
 
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 14. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 21. dubna 2015 od 15,45 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 193/2015 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova. 

 

Usnesení č. 194/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí Žádost ředitele Základní školy Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace o pokračování činnosti přípravné třídy Základní školy Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace od 01. 09. 2015. 

2. RM rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, požádat Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor školství, mládeže a 

tělovýchovy o souhlas s pokračováním přípravné třídy Základní školy Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace se sídlem 407 53 Jiříkov, Moskevská 740 od 01. 09. 2015. 

3. RM ukládá: 

a) řediteli Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace – připravit potřebné 

podklady pro vydání souhlasu Krajským úřadem Ústeckého kraje k činnosti přípravné třídy, 

b) vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit splnění úkolů v souladu s výše uvedeným 

usnesením RM. 

 

Usnesení č. 195/2015 

RM projednala a bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace o podané Žádosti o dotaci na zabezpečení školy v rámci projektu 

„Bezpečná škola“ na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor dalšího vzdělávání 

a institucionální výchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. 

 

Usnesení č. 196/2015 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 1/2015 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 25. 03. 2015. 

 

Usnesení č. 197/2015 

1. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí služby  - Ozvučení akce „Pálení čarodějnic a 

stavění májky“, která se koná dne 30. 04. 2015 od 20:00 hod. do 22:00 hod. mezi panem P. 

B., Hrádek nad Nisou a Městem Jiříkov za cenu ve výši 5.000,- Kč včetně dopravy. 

2. RM ukládá: 

a) starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat, 

b) vedoucímu ekonomického odboru – uhradit po skončení akce výše uvedenou částku. 

 

Usnesení č. 198/2015 

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, 
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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 uzavřít Smlouvu 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“ mezi Městem Jiříkov a provozovatelem firmou 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 461.397,-Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu 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“. 

 

Usnesení č. 199/2015 

1. RM  projednala  předložený dodatek  č. 1  ke smlouvě  o nájmu  stavebního  lešení ze  dne 

03. 12. 2014 na stavbu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jiříkov“ a tento dodatek č. 1 ke 

smlouvě o nájmu stavebního lešení bere na vědomí. 

2. RM  rozhodla  neuzavřít  dodatek  č. 1  ke   smlouvě o   nájmu  stavebního  lešení  ze   dne 

03. 12. 2014 na stavbu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jiříkov“ mezi Městem Jiříkov a 

firmou RYDVAL a.s., Jindřišská 908/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město za cenu nájemného ve 

výši 2.405,- Kč bez DPH za každý den pronájmu. 

 

Usnesení č. 200/2015 

1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění 

stavebních prací na akci „ZŠ Jiříkov č.p. 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 vyloučit z další účasti v zadávacím řízení firmu Bytostav Ústí s.r.o., 

Podmokelská 6/18, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 25040472 z důvodu, že nabídka byla 

předložena v rozporu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů a zadávací dokumentace. 

3. RM rozhodla vyloučit z další účasti v zadávacím řízení firmu TERMI s.r.o., Pohraniční 

stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ: 25032640 z důvodu, že nabídka byla předložena v rozporu 

s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a 

zadávací dokumentace. 

4. RM rozhodla vyloučit z další účasti v zadávacím řízení firmu RB STAV plus s.r.o., 

V lánech 123/20, 182 00 Praha 8 - Březiněves, IČ: 27323099 z důvodu, že nabídka byla 

předložena v rozporu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů a zadávací dokumentace. 

5. RM rozhodla vyloučit z další účasti v zadávacím řízení firmu PEKA – zateplení budov 

s.r.o., Teplická 138, 407 01 Jílové, IČ: 25423142 z důvodu, že nabídka byla předložena 

v rozporu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a zadávací dokumentace. 

6. RM rozhodla vyloučit z další účasti v zadávacím řízení firmu Václav Zich, Nová 2898, 

407 47 Varnsdorf, IČ: 13336177 z důvodu, že nabídka byla předložena v rozporu s požadavky 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zadávací 

dokumentace. 

7. RM rozhodla vyloučit z další účasti v zadávacím řízení firmu LIVOR s.r.o., Varhulíkové 

1578/14, 170 00 Praha - Holešovice, IČ: 25143450 z důvodu, že nabídka byla předložena 

v rozporu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a zadávací dokumentace. 
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8. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání všem vyřazeným firmám uvedených 

v bodě 2-7 tohoto usnesení rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. 

9. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci „ZŠ Jiříkov 

č.p. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti – dokončení stavebních prací“, číslo 

projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14161 předložila firma Podmokelská stavební společnost, s.r.o., 

Slovanská 504/7, 405 02 Děčín VI-Letná, IČ: 25014455 s nabídkovou cenou ve výši 

6.494.714,13 Kč bez DPH.  

10. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání „Oznámení zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky“ všem uchazečům v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních prací 

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

stavebních prací“, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14161. 

11. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Podmokelská 

stavební společnost, s.r.o., Slovanská 504/7, 405 02 Děčín VI-Letná,  IČ: 25014455 na 

zajištění stavebních prací na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické 

náročnosti – dokončení stavebních prací“, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14161 za 

cenu 6.494.714,13 Kč bez DPH. 

12. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou 

Podmokelská stavební společnost, s.r.o., Slovanská 504/7, 405 02 Děčín VI-Letná, IČ: 

25014455 na zajištění stavebních prací na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení 

energetické náročnosti – dokončení stavebních prací“, číslo projektu: 

CZ.1.02/3.2.00/12.14161 za cenu 6.494.714,13 Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 201/2015 

1. RM projednala: 

a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz 

zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2014, 

b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2014, příjmy ve výši 64.071.256,67 

Kč, výdaje ve výši 89.281.921,62 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 25.210.664,95 Kč, 

výnosy ve výši 58.313.676,01 Kč, náklady ve výši 47.739.310,55 Kč,  

c) výsledek hospodaření před zdaněním 12.375.345,46 Kč, daň z příjmu 1.800.980,- Kč, 

výsledek hospodaření běžného účetního období 10.574.365,46 Kč, při elektronickém podání 

daňového přiznání k dani z příjmu PO došlo ke snížení daňové povinnosti o 160,- Kč, tj. na 

1.800.820,-Kč.  

d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12.2014 ve výši 27.793.848,42 Kč, 

e) souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2014. 

f) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2014 a uložila starostovi města tento 

protokol podepsat.  

2. RM doporučuje ZM schválit: 

a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2014 se stavem k 31. 12.2014, 

b) výsledek    hospodaření     běžného   účetního  období roku   2014  Města  Jiříkova  ve  výši  

10.574.365,46 Kč. 

3. RM projednala předložené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2014 a toto vyúčtování 

sociálního fondu doporučuje ZM schválit. 

4. RM projednala předložené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2014 a toto vyúčtování 

fondu rezerv doporučuje ZM schválit. 

5. RM bere na vědomí   zástavní  právo na   majetek  Města  Jiříkova k 31. 12. 2014  ve  výši 

24.602.521,- Kč (č.p. 1090 včetně pozemků). 

7. RM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2014 ve výši 4,2 %. 
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Usnesení č. 202/2015 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní E. P., Jiříkov a 

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

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

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

 

Usnesení č. 203/2015 
1. RM bere na vědomí doplnění žádosti Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 

Jiříkov, IČ 49888129, o poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,- Kč na obnovu barokní 

márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově. Celková cena obnovy byla stanovena na rok 2015 

v částce 310.000,- Kč.             

2. RM nedoporučuje ZM rozhodnout o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 

100.000,- Kč na obnovu barokní márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově Římskokatolické farnosti 

Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov, IČ 49888129. Důvodem nedoporučení je nespoluúčast 

Litoměřického biskupství na obnově barokní márnice.                  

 

Usnesení č. 204/2015 

RM bere na vědomí poskytnutou 1. splátku neinvestiční dotace na rok 2015 určenou 

poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území 

Ústeckého kraje ve výši 4.885.800,-Kč pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň 

schválit převod této dotace na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – 

sociální služby Jiříkov. 

 

Usnesení č. 205/2015 

RM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na 

rok 2015 v celkové výši 220.000,- Kč, a to 120.000,- Kč na výdaje na zabezpečení 

akceschopnosti jednotek SDH obce kategorie JPO II. a 100.000,- Kč na mzdové výdaje a 

zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II. nebo 

JPO III. jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce, RM doporučuje ZM uvedenou dotaci 

přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou 

kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2015. 

