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 20. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 6. května 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 236/2019
1. RM bere na vědomí cenové nabídky na dodávku 2 ks zahradního traktoru SECO Starjet
Exclusive UJ102-22 (P4), pro údržbu ploch města a sportovního areálu, od společnosti
Jiří Šuma, Nová 168/15, 408 01 Rumburk, IČ: 16448782, za nabídkovou cenu ve výši
122.550,- Kč včetně DPH, za 1 ks, od společnosti ZUBR stroje a nářadí s.r.o., Revoluční
184, 473 01 Nový Bor, IČ: 6483895, za nabídkovou cenu ve výši 115.000,- Kč včetně DPH,
za 1 ks, od společnosti BOBR SERVIS s.r.o., Dělnická 1893/34, 405 02 Děčín,
IČ: 25496590, za nabídkovou cenu ve výši 116.910,- Kč včetně DPH, za 1 ks.
2. RM rozhodla schválit nejvýhodnější nabídku, dle hodnotících kritérií, na pořízení 2 ks
zahradního traktoru SECO Starjet Exclusive UJ102-22 (P4), pro údržbu ploch města
a sportovního areálu, od společnosti BOBR SERVIS s.r.o., Dělnická 1893/34, 405 02 Děčín,
IČ: 25496590, za nabídkovou cenu ve výši 116.910,- Kč včetně DPH, za 1 ks.
3. RM ukládá: vedoucímu odboru místního a bytového hospodářství – zajistit pořízení
nových 2 ks zahradního traktoru SECO Starjet Exclusive UJ102-22 (P4), pro údržbu ploch
města a sportovního areálu, a to od společnosti BOBR SERVIS s.r.o., Dělnická 1893/34,
405 02 Děčín, IČ: 25496590, za nabídkovou cenu ve výši 116.910,- Kč včetně DPH, za 1 ks.
Usnesení č. 237/2019
1. RM projednala podání pana J. K., který požaduje úpravu dopravního omezení
zjednosměrněním části komunikace Teplická od č.p. 719 k č.p. 650 a zjednosměrněním
komunikace Rumburská od č.p. 279 k č.p. 704, 407 53 Jiříkov, z důvodu bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu a bezpečnosti chodců.
2. RM ukládá: vedoucímu odboru místního a bytového hospodářství - nechat vypracovat
posouzení dopravního řešení dané lokality.
Usnesení č. 238/2019
RM projednala Zápis č. 2/2019 ze zasedání Komise sociálně – kulturní, konané dne
29. 04. 2019.
Usnesení č. 239/2019
RM rozhodla přidělit byt 1+3 (73,60 m2), Svobodova 840, 407 53 Jiříkov, za předpokladu
složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou
od 15. 05. 2019 do 30. 06. 2019, paní M. Š.
Usnesení č. 240/2019
1. RM projednala Žádost paní R. S., o prodloužení termínu na úhradu nedoplatku na nájmu
bytu, a to do 15. 05. 2019.
2. RM rozhodla prodloužit paní R. S. termín na úhradu nedoplatku na nájmu bytu, a to do
15. 05. 2019 a prodloužit nájemní smlouvu do 31. 05. 2019.

Usnesení č. 241/2019
1. RM projednala:
a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích, Údaje o projektech partnerství
veřejného a soukromého sektoru - vše za období 12/2018,
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2018, příjmy ve výši
80.866.741,37 Kč, výdaje ve výši 73.198.340,88 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
7.668.400,49 Kč, výnosy ve výši 75.766.112,49 Kč, náklady ve výši 80.406.603,10 Kč,
c) výsledek hospodaření před zdaněním – 1.550.330,61 Kč, daň z příjmu 3.090.160,- Kč,
výsledek hospodaření běžného účetního období - 4.640.490,61 Kč,
d) vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2018,
e) vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2018,
f) nesplacené úvěry k 31. 12. 2018 ve výši 32.226.004,04 Kč,
g) Souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2018,
h) Zprávu Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova pro schválení účetní závěrky
se stavem k 31. 12. 2018,
i) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2018 a uložila starostovi města tento
protokol podepsat.
