
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 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 24. srpna 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 315/2015 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova. 

 

Usnesení č. 316/2015 
1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2015: 

a) příjmy ve výši 32.716.411,48 Kč, výdaje ve výši 29.686.937,33 Kč, saldo příjmů a výdajů  

ve výši 3.029.474,15 Kč, 

b) výnosy ve výši 30.166.529,42 Kč, náklady ve výši 22.838.728,58 Kč, výsledek 

hospodaření běžného účetního období 7.327.800,84 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2015, tzn. výkazy 

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

období  6/2015 schválit. 

 

Usnesení č. 317/2015 

1. RM projednala: 

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

okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 06. 2015, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období  6/2015, 

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

příspěvková organizace k 30. 06. 2015, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a 

ztráty, Příloha, vše za období 6/2015, 

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

příspěvková organizace k 30. 06. 2015, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a 

ztráty, Příloha, vše za období 6/2015, 

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

služby Jiříkov k 30. 06. 2015, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, 

Příloha, vše za období 6/2015. 

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 30. 06. 2015, 

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

příspěvková organizace za období roku 2015 se stavem k 30. 06. 2015, 

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

příspěvková organizace za období roku 2015 se stavem k 30. 06. 2015, 

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

služby Jiříkov za období roku 2015 se stavem k 30. 06. 2015. 

 

Usnesení č. 318/2015 

RM projednala předložený „Plán inventur na rok 2015“, tento „Plán inventur na rok 2015“ 

schvaluje a zároveň ukládá starostovi města tento „Plán inventur na rok 2015“ podepsat. 
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Usnesení č. 319/2015 

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

v německo - českém pohraničí“ ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR ve výši 5.344,83 Euro, tj. 144.550,93 Kč a doporučuje ZM uvedenou dotaci 

přijmout. 

 

Usnesení č. 320/2015  

1. RM projednala stanovisko Ministerstva financí k některým dotazům územních 

samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. 

2. RM doporučuje ZM v souladu se stanoviskem Ministerstva financí zrušit poskytování 

grantů z rozpočtu Města Jiříkova formou grantových programů, tzn. nevyhlašovat program 

pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí, a zvolit individuální 

poskytování dotací a návratných finančních výpomocí dle zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, peněžní dary bez 

stanovení účelu a zápůjčky poskytovat dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

Usnesení č. 321/2015 

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2015 na dokončení 

realizace stavby „Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“, kdy dojde k prodloužení trasy 

veřejného osvětlení o 204 bm na základě žádostí občanů části obce Jiříkov-Filipov a tento 

návrh dodatku č. 1 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2015 na dokončení realizace 

stavby „Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ mezi Městem Jiříkov a firmou ELEKTRO 

ŠUDOMA, s.r.o., se sídlem Moravská 398, 569 92 Bystré, jehož předmětem je prodloužení 

trasy veřejného osvětlení o 204 bm za celkovou cenu díla 5.014.396,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2015 na 

dokončení realizace stavby „Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ mezi Městem Jiříkov a 

firmou ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o. se sídlem Moravská 398, 569 92 Bystré. 
 

 Usnesení č. 322/2015 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků a obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví 

Města Jiříkova a tyto pronájmy bere na vědomí.  

2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a)  p.p.č. 588/3 (zahrada) o výměře 467 m2 a p.p.č. 588/4 (zahrada) o výměře 50 m2 vše  v 

k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 520,- Kč panu J. V., Jiříkov 

od 01. 09. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 

873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

b) části p.p.č.1583/1 (trvalý travní porost)  o výměře 280 m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 280,- Kč panu J. J., Jiříkov od 01. 09. 2015 do 31. 12. 

2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

3. RM schvaluje obnovení pronájmu  pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  části  

p.p.č. 506/3 (zahrada)  o výměře 559 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a rok, 

ročně celkem 560,- Kč panu P. M., Jiříkov od 01. 09. 2015 do 31. 12. 2019 za podmínky, 

že chov domácího zvířectva nebude obtěžovat sousedy. Pozemek je zapsán na listu 

vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Rumburk. 
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3. RM ukládá:  

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – podepsat nájemní smlouvy na pronájem pozemků. 

 

Usnesení č. 323/2015 

1. RM projednala předložený návrh změny Ceníku náhrad za úkony spojené s odchytem a 

dalším nakládáním se psem odchyceným na území města Jiříkova na Ceník náhrad za úkony 

spojené s odchytem a dalším nakládáním se zvířetem odchyceným na území města Jiříkova a 

tento návrh bere na vědomí. 

2. RM schvaluje změnu Ceníku náhrad za úkony spojené s odchytem a dalším nakládáním se 

psem odchyceným na území města Jiříkova na Ceník náhrad za úkony spojené s odchytem a 

dalším   nakládáním   se  zvířetem  odchyceným  na  území města  Jiříkova  s  účinností od  

01. 09. 2015. 

 

Usnesení č. 324/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy podanou paní D. 

S. na byt č. 7, 9. května 900 v Jiříkově. 

2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu paní D. S. na byt č. 7, 9. května 900 v Jiříkově 

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

 

Usnesení č. 325/2015 

1. RM  projednala návrh smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a TERMI s.r.o., se sídlem 

Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, na přecejchování  bytových vodoměrů  v č.p. 339, 

340, 345, 346 Březinova ulice v Jiříkově a v č.p. 1090 Antonínova ulice v Jiříkově  a tento 

návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a TERMI s.r.o., se sídlem 

Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, na přecejchování bytových vodoměrů.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a TERMI 

s.r.o., se sídlem Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, na přecejchování bytových 

vodoměrů. 

