
 
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 13. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 08. dubna 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 179/2015 

1. RM projednala: 

a) účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín 

- příspěvková organizace k 31. 12. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a 

ztráty, Přílohy, vše za období 12/2014, 

b) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace k 31. 12. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, 

Přílohy, vše za období 12/2014, 

c) účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - 

příspěvková organizace k 31. 12. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a 

ztráty, Přílohy, vše za období 12/2014, 

d) účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, 

tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2014. 

2. RM schvaluje: 

a) účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín 

- příspěvková organizace za období roku 2014 se stavem k 31. 12. 2014, 

b) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace za období roku 2014 se stavem k 31. 12. 2014, 

c) účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - 

příspěvková organizace za období roku 2014 se stavem k 31. 12. 2014, 

d) účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov 

za období roku 2014 se stavem k 31. 12. 2014. 

O svém rozhodnutí RM vydává ke každé příspěvkové organizaci Protokol o schvalování 

účetní závěrky za rok 2014. 

3. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 příspěvkové organizace 

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

5.404,07 Kč, tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený 

hospodářský výsledek za rok 2014 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 5.404,07 Kč, 

tj. 100%, převést do rezervního fondu. 

4. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 2.048,98 Kč, tento 

hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený hospodářský výsledek za 

rok 2014 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 2.048,98 Kč, tj. 100 %, převést do 

rezervního fondu.                      

5. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 příspěvkové organizace 

Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 61.884,71 Kč, tento 

hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený hospodářský výsledek za 

rok 2014 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 61.884,71,- Kč, tj. 100 %, převést do 

rezervního fondu. 
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6. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov ve výši 115.253,52 Kč, tento hospodářský 

výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 

rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 115.253,52 Kč, tj. 100%, převést do rezervního 

fondu.                                            

7. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkových organizací k 31. 12. 

2014: 

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

 fond odměn        90.000,- Kč 

 FKSP                      9.822,42 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku         83.417,51 Kč 

 fond investiční                 0,-Kč 

 fond rezervní z jiných titulů               180.600,- Kč 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace 

 fond odměn       212.519,- Kč 

 FKSP          29.846,19 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku   13.593,49 Kč  

fond investiční        16.395,80 Kč 

fond rezervní z jiných titulů       78.260,- Kč 

c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace 

 fond odměn         93.140,- Kč 

 FKSP            9.061,46 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 123.710,47 Kč 

 fond investiční                 0,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů                0,- Kč 

d) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        144.074,33 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 414.850,26 Kč 

 fond investiční                 0,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů             1.181.378,13 Kč 

 fond kulturní                  0,- Kč 

                          
 

Usnesení č. 180/2015 

RM bere na vědomí elektronické podání Přiznání k dani z příjmů právnických osob Města 

Jiříkov za rok 2014 Finančnímu úřadu v Rumburku ve výši 1.800.820,-Kč dne 27. 03. 2015. 

               

Usnesení č. 181/2015 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 28. 02. 2015 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí výši investic v provizoriu na rok 2015 k 28. 02. 2015 dle 

předloženého seznamu.            

 

Usnesení č. 182/2015 

1. RM bere na vědomí návrh Smlouvy o účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi 

zřízené organizace na zřízení a vedení účtu cizích finančních prostředků opatrovanců, č. 

4003709339/0800, uzavírané mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 

4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 a rozhodla zřídit účet cizích finančních 

prostředků opatrovanců u České spořitelny, a.s. 
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2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené 

organizace na zřízení a vedení účtu cizích finančních prostředků opatrovanců, č. 

4003709339/0800 mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, 

Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o účtu v české měně pro kraje, města, 

obce a jimi zřízené organizace na zřízení a vedení účtu cizích finančních prostředků 

opatrovanců, č. 4003709339/0800 mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782.          

 

Usnesení č. 183/2015 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 2. zasedání Komise výstavby a životního prostředí 

konaného dne 11. 03. 2015.            

 

Usnesení č. 184/2015 
1. RM projednala dopis Mgr. O. J. na odkup a prodej pozemků v k.ú. Jiříkov. 

