši, 

i) TJ Spartak Jiříkov, příspěvek ve výši 50.000,-Kč byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné 

výši, 



 3 

j) TJ Sokol Filipov, příspěvek ve výši 50.000,-Kč byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné 

výši, 

k) Aktivní pes Jiříkov, příspěvek ve výši 10.000,-Kč byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné 

výši, 

l) Sdružení přátel Jiříkova a Filipova, o.s. Jiříkov, příspěvek ve výši 3.000,-Kč byl řádně 

vyúčtován, nevyčerpán a v plné výši vrácen na účet města dne 20. 01. 2015. 

2. RM schvaluje výše uvedené vyúčtování příspěvků poskytnutých Městem Jiříkov v roce 

2014. 

 

Usnesení č. 145/2015 

RM bere na vědomí Výroční zprávu Domova „Srdce v Dlaních“ - sociální služby Jiříkov za 

rok 2014. 

 

Usnesení č. 146/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce v 

Dlaních“ - sociální služby Jiříkov na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného 

dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 96.569,-Kč dle přiložených Zápisů o 

vyřazení drobného dlouhodobého majetku č. 1-2/2015. 

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného 

majetku v celkové hodnotě 96.569,-Kč dle přiložených Zápisů o vyřazení drobného 

dlouhodobého majetku č. 1-2/2015 do majetku zřizovatele. 

3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v 

celkové hodnotě 96.569,-Kč dle přiložených Zápisů o vyřazení drobného dlouhodobého 

majetku č. 1-2/2015 z majetku zřizovatele. 

 

Usnesení č. 147/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí Žádost o souhlas k pořízení investičního majetku 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v Dlaních“ - sociální služby Jiříkov na pořízení 

investičního majetku – vybavení pro informační technologie v předpokládané ceně do 

120.000,-Kč hrazenému z rozpočtu příspěvkové organizace Domov „Srdce v Dlaních“ - 

sociální služby Jiříkov. 

2. RM schvaluje pořízení investičního majetku – vybavení pro informační technologie v 

celkové hodnotě do 120.000,-Kč. 

3. RM vydává souhlas příspěvkové organizaci Domov „Srdce v Dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov na pořízení investičního majetku – vybavení pro informační technologie v 

předpokládané ceně do 120.000,-Kč hrazenému z rozpočtu příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v Dlaních“ - sociální služby Jiříkov. 

 

Usnesení č. 148/2015 

RM bere na vědomí Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a doporučuje ZM projednat a 

schválit Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 149/2015 

1. RM projednala Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem               

21. 02. 2015, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 

665/21, 18600 Praha 8 a Městem Jiříkov a tento Dodatek č. 11 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem       

21. 02. 2015, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 

665/21, 18600 Praha 8 a Městem Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedený Dodatek č. 11 podepsat. 
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Usnesení č. 150/2015 

1. RM projednala Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro 

Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2015 ve výši 110.000,-Kč navržený 

Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 3, 406 55 Děčín IV a 

tento dodatek bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních 

fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov ve výši 110.000,-Kč na rok 2015 

uzavřené mezi Městem Jiříkov a Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla 

Čapka 3, 406 55 Děčín IV. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedený Dodatek ke smlouvě podepsat. 

 

Usnesení č. 151/2015 

1. RM projednala kácení 1 ks lípy srdčité na p.p.č. 2680/1 v k. ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje skácení 1 ks lípy srdčité na p.p.č. 2680/1 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 uvedeného jedince. 

 

Usnesení č. 152/2015 

1. RM projednala předložený návrh nabídky na zpracování Studie ekonomické efektivnosti 

protipovodňových opatření a tento návrh bere na vědomí. 

2. RM rozhodla realizovat předložený návrh nabídky na zpracování Studie ekonomické 

efektivnosti protipovodňových opatření od firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 za cenu 98.000,-Kč bez DPH. 

3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování Studie ekonomické efektivnosti 

protipovodňových opatření mezi firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 

150 56 Praha 5, IČ 47116901 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 za 

cenu 98.000,-Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou smlouvu o dílo podepsat. 

