
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 19. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 22. června 2015 od 15,00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 254/2015 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.    

 

Usnesení č. 255/2015 

RM projednala a bere na vědomí Zápis o DOPLŇUJÍCÍ volbě zástupců zákonných 

zástupců žáků do školské rady ze dne 02. 06. 2015 do Školské rady při Základní škole Jiříkov, 

okres Děčín – příspěvková organizace.                          

 

Usnesení č. 256/2015 

RM projednala a bere na vědomí Zápis ze  4. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí konaného dne 10. 06. 2015. 

 

Usnesení č. 257/2015 

1. RM projednala předloženou informaci o zajištění spolufinancování akce „Prodloužení 

vodovodního řadu“ v rámci realizace stavby „DC 025 015 – Jiříkov – odkanalizování centra 

a rekonstrukce vodovodu“ a tuto informaci bere na vědomí. 

2. RM doporučuje ZM odsouhlasit realizaci akce „Prodloužení vodovodního řadu“ 

v rámci realizace stavby „DC 025 015 – Jiříkov – odkanalizování centra a rekonstrukce 

vodovodu“. 

3. RM doporučuje ZM přijmout finanční příspěvek ve výši 2.144.596,- Kč od firmy 

Severočeská vodárenská společnost, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice na 

realizaci akce „Prodloužení vodovodního řadu“ v rámci realizace stavby „DC 025 015 – 

Jiříkov – odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu“. 

4. RM doporučuje ZM zajistit spoluúčast Města Jiříkov na financování akce ve výši 

627.883,- Kč z rozpočtu města Jiříkov v roce 2015. 

 

Usnesení č. 258/2015 

1. RM projednala předloženou informaci o zajištění statického posouzení objektu č.p. 1, 

Náměstí v Jiříkově a tuto informaci bere na vědomí. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - předložit statické 

posouzení na nejbližším jednání ZM. 

 

Usnesení č. 259/2015 

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

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a)  části p.p.č. 5257 (trvalý travní porost) o výměře 746 m2 v katastrálním území Filipov u 

Jiříkova dle GOP č.238-40/2015 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + 

náklady. 

b) části p.p.č. 3193  (ostatní plocha) o výměře 496 m2 v katastrálním území Jiříkov dle GOP 

č.1445-35/2015 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady. 
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Usnesení č. 260/2015 

1. RM projednala  prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM  schválit prodej  pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 5994/2 (ostatní plocha – nově st.p.č. 2077) o výměře 4 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 

1441-3/2015, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům Z. a F. H., Jiříkov, za  

dohodnutou  kupní cenu  480,- Kč. 

 

Usnesení č. 261/2015 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 6. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konané dne 17. 06. 2015. 

 

Usnesení č. 262/2015 

1. RM rozhodla nepřidělit byt 1+3 (96,57 m2), Moskevská 796, 407 53 Jiříkov na základě 

toho, že Komise místního a bytového hospodářství z žádostí podaných do výběrového řízení 

na byt nedoporučila, vybrat žádného uchazeče.         

2. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (40,45 m2), Antonínova 1090, 407 53 Jiříkov směnou za byt 

1+2 (56 m2), Svobodova 885, 407 53 Jiříkov paní M. K., Jiříkov.  Náhradníkem RM určila 

pana L. F., Jiříkov. 

 

Usnesení č. 263/2015 

1. RM   projednala  a  bere  na  vědomí  žádost  Schrödingerova   institutu   Střelecká  1800, 

 407 47 Varnsdorf, zastoupeného ředitelkou Schrödingerova institutu Bc. Gabrielou 

Doušovou o výpůjčku části budovy v objektu č.p. 563, Londýnská ulice v k.ú. Jiříkov o ploše 

217,11 m2, na využití jako zázemí letních příměstských táborů pořádaných Schrödingerovým 

institutem. 

2. RM projednala a bere na vědomí podání rodiny J., Jiříkov ve věci nesouhlasu 

s výpůjčkou prostor v Londýnské ulici v objektu č.p. 563, které by mělo být využito jako 

zázemí letních příměstských táborů. 

3. RM rozhodla vypůjčit část budovy v objektu č.p. 563, Londýnská ulice v k.ú. Jiříkov o 

ploše 217,11 m2 Schrödingerovu institutu, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf na využití jako 

zázemí letních příměstských táborů pořádaných Schrödingerovým institutem na dobu určitou        

od 01. 07. 2015 do 31. 08. 2015. 

4. RM ukládá  odboru místního a bytového hospodářství:  

a) vypracovat smlouvu o výpůjčce části budovy v objektu č.p. 563, Londýnská ulice v k.ú. 

Jiříkov o ploše 217,11 m2 a starostovi města smlouvu o výpůjčce podepsat. 

b) odpovědět rodině J., Jiříkov v souladu s výše přijatým usnesením RM. 

 

Usnesení č. 264/2015 

1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2015: 

a) příjmy ve výši 13.496.161,04 Kč, výdaje ve výši 11.217.870,81 Kč, saldo příjmů a výdajů  

ve výši 2.278.290,23 Kč, 

b) výnosy ve výši 16.688.110,97 Kč, náklady ve výši 13.226.758,82 Kč, výsledek 

hospodaření před zdaněním 3.461.352,15 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2015, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za 

období  3/2015 schválit. 
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Usnesení č. 265/2015 

RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2015 Města Jiříkova a zároveň  rozpočtové opatření 

č. 3/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje. 

 

Usnesení č. 266/2015 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 05. 2015 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 05. 2015 dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 267/2015 

1. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě dle ustanovení 

§ 13 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena 22. 05. 2015 u 

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, za 

období  10  –  12/2014.  Kontrolu  provedl  Ing.  Miroslav  Bím  – kontrolor, Nezvalova 2042, 

 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly 

vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace. 

2. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě dle ustanovení 

§ 13 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena 22. 05. 2015 u 

příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace, za období 10 – 12/2014 Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – kontrolor, 

Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované 

náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace. 

3. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě dle ustanovení 

§ 13 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena 21. 05. 2015 

příspěvkové   organizace   Domov   „Srdce  v  dlaních“   –   sociální   služby   Jiříkov   období  

10 – 12/2014. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – kontrolor, Nezvalova 2042, 407 47 

Varnsdorf, IČ 45119902. Nebyly zjištěny závažnější nedostatky, kontrolované náklady byly 

vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace. 

4. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě dle ustanovení 

§ 13 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena 22. 05. 2015 u příspěvkové 

organizace  Školní   jídelna   Jiříkov,   Moskevská   796 – příspěvková  organizace,  za období  

10 – 12/2014. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – kontrolor, Nezvalova 2042, 407 47 

Varnsdorf, IČ 45119902.  Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly 

vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace. 

 

Usnesení č. 268/2015 

1. RM projednala Registrační list akce č. EDS/SMVS 115D132000463, na jehož základě 

bude poskytnuta dotace na akci „Zahrada krále Jiříka“, č. projektu 

CZ.1.02/7.1.00/15.28974 Zahrada krále Jiříka, a to z  Operačního programu životního 

prostředí ČR, ve výši 5.383.305,- Kč a tuto informaci bere na vědomí. 

2. RM projednala a bere na vědomí náklady na realizaci akce „Zahrada krále Jiříka“ ve výši 

5.981.451,- Kč  a povinnost města předfinancovat celou akci z vlastních zdrojů. 

3. RM doporučuje ZM: 

a) schválit Registrační list akce č. EDS/SMVS 115D132000463, na jehož základě bude 

poskytnuta dotace na akci „Zahrada krále Jiříka“, č. projektu CZ.1.02/7.1.00/15.28974 

Zahrada   krále   Jiříka,  a  to  z   Operačního   programu   životního   prostředí   ČR,  ve   výši  



 4 

5.383.305,- Kč.  

b) schválit Přílohu k registračnímu listu č. EDS/SMVS 115D132000463, která stanoví účel a 

podmínky, na který má být dotace ve výši 5.383.305,- Kč poskytnuta. 

c) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování 

projektu „Zahrada krále Jiříka“, č. projektu CZ.1.02/7.1.00/15.28974 Zahrada krále Jiříka, 

ve výši 598.146,- Kč z Operačního programu životního prostředí ČR, budou kryty z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2015. 

d) rozhodnout investiční akci „Zahrada krále Jiříka“ uhradit úvěrem ve výši 5.981.451,- Kč a 

přijatou dotaci použít jako mimořádnou splátku úvěru. 

 

Usnesení č. 269/2015 

RM projednala informace o jednotlivých projektech Města Jiříkov a možnostech financování 

jejich případné realizace z dotačních programů vyhlášených pro Českou republiku a tyto 

informace bere na vědomí.  

 

Usnesení č. 270/2015 

1. RM projednala Žádost příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace o schválení nájmu barevného zařízení Konica Minolta – bizhub c220e 

a tuto žádost bere na vědomí. 

2. RM vydává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace zastoupené ředitelem školy Mgr. Bc. Ladislavem Obergruberem 

k uzavření smlouvy o nájmu a zajištění servisu barevného zařízení Konica Minolta – bizhub 

c220e se společností KASRO spol. s r.o. IČ : 60276258, se sídlem Kamenická 814/29, 170 00 

Praha 7 - Holešovice zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Štěpánem Hykem.  

 

Usnesení č. 271/2015 

1. RM projednala doplňující informaci Římskokatolické farnosti Jiříkov ze dne 09. 06. 2015 

a to, že dle sdělení Biskupství Litoměřického z  09. 06. 2015 bylo rozhodnuto o podpoře 

obnovy márnice v Jiříkově ve výši 15.000,- Kč. Římskokatolická farnost Jiříkov žádá o 

přehodnocení zamítavého stanovisko k podpoře obnovy márnice v Jiříkově a žádá o 

poskytnutí příspěvku ve výši 65.677,- Kč.   

2. RM doporučuje ZM přehodnotit zamítavé stanovisko a poskytnout neinvestiční příspěvek 

ve výši 60.000,- Kč na obnovu barokní márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově Římskokatolické 

farnost Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov, IČ 49888129.  

3. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření na poskytnutí příspěvku, a to: 

Nerealizovat investiční akci dětské hřiště Moskevská ulice za 160.000,- Kč a tyto prostředky 

použít z části (60.000,- Kč) na úhradu příspěvku a zbylou část (100.000,- Kč) převést do 

rezervy kapitálových výdajů.  

 

Usnesení č. 272/2015 

1. RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2015 příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č.1/2015 

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle 

předloženého návrhu schvaluje. 

2. RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2015 příspěvkové organizace Školní jídelna 

Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 

1/2015 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková 

organizace dle předloženého návrhu schvaluje. 

3. RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2015 příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření 
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č. 1/2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – 

příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje. 

 

Usnesení č. 272/2015 

1. RM projednala žádost místostarosty města Jiříkova o pověření strážníka pana 

Domanského Jiřího k plnění některých úkolů při řízení Městské policie Jiříkov.  

2. RM doporučuje ZM  pověřit  od 01. 07. 2015 v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 

Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, plněním některých úkolů při řízení 

Městské policie Jiříkov strážníka pana Domanského Jiřího. 

 

Usnesení č. 273/2015 

RM ukládá: řediteli „Domova srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov Mgr., Bc. J. 

Semdnerovi – provést výběrové řízení na servisní práce IT a na ostatní prvky IT. 

 

 

 

  

 
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 

 