 

Usnesení č. 206/2015 

RM bere na vědomí poskytnutou 1. část neinvestiční dotace na projekt „Oživení turismu 

v německo-českém pohraničí“ z EU prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj Chomutov a 

ZirkelsteinResort gGmbH ve výši 10.263,11 Euro, tj. 275.256,61 Kč a doporučuje ZM 

uvedenou dotaci přijmout. 

 

Usnesení č. 207/2015 

RM bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě na základě 

Pověření 1. náměstka ministra financí č. 13/2015, předmětem kontroly bylo ověření 

oprávněnosti výdajů uplatněných v žádosti o dotaci z Národního fondu k opatření Fondu 

solidarity Evropské unie na další výdaje spojené s povodní v roce 2013. Kontrolou nebylo 

zjištěno porušení podmínek stanovených Smlouvou č. 14/SML1982, dohodou o implementaci 

Fondu solidarity Evropské unie v České republice a dle Závazné metodiky realizace Fondu 

solidarity EU v ČR – povodně červen 2013.  
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Usnesení č. 208/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí Žádost Dětského domova se školou, základní školou a 

školní jídelnou o výpůjčku nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice 9. května  za účelem 

zřízení Střediska výchovné péče „Šluknovsko“. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice 9. 

května, v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov o ploše 104,82 m2 za účelem zřízení Střediska 

výchovné péče „Šluknovsko“. 

 

Usnesení č. 209/2015 

1. RM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 

2014 se zjištěním méně závažné chyby: neuvolněným členům Města Jiříkova nebyla měsíční 

odměna poskytnuta s platností ode dne 04. 11. 2014, který byl stanoven na ustavujícím 

zasedání zastupitelstva Města Jiříkova konaného dne 04. 11. 2014, nýbrž za celý měsíc 

listopad 2014. 

2. RM doporučuje ZM při schvalování Závěrečného účtu města Jiříkova za rok 2014 uložit 

mzdové a personální účetní výše uvedené pochybení napravit takto: Za měsíc červen 2015 

v červencovém výplatním termínu ponížit všem dotčeným osobám odměnu za výkon 

neuvolněného člena zastupitelstva o dobu, za kterou jim odměna nenáležela. 

 

Usnesení č. 210/2015 

1. RM bere na vědomí informaci starosty města o odvolání člena pro výkon tajemníka 

Komise pro projednávání přestupků Města Jiříkova podle § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a to paní Janu Škvorovou. 

2. RM bere na vědomí informaci starosty města o doplnění Komise pro projednávání 

přestupků Města Jiříkova podle § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 

znění pozdějších předpisů jmenováním člena Komise pro projednávání přestupků Města 

Jiříkova pana J. S., Jiříkov. 

3. RM bere na vědomí informaci starosty města o jmenování člena pro výkon tajemníka 

Komise pro projednávání přestupků Města Jiříkova podle § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a to pana Ing. Ludvíka Šmída. 

4. RM bere na vědomí složení Komise pro projednávání přestupků Města Jiříkova: předseda: 

JUDr. Josef Kolka, členové: Ing. Ludvík Šmíd, pan J. F., pan M. B., pan J. S.. 

5. RM pověřuje pana Ing. Ludvíka Šmída, Varnsdorf ukládáním a vybíráním pokut za 

přestupky dle § 84 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů v blokovém řízení v období od 22. 04. 2015 do 31. 12. 2015. 

 

Usnesení č. 211/2015 

1. RM  projednala  návrh   Hasičské  vzájemné  pojišťovny,  a.s.,   Římská  2135/45,  120 00 

Praha 2, pobočka Ústí nad Labem na Pojistnou smlouvu – pojištění členů Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu členů JSDH – JPO II. Jiříkov, který by řešil 

pojistné události – dobu nezbytného léčení následkem úrazu, trvalé následky úrazu, smrt 

následkem úrazu. Odškodnění pojistných událostí by bylo ve výši trojnásobku sazebníku. 

Výše Pojistné smlouvy – pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro případ 

úrazu je dle návrhu ve výši 9.180,- Kč. 

2. RM rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu – pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce pro případ úrazu č. 0500569083 mezi Městem Jiříkov a Hasičskou vzájemnou 

pojišťovnou, a.s., Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, pobočka Ústí nad Labem pro případ úrazu 

členů JSDH – JPO II. Jiříkov za cenu 9.180,- Kč. 
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3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Pojistnou smlouvu – pojištění členů Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu. 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