 

Usnesení č. 153/2015 

1. RM projednala záměry prodeje pozemků a nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměry prodeje pozemků a nemovitosti ve vlastnictví Města 

Jiříkova a to: 

a) st.p.č. 1621 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 71 m2 se zemědělskou stavbou bez č. p. 

v k. ú. Jiříkov za celkovou cenu 103.516,-Kč, 

b) části p.p.č. 5142/4 (ostatní plocha) o výměře 55 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova a části p.p.č. 

5142/22 (zahrada) o výměře 96 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady dle GOP č. 231-43/2014, 

c) p.p.č. 5257 (trvalý travní porost) o výměře 773 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu a 

podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady. 

3. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a 

to: 

a) p.p.č. 5688/1 (zahrada) o výměře 2333 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, 

b) části p.p.č. 5688/1 (zahrada) o výměře 450 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle 

směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady. 

 

Usnesení č. 154/2015 

1. RM projednala podání žádosti o úplatný převod p.p.č. 2333/2 (trvalý travní porost) o 

výměře 260 m2 v k. ú. Jiříkov. 
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2. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o úplatný převod p.p.č. 2333/2 (trvalý travní 

porost) o výměře 260 m2 v k. ú. Jiříkov na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,    

130 00 Praha. 

 

Usnesení č. 155/2015 

1. RM projednala odkup nemovitostí dle podaných nabídek. 

2. RM nedoporučuje ZM schválit odkup p.p.č. 128/1 (orná půda) o výměře 4313 m2 v k. ú. 

Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 779 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů M. a J. P., Jiříkov, za dohodnutou 

kupní cenu 517.560,-Kč. 

3. RM doporučuje ZM schválit odkup st.p.č. 244/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

1501 m2, jejíž součástí je stavba občanského vybavení č. p. 1 v části obce Starý Jiříkov, vše v 

k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1266 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví paní M. H. P., Jiříkov, za dohodnutou 

kupní cenu 150.000,-Kč. 

 

Usnesení č. 156/2015 

1. RM projednala podání žádosti o úplatný převod p.p.č. 3258/8 (vodní plocha) o výměře 

710 m2 a p.p.č. 6604/2 (vodní plocha) o výměře 160 m2 vše v k. ú. Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o úplatný převod p.p.č. 3258/8 (vodní plocha) 

o výměře 710 m2 a p.p.č. 6604/2 (vodní plocha) o výměře 160 m2 vše v k. ú. Jiříkov na Státní 

pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha. 

 

Usnesení č. 157/2015 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy č. 161386 o zajištění přeložky plynárenského 

zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících v návaznosti na řešení nového připojení 

plynovodního pilířku pro objekt mateřské školy č. p. 518, ul. Hradecká v Jiříkově a tento 

návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla realizovat přeložku plynárenského zařízení v návaznosti na řešení nového 

připojení plynovodního pilířku pro objekt mateřské školy č. p. 518, ul. Hradecká v Jiříkově. 

3. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. 161386 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a 

úhradě nákladů s ní souvisejících v návaznosti na řešení nového připojení plynovodního 

pilířku pro objekt mateřské školy č. p. 518, ul. Hradecká v Jiříkově mezi RWE GasNet s.r.o., 

Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastupující na základě plné moci RWE Distribuční 

služby, s.r.o. Brno a Městem Jiříkov. 

4. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou Smlouvu č. 161386 podepsat. 

 

Usnesení č. 158/2015 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy č. 8800081253/1/BVB/P o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene na zajištění stavby „Přeložka STL plynovodní přípojky pro č. p. 518 

(MŠ), ul. Hradecká, Jiříkov“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. 8800081253/1/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene na zajištění stavby „Přeložka STL plynovodní přípojky pro č. p. 518 (MŠ), 

ul. Hradecká, Jiříkov“ mezi RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 

zastupující na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno a Městem Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat. 

 

Usnesení č. 159/2015 

RM projednala předloženou informaci o zajištění nové zadávací dokumentace a provedení 

výzvy k podání nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické 
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náročnosti – dokončení stavebních prací, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14161“ a tuto 

informaci bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 160/2015 

1. RM projednala předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4178/2011 na zpracování 

aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu „Snížení energetické 

náročnosti ZŠ Jiříkov“ a tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4178/2011 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4178/2011 na zpracování 

aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu „Snížení energetické 

náročnosti ZŠ Jiříkov“ mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN, spol. s r.o., 

Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 84.000,-Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedený dodatek č. 2 podepsat. 

