
 
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 16. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 18. května 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 221/2015 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.      

 

Usnesení č. 222/2015 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z  3. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 13. 04. 2015. 

          

Usnesení č. 223/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Schrödingerova institutu o výpůjčku části 

budovy v objektu č.p. 563, Londýnské ulici v Jiříkově na využití jako zázemí letních 

příměstských táborů pořádaných Schrödingerovým institutem.  

2. RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky části budovy v objektu č.p. 563, Londýnské ulici 

v Jiříkově na využití jako zázemí letních příměstských táborů.       

 

Usnesení č. 224/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí  žádost CEDR – komunitního centra, o pronájem 

nebytového prostoru v objektu č.p. 900, 9. května v Jiříkově za účelem zajištění ambulantní 

části sociální služby Terénní programy, realizované dle zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a pro realizaci individuální a skupinové terapie pro 

účastníky projektu „Fungující rodina 2015“ ve Městě Jiříkově a okolí. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 900, 9. května 

v Jiříkově o ploše 27,47 m2  za účelem zajištění ambulantní části sociální služby Terénní 

programy, realizované dle zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů a pro realizaci individuální a skupinové terapie pro účastníky projektu „Fungující 

rodina 2015“ ve Městě Jiříkově a okolí.      

 

Usnesení č. 225/2015 

1. RM projednala: 

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

okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 03. 2015, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období  3/2015, 

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

příspěvková organizace k 31. 03. 2015, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a 

ztráty, Příloha, vše za období 3/2015, 

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

příspěvková organizace k 31. 03. 2015, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a 

ztráty, Příloha, vše za období 3/2015, 
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d) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov k 31. 03. 2015, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, 

Příloha, vše za období  3/2015. 

2. RM schvaluje: 

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

okres Děčín - příspěvková organizace za období roku 2015 se stavem k 31. 03. 2015, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace za období roku 2015 se stavem k 31. 03. 2015, 

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

příspěvková organizace za období roku 2015 se stavem k 31. 03. 2015, 

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

služby Jiříkov za období roku 2015 se stavem k 31. 03. 2015.                  

 

Usnesení č. 226/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o provedení kontrol hospodaření PO města 

Jiříkov za rok 2015, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a auditorem Ing. Miroslavem Bímem, 

Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902, za cenu celkem ve výši 17.600,- Kč. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení kontrol hospodaření PO města Jiříkov za rok 

2015 mezi Městem Jiříkov a auditorem Ing. Miroslavem Bímem, Čelakovická 755, 407 47 

Varnsdorf, IČ 45119902, za cenu celkem ve výši 17.600,- Kč. 

2. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o provedení kontrol hospodaření PO 

města Jiříkov za rok 2015 mezi Městem Jiříkov a auditorem Ing. Miroslavem Bímem, 

Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902, za cenu celkem ve výši 17.600,- Kč. 

           

Usnesení č. 227/2015 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 03. 2015 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 03. 2015 dle předloženého rozboru. 

                

Usnesení č. 228/2015 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem J. B., Jiříkov a 

rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana J. B., Jiříkov, dar byl 

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.  

2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem A. P., Jiříkov a 

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

poskytnut bez podmínek a  schvaluje tuto darovací smlouvu.  

3. RM ukládá: starostovi města- podepsat výše uvedené darovací smlouvy. 

               

Usnesení č. 229/2015 

1. RM bere na vědomí seznam žadatelů o příspěvek z Grantového programu Města Jiříkova 

pro rok 2015 dle předloženého podkladu a rozhodla poskytnout finanční příspěvek pro: 

a) Český rybářský svaz, MO Jiříkov, Rumburská 454, 407 53 Jiříkov, IČ 00482625, 

příspěvek ve výši 10.000,- Kč na kroužek mladých rybářů, na nákup krmných směsí, nástrah, 

cen na rybářské závody, cestové, startovné, tréninkový materiál, 

b) „ARTE MUSICA“ občanské sdružení, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ 22668586, 
příspěvek ve výši 25.000,- Kč na IX. ročník mezinárodního festivalu „Varhanní duchovní 

hudba ve Filipově“, na květiny pro umělce, ubytování zahraničních umělců, honoráře pro 

umělce, na plakáty festivalu a jejich výlep, na letáky a programy koncertů, 

c) Základní kynologická organizace Jiříkov, Štefánikova 860, 407 53 Jiříkov, IČ 

62231359, příspěvek ve výši 8.000,- Kč na tělesnou výchovu a zájmovou činnost dětí, kurzy 