2. RM doporučuje ZM schválit:
a) účetní závěrku Města Jiříkova, za účetní období roku 2018, se stavem k 31. 12. 2018,
b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2018 Města Jiříkova, ve výši
- 4.640.490,61 Kč,
c) vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2018,
d) vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2018.
3. RM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2018, ve výši
2.607.043,50 Kč (č.p. 799 včetně pozemků).
4. RM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2018, ve výši 6,93 %.
Usnesení č. 242/2019
1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2018:
a) příjmy ve výši 28.491.951,37 Kč, výdaje ve výši 28.543.899,49 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši – 51.948,12 Kč,
b) výnosy ve výši 22.552.374,93 Kč, náklady ve výši 16.311.637,78 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období 6.240.737,15 Kč.
2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2019, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období 3/2019 schválit.
Usnesení č. 243/2019
1. RM projednala pohledávky k 31. 03. 2019 dle předloženého rozboru.
2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 03. 2019 dle předloženého rozboru.
Usnesení č. 244/2019
1. RM projednala poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti a na
společenský účelová pracovní místa, ve výši 716.401,- Kč, přijatou v období od 01. 01. 2019
do 31. 03. 2019.
2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
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Usnesení č. 245/2019
1. RM projednala žádost Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace
Jiříkov, Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, IČ: 72753706, zastoupeného paní J. L., předsedkyní
pobočného spolku, o poskytnutí dotace v celkové výši 7.000,- Kč, na zdravotní a kulturní
činnost, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
2. RM rozhodla poskytnout dotaci Svazu tělesně postižených v České republice z.s.,
místní organizace Jiříkov, Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, IČ: 72753706, na rok 2019
v celkové výši 7.000,- Kč, na zdravotní a kulturní činnost, z rozpočtu Města Jiříkova
na rok 2019.
Usnesení č. 246/2019
1. RM projednala žádost spolku AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV, Rumburská 220/18,
407 53 Jiříkov, IČ: 22715100, zastoupeného panem J. V., předsedou spolku, o poskytnutí
dotace v celkové výši 47.000,- Kč, na nákup pohárů, medailí a cen na níže uvedené:
- 6. ročník DOG MILITARY PARKUR,
- 7. ročník JIŘÍKOVSKÝ CANICROSS,
- 7. ročník MIKULÁŠSKÝ TROJJBOJJ,
- 7. ročník SVATOVÁCLAVSKÝ 2017 TUG OF WAR,
- 3. ročník JIŘÍKOVSKÝ SPRINTER,
a dále na nákup pomůcek pro výcvik, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
2. RM rozhodla poskytnout dotaci spolku AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV, Rumburská 220/18,
407 53 Jiříkov, IČ: 22715100, na rok 2019 v celkové výši 47.000,- Kč, na nákup pohárů,
medailí a cen na níže uvedené:
- 6. ročník DOG MILITARY PARKUR,
- 7. ročník JIŘÍKOVSKÝ CANICROSS,
- 7. ročník MIKULÁŠSKÝ TROJJBOJJ,
- 7. ročník SVATOVÁCLAVSKÝ 2017 TUG OF WAR,
- 3. ročník JIŘÍKOVSKÝ SPRINTER,
a dále na nákup pomůcek pro výcvik, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
Usnesení č. 247/2019
1. RM projednala žádost Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov,
IČ: 04389735, zastoupeného starostou spolku panem O. P., o poskytnutí dotace ve výši
40.000,- Kč, na nákup stolů, židlí, barev, hygienických potřeb, úklidových prostředků, lepidel,
elektromateriálu, osvětlovací techniky, závěsného systému pro výstavy včetně rámů a panelů,
toneru do tiskárny, ručního nářadí, polystyrenu, plexiskla, řeziva, dřevěných profilů,
OSB desek, překližek, prken, trámků a suchého zipu, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
2. RM rozhodla poskytnout dotaci Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249,
407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, na rok 2019 v celkové výši 40.000,- Kč, na nákup stolů, židlí,
barev, lepidel, elektromateriálu, osvětlovací techniky, závěsného systému pro výstavy včetně
rámů a panelů, ručního nářadí, polystyrenu, plexiskla, řeziva, dřevěných profilů, OSB desek,
překližek, prken, trámků a suchého zipu, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
Usnesení č. 248/2019
1. RM projednala žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupenou předsedou panem M. M., o další finanční dotaci v celkové výši
70.000,- Kč, na zajištění činnosti členské základny pří účasti v soutěžním ročníku fotbalových
soutěží, pořádání tenisových turnajů pro děti a zajištění oddílu mažoretek, z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2019.
