
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 22. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 03. srpna 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 298/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní D. D., Jiříkov o pronájem nebytového 

prostoru u objektu č.p. 524, Moskevská ulice v Jiříkově o výměře 14,97 m2. 

 2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru u objektu č.p. 524, 

Moskevská ulice v Jiříkově o výměře 14,97 m2. 

 

Usnesení č. 299/2015 

1. RM na základě usnesení č. 103/2015 z 6. zasedání ZM konaného dne 30. 06. 2015, 

rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění finančních prostředků 

formou úvěru do výše 5.981.451,- Kč na předfinancování investiční akce „Zahrada krále 

Jiříka“ v roce 2015. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - vyhlásit výše uvedenou 

zakázku malého rozsahu. 

 

Usnesení č. 300/2015 

RM bere na vědomí poskytnutou 2. část neinvestiční dotace na projekt „Oživení turismu 

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

ZirkelsteinResort gGmbH ve výši 90.862,23 Euro, tj. 2.440.559,50 Kč a doporučuje ZM 

uvedenou dotaci přijmout. 

 

Usnesení č. 301/2015 

RM bere na vědomí poskytnutou 2. splátku neinvestiční dotace na rok 2015 určenou 

poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území 

Ústeckého kraje ve výši 3.257.200,- 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. 302/2015  
RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti a na 

společensky účelná pracovní místa ve výši 1.640.163,- Kč přijatou v období od 01. 04. 2015 

do 30. 06. 2015 a 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. 303/2015 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 06. 2015 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 06. 2015 dle předloženého rozboru. 
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Usnesení č. 304/2015 

RM projednala rozpočtové opatření č. 6/2015 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 6/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje. 

 

Usnesení č. 305/2015 

1. RM   projednala    Dodatek   č. 12   k   pojistné   smlouvě   č. 7720353088  účinný   dnem  

04. 07. 2015 mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 

186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov a tento Dodatek č. 12 bere na vědomí. 

2. RM   rozhodla   uzavřít  Dodatek  č. 12  k  pojistné  smlouvě  č. 7720353088  účinný dnem  

04. 07. 2015 mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 

186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 7720353088 

účinný dnem 04. 07. 2015 mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov.  

 

Usnesení č. 306/2015 

1. RM projednala předložený návrh na prodloužení trasy vedení veřejného osvětlení v rámci 

realizace stavby „Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ dle žádostí občanů části obce 

Jiříkov-Filipov a tento návrh bere na vědomí. 

2. RM rozhodla zajistit prodloužení trasy vedení veřejného osvětlení v rámci realizace stavby 

„Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ dle žádostí občanů části obce Jiříkov – Filipov. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí -  ve spolupráci se 

zhotovitelem stavby „Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ firmou ELEKTRO ŠUDOMA, 

s.r.o., Bystré připravit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a tento předložit k projednání do RM. 

 

Usnesení č. 307/2015 

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo č. 1503.5050819RMA na zajištění 

stavebních prací na akci „Jiříkov, prodloužení vodovodního řadu“ a tento návrh smlouvy o 

dílo bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 1503.5050819RMA na zajištění stavebních prací 

na akci „Jiříkov, prodloužení vodovodního řadu“ mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem 

firmou EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924 za cenu 

2.772.479,69  Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo č. 1503.5050819RMA na zajištění 

stavebních prací na akci „Jiříkov, prodloužení vodovodního řadu“ mezi Městem Jiříkov a 

zhotovitelem firmou EUROVIA CS, a.s.  se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 

45274924 za cenu 2.772.479,69 Kč včetně DPH. 

 

Usnesení č. 308/2015 

RM projednala a rozhodla prodloužit  nájemní smlouvu  na byt 1+3 (96,57 m2), Moskevská 

796, 407 53 Jiříkov  společnosti RB STAV plus s.r.o., Vojanova 556/24, 400 07 Ústí nad 

Labem,  na   dobu určitou  od 01. 08. 2015 do 31. 08. 2015. 