základního výcviku a ovladatelnosti psů, údržba a obnova výcvikových pomůcek,  
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d) Veteranklub Sever, Vilémov 278, 407 80, IČ 22841962, příspěvek ve výši 2.000,- Kč na 

nákup cen pro účastníky jízd 13. ročníku Veteránem Severem, 

e) Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., MO Jiříkov, Oldřichova 211, 407 53 
Jiříkov, IČ 72753706,  příspěvek ve výši 5.000,- Kč na vstupné na kulturní akce, na pořádání 

besed, na pořádání a realizaci zájezdů, na osvětu – spolupráci se zdravotníky, 

f) Dům dětí a mládeže, Rumburk, U Stadionu 1133, příspěvková organizace, 408 01 

Rumburk, IČ 65082231, příspěvek ve výši celkem 16.000,- Kč, z toho: 

- 8.000,- Kč pro ZÚ Rebelky na pořízení tanečních kostýmů, 

- 8.000,- Kč pro ZÚ Muchomůrky na pořízení tanečních kostýmů, 

g) Český střelecký svaz, Sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ 64676935, 
příspěvek ve výši 10.000,- Kč na startovné na soutěžích, na střelivo Diabolo, malorážkové 

střelivo, nákup střeleckého vybavení (střelecké kabáty, střelecká obuv, vzduchové pušky, 

malorážky, pouzdra na zbraně), nákup cen do soutěží, 

h) SK VIKTORIE, o.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ 27049752, příspěvek ve výši 

50.000,- Kč na metodický materiál, pomůcky na cvičení, závodní oblečení a obuv, na 

startovné a dopravu na soutěže, úhradu nákladů spojených s účastí na ostatních sportovních 

akcích a přehlídkách, 

i) TJ Sokol Filipov, Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČO 44225130, příspěvek ve výši 45.000,- 

Kč na úhradu záloh na elektrickou energii v roce 2015, 

j) Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ 22715100, příspěvek ve výši 

14.000,- Kč na nákup sady úkrytů pro figuranta, rukávy výcvikové, ochranné kalhoty, návleky 

na rukávy, na 3. ročník Jiříkovského canicrosu na medaile a poháry, na 3. ročník 

Mikulášského trojj-bojje na medaile a poháry a na 2. ročník Dog Military Parkur na medaile a 

poháry, 

k) Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov, Dobrovského nám. 379/11, 408 53 

Rumburk, IČ 62231294, příspěvek ve výši 15.000,- Kč na provozní náklady (nájemné, 

zálohy na plyn, elektrickou energii, nákup dřeva na vytápění), materiál a vybavení na kroužky 

(keramika, pálky na stolní tenis, papírenské potřeby). 

2. RM bere na vědomí seznam žadatelů o příspěvek z Grantového programu Města Jiříkova 

pro rok 2015 dle předloženého podkladu a doporučuje ZM poskytnout finanční příspěvek 

pro TJ Spartak Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ 18382801, příspěvek ve výši celkem 50.000,- 

Kč, z toho: 

- 4.000,- Kč na Svatováclavský turnaj v tenise seniorů na věcné ceny pro jednotlivé kategorie,  

na úpravu antukových kurtů, na nákup tenisových míčků, 

- 46.000,- Kč na zajištění činnosti mužstev dětí, mládeže a dospělých, startovné, cestovní 

náklady, náklady na rozhodčí, sportovní vybavení pro děti a mládež (dresy, rozlišováky, míče, 

sítě, branky), výměna antuky. 

3. RM bere na vědomí seznam žadatelů o příspěvek z Grantového programu Města Jiříkova 

pro rok 2015 dle předloženého podkladu a rozhodla neposkytnout finanční příspěvek pro 

SDH Jiříkov, Františkova 209, 407 53 Jiříkov, IČ 66102260, jednotka je financována 

z rozpočtu města.              

 

Usnesení č. 230/2015 

RM bere na vědomí Oznámení Mgr. L. Obergrubera, ředitele příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o vyhlášení ředitelského volna 

na dny 29. a 30. 06. 2015. 
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Usnesení č. 231/2015 

RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2015 příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 1/2015 příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov dle předloženého návrhu 

schvaluje.          