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2. RM doporučuje ZM poskytnout další dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská
1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, na rok 2019 další dotaci v celkové výši
70.000,- Kč, na zajištění činnosti členské základny pří účasti v soutěžním ročníku fotbalových
soutěží, pořádání tenisových turnajů pro děti a zajištění oddílu mažoretek, fotbalová soutěž
– cestovné, rozhodčí, ceny pro děti, sportovní vybavení pro děti, tenisové turnaje
– ceny pro děti, oddíl mažoretek – cestovné na soutěže, sportovní vybavení, z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2019.
Usnesení č. 249/2019
1. RM projednala žádost spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha 8,
IČ: 61383198, zastoupeného paní S. P., ředitelkou, o poskytnutí dotace v celkové výši
10.000,- Kč, na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky,
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
2. RM rozhodla neposkytnout dotaci spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95,
181 00 Praha 8, IČ: 61383198, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
Usnesení č. 250/2019
1. RM projednala žádost Spolku přátel Jiříkova a Filipova, Tylova 1056/4, 407 53 Jiříkov,
IČ: 01170929, zastoupeného panem R. K., předsedou spolku, o poskytnutí dotace v celkové
výši 10.000,- Kč, na organizaci 4. ročníku Dětského dne (pronájem skákacího hradu, odměny
a diplomy do soutěží dětí), z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
2. RM rozhodla poskytnout dotaci Spolku přátel Jiříkova a Filipova, Tylova 1056/4,
407 53 Jiříkov, IČ: 01170929, na rok 2019 v celkové výši 10.000,- Kč, na organizaci
4. ročníku Dětského dne (pronájem skákacího hradu, odměny a diplomy do soutěží dětí),
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
Usnesení č. 251/2019
1. RM na základě doporučení Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova projednala
návrh na revokaci usnesení č. 163/2019, z 12. schůze Rady města Jiříkova, konané dne
20. 02. 2019, a to doporučení ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2019,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
2. RM rozhodla revokovat usnesení č. 163/2019, z 12. schůze Rady města Jiříkova, konané
dne 20. 02. 2019. Důvodem je nedoporučení Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
a změna stanoviska Rady města Jiříkova.
Usnesení č. 252/2019
RM bere na vědomí Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ředitelky příspěvkové
organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, ve dnech
06. 05. 2019 a 07. 05. 2019.
Usnesení č. 253/2019
1. RM projednala Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru, ve výši
6.160,- Kč, pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková
organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně, pro celkem 5 žáků,
za období 22. 03. 2019 – 28. 06. 2019, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.
2. RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru, ve výši 6.160,- Kč, pro
příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, který
bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně, pro celkem 5 žáků, za období 22. 03. 2019
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– 28. 06. 2019, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.
