
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 26. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 31. července 2019 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 322/2019 

1. RM projednala poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti a na 

společensky účelová pracovní místa, ve výši 447.548,- Kč, přijatou v období od 01. 04. 2019 

do 30. 06. 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. 

           

Usnesení č. 323/2019 

1. RM projednala poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na 

rok 2019, v celkové výši 270.000,- Kč, a to 150.000,- Kč na výdaje na zabezpečení 

akceschopnosti jednotek SDH obce kategorie JPO II a 120.000,- Kč na mzdové výdaje  

a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce kategorie JPO II nebo JPO III 

jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce. 

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.  

           

Usnesení č. 324/2019 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 06. 2019 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 06. 2019 dle předloženého rozboru. 

               

Usnesení č. 325/2019 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/14/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem M. M., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 200,- Kč (finanční hotovost) od pana M. M., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

3. RM ukládá: místostarostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.  

4. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/15/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem M. L., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

5. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana M. L., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

6. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.  

7. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/16/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem Z. Š., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

8. RM rozhodla přijmout dar ve výši 640,- Kč (finanční hotovost) od pana Z. Š., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

9. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.   

          

Usnesení č. 326/2019 

RM projednala rozpočtové opatření č. 5/2019 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 5/2019 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.    
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Usnesení č. 327/2019 

1. RM projednala: 

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

okres Děčín - příspěvková organizace, k 30. 06. 2019, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období  6/2019, 

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

příspěvková organizace, k 30. 06. 2019, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku  

a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 6/2019, 

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

služby Jiříkov, k 30. 06. 2019, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, 

Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 6/2019. 

2. RM schvaluje: 

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

okres Děčín - příspěvková organizace, za období roku 2019, se stavem k 30. 06. 2019, 

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

příspěvková organizace, za období roku 2019, se stavem k 30. 06. 2019, 

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

služby Jiříkov, za období roku 2019, se stavem k 30. 06. 2019. 

3. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 06. 2019: 

 fond odměn        100.943,- Kč 

 FKSP         79.104,98 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku  33.646,58 Kč 

 fond investiční       40.348,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů      97.910,13 Kč 

4. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 06. 2019: 

 fond odměn        375.829,- Kč 

 FKSP         432.190,68 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku  380.779,45 Kč 

 fond investiční       84.372,20 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů      150.994,- Kč 

5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov k 30. 06. 2019: 

 fond odměn        448.212,31 Kč 

 FKSP         839.010,12 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku  782.670,95 Kč 

 fond investiční       263.143,19 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů      583.811,13 Kč 

               

Usnesení č. 328/2019 

1. RM revokuje usnesení č. 254/2019, z 20. schůze Rady města Jiříkova, konané dne  

06. 05. 2019. 

2. RM projednala návrh Smlouvy č.: JS/2019/T/01750/RM, na pronájem mobilních toalet  

a oplocení, na akci „Houmrův triatlon 2019“, konanou dne 03. 08. 2019, za cenu ve výši  

26.280,- Kč, uzavírané 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 rozhodla uzavřít Smlouvu č.: JS/2019/T/01750/RM, na pronájem mobilních toalet  

a oplocení, na akci „Houmrův triatlon 2019“, konanou dne 03. 08. 2019, za cenu ve výši  
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26.280,- 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. 

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu č.: JS/2019/T/01750/RM, na pronájem 

mobilních toalet a oplocení, na akci „Houmrův triatlon 2019“, konanou dne 03. 08. 2019,  

za cenu ve výši 26.280,- 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. 329/2019 

1. RM projednala návrh Nájemní smlouvy na pronájem „Mobilní stavebnici pódia (základní 

provedení 8x5m), včetně jeho zastřešení“, na akci „Houmrův triatlon 2019“, konanou  

dne 03. 08. 2019, mezi panem J. Š., IČ: 12759082 a Městem Jiříkov, zastoupené starostou 

města panem Michalem Majákem, za celkovou cenu ve výši 12.003,- Kč včetně DPH. 

2. RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem „Mobilní stavebnici pódia (základní 

provedení 8x5m), včetně jeho zastřešení“, na akci „Houmrův triatlon 2019“, konanou  

dne 03. 08. 2019, mezi panem J. Š., IČ: 12759082 a Městem Jiříkov, zastoupené starostou 

města panem Michalem Majákem, za celkovou cenu ve výši 12.003,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Nájemní smlouvu na pronájem „Mobilní 

stavebnici pódia (základní provedení 8x5m), včetně jeho zastřešení“, na akci „Houmrův 

triatlon 2019“, konanou dne 03. 08. 2019.           

 

Usnesení č. 330/2019 

1. RM projednala předložený návrh Nájemní smlouvy na stavbu „Jiříkov – vodovod – 

prodloužení“. 

2. RM rozhodla uzavřít Nájemní smlouvu na stavbu „Jiříkov – vodovod – prodloužení“, 

mezi Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 

1689, 415 50 Teplice, za cenu nájemného ve výši 1,- Kč ročně. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Nájemní smlouvu na stavbu „Jiříkov – vodovod 

– prodloužení“, mezi Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností a.s, se sídlem 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, za cenu nájemného ve výši 1,- Kč ročně.    

 

Usnesení č. 331/2019 

1. RM projednala nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

a) části p.p.č. 2469/1 (zahrada) o výměře 444 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2469/1 (zahrada) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek 

pod stavbou pergoly, za cenu 5,- Kč/m2, ročně celkem 570,- Kč, paní J. H.,  

od 01. 08. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov  

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

b) části p.p.č. 4049/2 (trvalý travní porost) o výměře 690 m2  v  k.ú. Jiříkov, jako louku za 

cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 140,- Kč, panu R. Č., od 01. 08. 2019 do 31. 12. 2023. 

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  

3. RM ukládá: 

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

pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.       
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Usnesení č. 332/2019 

1. RM bere na vědomí informaci zástupce firmy ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84,  

471 58 Cvikov, IČ: 28688651, o nutnosti prodloužení termínu dokončení stavby „Jiříkov - 

Filipov – veřejné osvětlení – 2. etapa“, z důvodu koordinace prací s dodavatelem stavebních 

prací zajišťující pro ČEZ Distribuci a.s., Děčín, přeložku vrchního vedení za zemní vedení  

v k.ú. Filipov. 

2. RM rozhodla prodloužit termín dokončení stavebních prací na stavbě „Jiříkov - Filipov – 

veřejné osvětlení – 2. etapa“, s termínem do 30. 09. 2019. 

3. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 40/ZEPS/2018, na zajištění 

stavebních prací, na stavbu „Jiříkov - Filipov – veřejné osvětlení – 2. etapa“, mezi  

Městem Jiříkov a firmou ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov,  

IČ: 28688651, s prodloužením termínu předání dokončeného díla do 30. 09. 2019. 

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 40/ZEPS/2018, 

na zajištění stavebních prací, na stavbu „Jiříkov - Filipov – veřejné osvětlení – 2. etapa“, 

mezi Městem Jiříkov a firmou ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov,  

IČ: 28688651.                 

           
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 

 

 