2. RM rozhodla předat řešení odkupu a prodeje pozemků v k.ú. Jiříkov právnímu zástupci 

Města Jiříkov JUDr. Josefu Kolkovi.         

 

Usnesení č. 185/2015 

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce pozemků města 

Jiříkova evidenční číslo 050/2013 ze dne 18. 03. 2013, uzavíraný mezi Městem Jiříkov a 

panem L. P., Rumburk, kterým dojde k rozšíření vypůjčených pozemků, a to  o: st.p.č. 334 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 245 m2, st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 288  m2, p.p.č. 3188/2 (zahrada) o výměře 147 m2, p.p.č. 3189 (zahrada) o výměře 

101 m2  a části p.p.č. 3212/4 (trvalý travní porost)  o výměře 448 m2, vše v k.ú. Jiříkov.  

Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 

2. RM rozhodla zveřejnit dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce pozemků města Jiříkova, 

evidenční číslo 050/2013, ze dne 18. 03. 2013, uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem L. P., 

Rumburk, kterým dojde k rozšíření vypůjčených pozemků, a to o: st.p.č. 334 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 245 m2, st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 288 m2, 

p.p.č. 3188/2 (zahrada) o výměře 147 m2, p.p.č. 3189 (zahrada)  o výměře 101 m2 a části 

p.p.č. 3212/4 (trvalý travní porost)  o výměře 448 m2, vše v k.ú. Jiříkov. Pozemky jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk.        

             

Usnesení č. 186/2015 

1. RM projednala výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na zahradu, a to p.p.č. 

5244/3 (trvalý travní porost) o výměře 539 m2 a p.p.č. 5244/4 (zahrada) o výměře 68 m2 , vše 

v k.ú. Filipov u Jiříkova, a tuto výpůjčku bere na vědomí.  

2. RM schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na zahradu, a to p.p.č. 

5244/3 (trvalý travní porost) o výměře 539 m2 a p.p.č. 5244/4 (zahrada) o výměře 68 m2 , vše 

v k.ú. Filipov u Jiříkova paní A. K., Jiříkov od 01. 05. 2015 do 31. 12. 2015. Pozemky jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk.   

3. RM projednala výpůjčku pozemků ve vlastnictví A. K., Jiříkov na  místní komunikaci, a 

to část st.p.č. 1263 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 54 m2 a p.p.č. 5244/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 91 m2 , vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, a tuto výpůjčku bere na vědomí.  

4. RM schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví A. K., Jiříkov jako místní komunikaci, a 

to části st.p.č. 1263 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 54 m2 a p.p.č. 5244/1 (trvalý travní 
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porost) o výměře 91 m2 , vše v k.ú. Filipov u Jiříkova Městu Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 

Jiříkov od 01. 05. 2015 do 31. 12. 2015. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 655 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.     

        

Usnesení č. 187/2015 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto pronájmy 

bere na vědomí. 

2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části p.p.č. 4950 (zahrada) o výměře 950 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 950,- Kč paní L. M., Jiříkov od 01. 05. 2015 do 31. 12. 2019. 

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 

b) p.p.č. 728/2 (ostatní plocha) o výměře 245 m2, p.p.č. 729/2 (trvalý travní porost) o výměře 

293 m2, části p.p.č. 729/3 (zahrada) o výměře 92 m2, části p.p.č. 730/1 (trvalý travní porost) o 

výměře 422 m2, části p.p.č.1721/2 (zahrada) o výměře 44 m2, p.p.č.1721/3 (zahrada) o výměře 

70 m2 a části p.p.č. 6550/44 (ostatní plocha) o výměře 91 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu 

za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.260,- Kč paní I. R., Jiříkov od 01. 05. 2015 do 31. 

12. 2019.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

c) p.p.č. 4843/1 (zahrada) o výměře 322 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a 

rok, ročně celkem 330,- Kč paní Z. H., Jiříkov od 01. 05. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemek je 

zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk.   

d) části p.p.č. 5758/1 (zahrada) o výměře 1200 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-

Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.200,- Kč panu R. P., Jiříkov od 01. 05. 2015 do 31. 12. 2019. 

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

e) části p.p.č. 5640/1 (trvalý travní porost) o výměře 500 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 500,- Kč panu J. K., Jiříkov od 01. 05. 2015 do 31. 12. 