Usnesení č. 254/2019
1. RM projednala návrh Smlouvy č. JS/2019/T/01750/RM, na pronájem 8 mobilních toalet,
na akci „Houmrův triatlon“, konanou dne 03. 08. 2019, za cenu ve výši 16.000,- Kč,
uzavíranou mezi společností JOHNNY SERVIS s.r.o., se sídlem Tetín č. 1, 266 01 Beroun,
IČ: 47538856 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města
panem Michalem Majákem.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. JS/2019/T/01750/RM, na pronájem 8 mobilních toalet,
na akci „Houmrův triatlon“, konanou dne 03. 08. 2019, za cenu ve výši 16.000,- Kč, mezi
společností JOHNNY SERVIS s.r.o., se sídlem Tetín č. 1, 266 01 Beroun, IČ: 47538856
a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem
Michalem Majákem.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu č. JS/2019/T/01750/RM, na pronájem
8 mobilních toalet, na akci „Houmrův triatlon“, konanou dne 03. 08. 2019, za cenu ve výši
16.000,- Kč, mezi společností JOHNNY SERVIS s.r.o., se sídlem Tetín č. 1, 266 01 Beroun,
IČ: 47538856 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města
panem Michalem Majákem.
Usnesení č. 255/2019
RM bere na vědomí Výroční zprávu příspěvkové organizace Domov „Srdce v Dlaních“
- sociální služby Jiříkov, za rok 2018.
Usnesení č. 256/2019
1. RM projednala návrh na podání žádosti o podporu z MAS Český sever, z.s., pro projekt
„Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města
Jiříkov 3 etapa“ včetně závazku spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových
uznatelných nákladů projektu, na základě schválení realizace akce v rozpočtu města
na rok 2019.
2. RM schvaluje podání žádosti o podporu z MAS Český sever, z.s., pro projekt
„Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města
Jiříkov 3 etapa“ a spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných
nákladů projektu, na základě schválení realizace akce v rozpočtu města na rok 2019.
Usnesení č. 257/2019
RM projednala Zápis z 1. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí, konané dne
15. 04. 2019.
Usnesení č. 258/2019
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-4005034/VB/P001, na p.p.č. 3014/2 (trvalý travní
porost), p.p.č. 3212/5 (trvalý travní porost), p.p.č. 3220/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 3212/4
(trvalý travní porost), p.p.č. 3408 (trvalý travní porost), p.p.č. 3419/1 (trvalý travní porost),
p.p.č. 3409/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 3066/1 (zahrada), p.p.č. 6297 (ostatní plocha),
p.p.č. 6307/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6334 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, uzavírané mezi
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o.,
se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí.
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2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IE-12-4005034/VB/P001, na p.p.č. 3014/2 (trvalý travní porost),
p.p.č. 3212/5 (trvalý travní porost), p.p.č. 3220/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 3212/4 (trvalý
travní porost), p.p.č. 3408 (trvalý travní porost), p.p.č. 3419/1 (trvalý travní porost),
p.p.č. 3409/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 3066/1 (zahrada), p.p.č. 6297 (ostatní plocha),
p.p.č. 6307/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6334 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem
Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o.,
se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4005034/VB/P001, na p.p.č. 3014/2
(trvalý travní porost), p.p.č. 3212/5 (trvalý travní porost), p.p.č. 3220/1 (trvalý travní porost),
p.p.č. 3212/4 (trvalý travní porost), p.p.č. 3408 (trvalý travní porost), p.p.č. 3419/1 (trvalý
travní porost), p.p.č. 3409/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 3066/1 (zahrada), p.p.č. 6297 (ostatní
plocha), p.p.č. 6307/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6334 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, mezi
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o.,
se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí.
Usnesení č. 259/2019
1. RM projednala Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8603446081, účinný dnem
01. 05. 2019, uzavíraný mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov,
zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8603446081, účinný dnem
01. 05. 2019, mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21,
186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené
starostou města panem Michalem Majákem.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8603446081,
účinný dnem 01. 05. 2019, mezi Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group,
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov,
zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
Usnesení č. 260/2019
1. RM projednala nabídku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín příspěvková organizace, na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého
hmotného majetku příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 174.740,- Kč,
dle přiloženého inventárního seznamu.
2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí drobného dlouhodobého hmotného majetku
příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 174.740,- Kč, dle přiloženého
inventárního seznamu.
3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku
příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 174.740,- Kč, dle přiloženého
inventárního seznamu.
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
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