 
Usnesení č. 326/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost o pronájem nebytového  prostoru v objektu č.p. 

900 podanou paní G. B., Rumburk. 

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

9. května v Jiříkově o výměře 36,73 m2. 
 
Usnesení č. 327/2015 

RM projednala rozpočtové opatření č. 7/2015 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 7/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje. 

 

Usnesení č. 328/2015 

1. RM projednala ořezání 8 ks lípy srdčité na p.p.č. 1890/1 a skácení 2 ks smrku pichlavého 

na p.p.č. 431/1 vše v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje ořezání 8 ks lípy srdčité na p.p.č. 1890/1 a skácení 2 ks smrku pichlavého 

na p.p.č. 431/1 vše v k.ú. Jiříkov. 

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zajistit ořezání 8 ks lípy srdčité na 

p.p.č. 1890/1 a skácení 2 ks smrku pichlavého na p.p.č. 431/1 vše v k.ú. Jiříkov. 
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Usnesení č. 329/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí Žádost o vydání souhlasu k zahraniční pracovní cestě 

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

2. RM vydává souhlas k zahraniční pracovní cestě v termínu od 21. 09. 2015 do 26. 09. 2015 

řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, Ing. Bc. 

Janu Sembdnerovi, a to do Montreux (Švýcarsko), na mezinárodní kongres Evropské asociace 

domovů důchodců, E.D.E. Náklady spojené s touto zahraniční pracovní cestou (včetně 

registračního poplatku) budou hrazeny z rozpočtu příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a z prostředků Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

ČR. 

 

Usnesení č. 330/2015 

1.  RM projednala dopis pana L. Č., Jiříkov se žádostí o vyjádření Města Jiříkova k prodeji 

řadového domu ve vlastnictví paní D. CH., který bezprostředně sousedí s řadovým domem 

žadatele. K dopisu jsou připojeny podpisy sousedů. 

2.  RM rozhodla pozvat pí CH. ke zjištění záměru prodeje nemovitosti. 

 

Usnesení č. 331/2015 

1. RM projednala dopis od rodiny J., Jiříkov s problémem hluku, který vychází od sousední 

nemovitosti č.p. 562, kterou má pronajatou Schrödingerův institut. 

2. RM rozhodla na základě právního stanoviska SMO ČR uveřejněného v Informačním 

servisu č. 7/2015 nevstupovat do sousedských sporů. 

3. RM ukládá: starostovi města – rodině J. sdělit stanovisko rady města. 

 

Usnesení č. 332/2015 

RM bere na vědomí dopis s poděkováním za poskytnutí příspěvku v roce 2014 na činnost 

Střediska pro ranou péči, o.p.s., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ 287 311 91 včetně 

Výroční zprávy za rok 2014 Střediska pro ranou péči, o.p.s. Liberec. 

 

Usnesení č. 333/2015 

1. RM projednala návrh starosty města na poskytnutí peněžitého daru dle § 85 písm. b) a § 

102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za 

významnou práci pro Město Jiříkov ve výši 8.000,- Kč pro paní V. R., Jiříkov a ve výši 

8.000,- Kč pro pana J. E., Jiříkov.  

2. RM rozhodla poskytnout peněžitý dar dle § 85 písm. b) a § 102 odst. 3 zákona  č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za významnou práci pro 

Město Jiříkov ve výši 8.000,- Kč paní V. R., Jiříkov a ve výši 8.000,- Kč panu J. E., Jiříkov.  

3. RM ukládá:  

a) vedoucímu odboru vnitřní správy – vypracovat darovací smlouvy na poskytnutí peněžitých 

darů v souladu s výše přijatým usnesením, 

b) starostovi města – podepsat  darovací smlouvy na poskytnutí peněžitých darů,  

c) starostovi města – zabezpečit předání peněžitého daru paní V. R. a panu J. E. 

 

Usnesení č. 334/2015 

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

akci „Zahrada krále Jiříka“ a tuto zprávu bere na vědomí. 

2. RM rozhodla vyloučit z další účastí v zadávacím řízení uchazeče Ladislav Pokorný, se 

sídlem Opárenská 207, 410 02 Malé Žernoseky, Lovosice, IČ: 67237304 z důvodu, že 

nesplnil požadované požadavky a podmínky zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. 
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3. RM rozhodla vyloučit z další účastí v zadávacím řízení uchazeče GREEN PROJECT 

s.r.o., se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783 z důvodu, že nesplnil 

požadované požadavky a podmínky zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. 

4. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání  uchazeči Ladislav Pokorný, se sídlem 

Opárenská 207, 410 02 Malé Žernoseky, Lovosice, IČ: 67237304 rozhodnutí o vyloučení 

z další účasti v zadávacím řízení. 

5. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání  uchazeči GREEN PROJECT s.r.o., se 

sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783 rozhodnutí o vyloučení z další 

účasti v zadávacím řízení. 

6. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění služby na akci „Zahrada krále 

Jiříka“   předložila   firma  Gardenline,  s.r.o., se  sídlem Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice 

IČ: 27263827 s nabídkovou cenou ve výši 4.382.474,- Kč bez DPH.  

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

nejvhodnější nabídky“ všem uchazečům v rámci veřejné zakázky na zajištění služby na akci 

„Zahrada krále Jiříka“. 

8. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Gardenline, s.r.o., se 

sídlem Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 na zajištění služby na akci 

„Zahrada krále Jiříka“ za cenu 4.382.474,- Kč bez DPH.  

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

Gardenline, s.r.o., se sídlem Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 na zajištění 

služby na akci „Zahrada krále Jiříka“ za cenu 4.382.474,- Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 
 

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 

 