2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

f) části p.p.č. 2476/4 (zahrada) o výměře 40 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a 

rok, ročně celkem 50,- Kč (minimální nájemné) paní D. Š., Jiříkov od 01. 05. 2015 do 31. 

12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

g) část p.p.č.12 (zahrada) o výměře 21 m2 a část p.p.č. 6596 (ostatní plocha) o výměře 60 m2  

v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 90,- Kč panu M. P., 

Jiříkov od 01. 05. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 

h) p.p.č. 3701/1 (trvalý travní porost) o výměře 921 m2  v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 

Kč/m2 a rok, ročně celkem 190,- Kč paní D. K., Jiříkov od 01. 05. 2015 do 31. 12. 2019. 

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

i) části p.p.č. 5822 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 300,- Kč panu F. H., Jiříkov od 01. 05. 2015 do 31. 12. 2019. 

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

j) části p.p.č. 2958 (ostatní plocha) o výměře 473 m2 a p.p.č. 2957 (zahrada) o výměře 27 m2 

vše v  k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč panu Z. H., 
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Jiříkov od 01. 05. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

k) p.p.č. 2696/1 (trvalý travní porost) o výměře 108 m2, p.p.č. 2696/2 (trvalý travní porost) o 

výměře 54 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2699/1 

(zahrada) o výměře 550 m2 jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 590,- Kč paní 

A. M., Jiříkov od 01. 05. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

3. RM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města - nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.        

 

Usnesení č. 188/2015 

1. RM projednala žádost o demolici stavby garáže na p.p.č. 254 v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje demolici stavby zděné garáže neevidované v katastru nemovitostí na p.p.č. 

254 v k.ú. Jiříkov, ve vlastnictví Města Jiříkov, nájemcem pozemku panem P. M., Jiříkov. 

Nájemce provede odstranění stavby na vlastní náklady a vlastní nebezpečí. Veškerý odpad 

vzniklý při demolici stavby bude zlikvidován dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Demolice bude provedena 

v termínu do 31. 12. 2015.        

 

Usnesení č. 189/2015 

RM projednala přihlášku na XIV. sněm Svazu měst a obcí České republiky, konaný ve 

dnech 21. a 22. května 2015 v Olomouci a rozhodla vyslat starostu města pana Michala 

Majáka na tento sněm, jako zástupce Města Jiříkova a kandidáta do Kontrolní komise Svazu 

měst a obcí České republiky.            

 

Usnesení č. 190/2015 

1. RM projednala dopis H – Triatlonu, Smrčinská 12, 150 00 Praha 5 se žádostí o 

organizační pomoc a technickou podporu při pořádání 22. ročníku Houmrova triatlonu 

v Jiříkově, který je spojen s hudebním festivalem. 

2. RM rozhodla podpořit sportovně – kulturní akci 22. ročník Houmrova triatlonu v Jiříkově 

spojený s hudebním festivalem, která se uskuteční 01. 08. 2015 ve Sportovním areálu TJ 

Spartak Jiříkov. 

3. RM doporučuje: starostovi města – převzít záštitu nad 22. ročníkem Houmrova triatlonu.  

               

Usnesení č. 191/2015 

1. RM bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem ve věci odvolání ze dne 03. 03. 2015 podané občanským  

sdružením Sdružení přátel Jiříkova a Filipova, o.s. IČ 01170929, Tylova 1066/4, 407 53 

Jiříkov, proti rozhodnutí Města Jiříkova o odmítnutí části žádosti o informace, vydané dne 16. 

02. 2015 pod. č.j. 346-9/2015-ST, takto: odvoláním napadené rozhodnutí se ruší a věc se 

vrací Městu Jiříkov k novému projednání. 

2. RM ukládá: starostovi města – ve stanovené lhůtě připravit nové rozhodnutí dle zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.        

 

Usnesení č. 192/2015 

RM projednala nabídku firmy FUTURE PRODUCK DESING a.s.- Hvozdanská 3, 148 00 

Praha na dodání a montáž signalizačního zařízení pro přechody pro chodce a rozhodla 

nabídku nepřijmout.             
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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. 

 

 

Michal Maják 

starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