 

Usnesení č. 161/2015 

1. RM projednala předložený návrh příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností 

v souvislosti se zajištěním zadávacího řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky na zajištění 

zhotovitele stavby na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti – 

dokončení stavebních prací, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14161“ a tuto příkazní smlouvu 

bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít příkazní smlouvu na výkon zadavatelských činností v souvislosti se 

zajištěním zadávacího řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky na zajištění zhotovitele 

stavby na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti – dokončení 

stavebních prací, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14161“ mezi Městem Jiříkov a firmou 

BKN spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 30.000,-Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou příkazní smlouvu podepsat. 

 

Usnesení č. 162/2015 

1. RM projednala předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 na realizaci stavby 

„Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“, číslo projektu 

CZ.1.02/3.2.00/13.20704 a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 na realizaci stavby „Snížení 

energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20704 

mezi Městem Jiříkov a firmou S+K Rumburský stavební servis spol. s r.o., Starokřečanská 91, 

408 01 Rumburk, jehož předmětem je upřesnění termínu zahájení (04. 03. 2015) a dokončení 

(03. 09. 2015) stavebních prací na stavbě.  

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedený dodatek č. 1 podepsat. 

 

Usnesení č. 163/2015 

1. RM projednala předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2015 na realizaci stavby 

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

CZ.1.02/3.2.00/13.20705 a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2015 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2015 na realizaci stavby „Snížení 

energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov“, číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/13.20705 mezi 

Městem Jiříkov a firmou WAKOS s r.o., Dvořákova 969, 408 01 Rumburk, jehož předmětem 

je upřesnění termínu zahájení (04. 03. 2015) a dokončení (03. 09. 2015) stavebních prací na 

stavbě. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedený dodatek č. 1 podepsat. 

 

Usnesení č. 164/2015 

1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení komise pro otevírání nabídek a komise 

pro posouzení a hodnocení nabídek k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s 

posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek v rámci podlimitní veřejné 
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zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „ZŠ 

Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti – dokončení stavebních prací, číslo 

projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14161“ a tuto zprávu bere na vědomí. 

2. RM rozhodla o jmenování 3 členné komise pro otevírání obálek ve složení: 

- Ing. Adéla Kyticová - zástupce firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto, 

- p. Miroslav Horák - místostarosta města Jiříkov,  

- p. Miroslav Sabo - vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov 

a ustanovení náhradníků komise pro otevírání obálek ve složení: 

- Ing. Veronika Pitrová, DiS. - zástupce firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto, 

- p. Bc. Petr Stredák - vedoucí odboru místního a bytového hospodářství MěÚ Jiříkov, 

- p. Bc. Jiří Semerád - referent místního hospodářství MěÚ Jiříkov 

k úkonům souvisejících s otevíráním obálek v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – 

snížení energetické náročnosti – dokončení stavebních prací, číslo projektu 

CZ.1.02/3.2.00/12.14161“. 

3. RM rozhodla o jmenování 5 členné komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

- Ing. Adéla Kytlicová - zástupce firmy BKN spol. s r.o., Vysoké Mýto, 

- p. Miroslav Horák - místostarosta města Jiříkov, 

- p. Miroslav Sabo - vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov, 

- p. Bc. Petr Stredák - vedoucí odboru místního a bytového hospodářství MěÚ Jiříkov, 

- Mgr. Bc. Ladislav Obergruber - ředitel příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace, 

a ustanovení náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

- Ing. Veronika Pitrová, DiS. - zástupce firmy BKN spol. s r.o., Vysoké Mýto, 

- p. Bc. Jiří Semerád - referent místního hospodářství MěÚ Jiříkov, 

- pí Jaroslava Mrázková - referent bytového a nebytového fondu MěÚ Jiříkov, 

- Ing. Jozef Hompora - tajemník MěÚ Jiříkov, 

- p. Petr Dufek - předseda Komise výstavby a životního prostředí, 

k úkonům souvisejících s posouzením a hodnocením nabídek v rámci podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „ZŠ 

Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti – dokončení stavebních prací, číslo 

projektu CZ.1.02/3.2.00/12.14161“. 