  

Usnesení č. 232/2015 

 1. RM projednala předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování 

VP_2015_44773 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl k tanci – reprodukovaná hudba na akci 

„Pálení čarodějnic“ dne 30. 04. 2015 uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 

Jiříkov a OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s., Čs. armády 786/20, 

160 56 Praha 6 a tuto smlouvu s přílohou č. 1 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2015_44773 

s přílohou č. 1, k užití hudebních děl k tanci – reprodukovaná hudba na akci „Pálení 

čarodějnic“ dne 30. 04. 2015 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA - 

Ochranný  svaz  autorský  pro  práva k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 786/20, 160 56 

Praha 6. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování 

VP_2015_44773 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl k tanci – reprodukovaná hudba na akci 

„Pálení čarodějnic“ dne 30. 04. 2015 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a 

OSA –  Ochranný  svaz  autorský  pro  práva  k  dílům   hudebním,  z.s.,  Čs.  armády  786/20, 

160 56  Praha 6. 

4. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - uhradit částku 577,- Kč na základě Licenční 

smlouvy o veřejném provozování VP_2015_44773 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl 

k tanci – reprodukovaná hudba na akci „Pálení čarodějnic“ dne 30. 04. 2015 mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k 

dílům hudebním, z.s., Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6 do 01. 06. 2015. 

 

Usnesení č. 233/2015 

1. RM revokuje usnesení č. 98/2015  z 5. schůze RM konané dne 19. 01. 2015. 

2. RM projednala předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013171/001 DC_Jiříkov, 

ppč. 2275/1, nové kNN  na p.p.č. 2275/1 a p.p.č. 6216/2 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 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.  

3. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4013171/001 DC_Jiříkov, ppč. 

2275/1, nové kNN  na p.p.č. 2275/1 a p.p.č. 6216/2 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov, 

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

874/8, 405 02 Děčín IV, a to bezúplatně. 

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou Smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-

4013171/001 DC_Jiříkov, ppč. 2275/1, nové kNN na p.p.č. 2275/1 a p.p.č. 6216/2 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.          

 

Usnesení č. 234/2015 

1. RM projednala předloženou zprávu o zajištění součinnosti stavebních prací na akci 

„Město Jiříkov – výměna střešní krytiny na objektu čp. 907, ul. Dvořákova“ a stavebních 

prací v rámci realizace stavby „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov“, 
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kterou zajistila firma Jaroslav Novák - KLEMPÍŘSTVÍ Varnsdorf a tuto zprávu bere na 

vědomí. 

2. RM rozhodla revokovat usnesení č. 1740/2014 ze 111. schůze RM konané dne 11. 08. 

2014. 

3. RM rozhodla o změně předložené nabídky na zajištění stavebních prací „Město Jiříkov – 

výměna střešní krytiny na objektu čp. 907, ul. Dvořákova“, kterou předložil zhotovitel 

Jaroslav Novák - KLEMPÍŘSTVÍ Varnsdorf, Havlíčkova 3391, 407 47 Varnsdorf, IČ: 

156644571 za novou cenu ve výši 487.484,12 Kč včetně DPH. 

4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Jaroslav Novák 

- KLEMPÍŘSTVÍ, Havlíčkova 3391, 407 47 Varnsdorf na akci „Město Jiříkov – výměna 

střešní krytiny na objektu čp. 907, ul. Dvořákova“ za novou cenu ve výši 487.484,12 Kč 

včetně DPH. 

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

zhotovitelem Jaroslav Novák - KLEMPÍŘSTVÍ, Havlíčkova 3391, 407 47 Varnsdorf na akci  

„Město Jiříkov – výměna střešní krytiny na objektu čp. 907, ul. Dvořákova“ za novou cenu ve 

výši 487.484,12 Kč včetně DPH.           

 

Usnesení č. 235/2015 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo č. 2015/05013 na zajištění dodání a 

zhotovení stavby chaty POHODA 3 s galerií na tenisových kurtech v areálu TJ Spartak 

Jiříkov a tento návrh smlouvy o dílo bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 2015/05013 na zajištění dodání a zhotovení stavby 

chaty POHODA 3 s galerií na tenisových kurtech v areálu TJ Spartak Jiříkov mezi Městem 

Jiříkov a zhotovitelem Pavel Kočar – Svět chatek.cz, Dolní Stropnice 30, 374 01 Trhové 

Sviny, IČ: 69101876 za cenu 200.000,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 2015/05013 na zajištění dodání 

a zhotovení stavby chaty POHODA 3 s galerií na tenisových kurtech v areálu TJ Spartak 

Jiříkov mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem: Pavel Kočar – Svět chatek.cz, Dolní Stropnice 

30, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 69101876 za cenu 200.000,- Kč včetně DPH. 

           

Usnesení č. 236/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí zápis č. 2/2015 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 29. 04. 2015. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – pozvat na příští zasedání rady města 

předsedkyni Komise občanských záležitostí pí Horákovou a knihovnici pí Svobodovou. 

 

 

 

 
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 