 

Usnesení č. 309/2015 

1. RM projednala předloženou Příkazní smlouvu č. SML-Z-ZP-15-168 na projekt 

„CZ.1.02/7.1,00/15.28974 Zahrada krále Jiříka“ a tuto Příkazní smlouvu č. SML-Z-ZP-15-

168  bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu č. SML-Z-ZP-15-168 na projekt 

„CZ.1.02/7.1,00/15.28974 Zahrada krále Jiříka“ mezi Městem Jiříkov a firmou RPA 

Tender, s r.o. se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno, jehož předmětem je zajištění 
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organizaci výběrového řízení a zajištění realizačního managementu za cenu ve výši 115.600,- 

Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu č. SML-Z-ZP-15-168 na projekt 

„CZ.1.02/7.1,00/15.28974 Zahrada krále Jiříka“ mezi Městem Jiříkov a firmou RPA 

Tender, s r.o. se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno, jehož předmětem je zajištění 

organizaci výběrového řízení a zajištění realizačního managementu za cenu ve výši 115.600,- 

Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 310/2015 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zajištění sběru, svozu a odstranění 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu z území města Jiříkova mezi Technickými 

službami Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 a Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění sběru, svozu a odstranění biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu z území města Jiříkova mezi Technickými službami 

Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 a Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zajištění sběru, svozu a odstranění 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu z území města Jiříkova mezi Technickými 

službami Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 a Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424. 

 

Usnesení č. 311/2015 

1. RM revokuje usnesení č. 282/2015 v bodě 2. z  20. schůze RM konané dne 29. června 

2015 v plném znění. 

2. RM pověřuje: ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby 

Jiříkov Ing. Bc. J. Sembdnera k přípravě vzájemné dohody mezi příspěvkovou organizací 

Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov a řádem Redemptoristů s tím, že výše 

nájemného bude 94.500,- Kč/měsíc za podmínky reinvestování většiny prostředků získaných 

z nájemného, maximálně však do výše nájemného. 

 

Usnesení č. 312/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov o právní zastoupení příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov JUDr. Ivo Jelínkem, Fügnerova 812/2, 405 02 

Děčín I v jednání s Pražskou provincií kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), 

církevní právnickou osobou, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram, IČ 47067039 ve věci uzavření 

nájemní smlouvy. 

2. RM schvaluje od 04. 08. 2015 právní zastoupení příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ - sociální služby Jiříkov JUDr. Ivo Jelínkem, Fügnerova 812/2, 405 02 Děčín I, 

v jednání s Pražskou provincii kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), 

církevní právnickou osobou, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram, IČ 47067039 ve věci uzavření 

nájemní smlouvy. 

3. RM pověřuje: ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální 

služby Jiříkov Ing. Bc. Jana Sembdnera k podpisu smlouvy ve věci právního zastoupení a 

Plné moci s JUDr. Ivo Jelínkem, Fügnerova 812/2, 405 02 Děčín I. 

4. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov Ing. Bc. Janu Sembdnerovi – ukončit smlouvu ve věci právního zastoupení a Plnou 

moc s JUDr. Pavlem Čámským, Klaudova 80, 261 01 Příbram IV, dnem podpisu smlouvy ve 

věci právního zastoupení a Plné moci s JUDr. Ivo Jelínkem, Fügnerova 812/2, 405 02 Děčín I. 
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Usnesení č. 313/2015 

1. RM revokuje usnesení č. 288/2015 z 21. schůze RM konané dne 07. 07. 2015 v plném 

znění. 

2. RM projednala a bere na vědomí  žádost Dětského domova se školou, základní školou a 

školní jídelnou, Čapkova 5, 407 53 Jiříkov od 01. 07. 2015 Dětský domov se školou, základní 

školou a středisko výchovné péče Jiříkov, Čapkova 5, 407 53 Jiříkov  o výpůjčku nebytových 

prostor v objektu č.p. 900 v ulici 9. května v Jiříkově za účelem zřízení Střediska výchovné 

péče „Šluknovsko“  o výměře 104,82 m2.   

3. RM rozhodla vypůjčit  nebytový prostor v objektu č.p. 900, 9. května  v k.ú. Jiříkov o 

výměře 104,82 m2 Dětskému domovu se školou, základní školou a středisku výchovné péče 

Jiříkov, Čapkova 5, 407 53 Jiříkov za účelem zřízení Střediska výchovné péče „Šluknovsko“   

zastoupené ředitelem Mgr. Dušanem Šimonkou na dobu neurčitou.   

4. RM rozhodla uzavřít  smlouvu o výpůjčce s odloženou účinností do doby ukončení 

pronájmu firmě Ingrea spol. s r.o., která v současné době provádí kanalizační práce v obci 

Jiříkov. 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