 

Usnesení č. 165/2015 

RM projednala nabídku MAS Šluknovsko, Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf na zpracování 

Strategického plánu obce na klíč dle metodiky MMR a rozhodla nabídku nevyužít. 

 

Usnesení č. 166/2015 

RM projednala nabídku firmy JAS AIR CZ spol. s.r.o., Letiště Hosín, 373 41 Hluboká nad 

Vltavou ve věci leteckých snímků Města Jiříkov a rozhodla nabídku nevyužít. 

 

Usnesení č. 167/2015 

RM doporučuje ZM rozhodnout o delegaci starosty Města Jiříkov, pana Michala Majáka, 

Jiříkov k účasti a jednání na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a.s., Teplice, 

Přítkovská 1689, IČ 49099469 ve volebním období 2014 – 2018 podle § 84 odst. 2 písm. f) 

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

 

Usnesení č. 168/2015 

1. RM revokuje z důvodu administrativní chyby usnesení č. 134/2015 v plném znění z         

8. schůze RM konané dne ze dne 02. 03. 2015. 

2. RM bere na vědomí návrhy provozních rozpočtů příspěvkových organizací Města Jiříkova 

na rok 2015, a to: 
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a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – výnosy i 

náklady ve výši 5.800.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši     

900.000,-Kč, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši 

15.183.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 2.305.000,-Kč, 

c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši 

2.160.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 387.000,-Kč, 

d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov - výnosy i náklady ve výši   

37.172.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek 0,-Kč. 

3. RM doporučuje ZM schválit návrhy provozních rozpočtů níže uvedených na rok 2015: 

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

b) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, 

c) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

d) Domov “Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov. 

 

Usnesení č. 169/2015 

1. RM projednala návrh smlouvy č. 14197583 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 

akci „CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“ a tuto 

smlouvu č. 14197583 o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bere na 

vědomí. 

2. RM doporučuje ZM schválit smlouvu č. 14197583 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP na akci „CZ.1.02/3.2.00/13.20704 

Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“ mezi Státním fondem životního 

prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městem Jiříkov. 

3. RM doporučuje ZM schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS 

115D222004637 včetně podmínek o poskytnutí dotace od poskytovatele Ministerstva 

životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 na akci 

„CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“. 

4. RM doporučuje ZM přijmout finanční prostředky ve výši 74.495,-Kč poskytnuté Městu 

Jiříkov v rámci dotace od Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu 

ŽP na akci „CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, 

Jiříkov“. 

5. RM doporučuje ZM přijmout finanční prostředky ve výši 1.266.423,-Kč poskytnuté 

Městu Jiříkov na základě vydaného Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace identifikační číslo 

EDS 115D222004637 ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 

prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudružnosti na akci 

„CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“. 

6. RM doporučuje ZM schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků 

ve výši 74.495,-Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci dotace od Státního fondu životního 

prostředí v rámci Operačního programu ŽP a finančních prostředků ve výši 1.266.423,-Kč 

poskytnuté Městu Jiříkov na základě vydaného Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace 

identifikační číslo EDS: 115D222004637 ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, 

které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudružnosti 

na akci „CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“ 

budou kryty z rozpočtu Města v roce 2015. 

 

Usnesení č. 170/2015 

RM doporučuje ZM stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 247/2015 Sb. ze dne 

16. března 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
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členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněnému členu zastupitelstva 

odměnu o 3,5% takto: 

člen zastupitelstva   sl. 12 =    414,-Kč + sl. 13 = 269,-Kč =    683,-Kč, 

člen rady města   sl.   9 = 1.708,-Kč + sl. 13 = 269,-Kč = 1.977,-Kč, 

předseda výboru a komise  sl. 10 = 1.346,-Kč + sl. 13 = 269,-Kč = 1.615,-Kč, 

člen výboru, člen komise, 

člen zvláštního orgánu  sl. 11 = 1.159,-Kč + sl. 13 = 269,-Kč = 1.428,-Kč. 

 

 
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 


