
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 27. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 19. srpna 2019 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 333/2019 

1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2019: 

a) příjmy ve výši 44.657.489,89 Kč, výdaje ve výši 46.482.618,23 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši – 1.825.128,34 Kč, 

b) výnosy ve výši 53.741.307,50 Kč, náklady ve výši 27.735.281,74 Kč, výsledek 

hospodaření běžného účetního období 26.006.025,76 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2019, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. 

3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období  6/2019 schválit. 

               

Usnesení č. 334/2019 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/17/2019/D/EO , uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a paní M. S., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní M. S., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

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

               

Usnesení č. 335/2019 

1. RM projednala žádost Schrödingerova institutu Varnsdorf – středisko volného času pro 

Šluknovský výběžek, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, IČ: 71341510, zastoupeného  

paní Bc. Gabrielou Doušovou, ředitelkou školské právnické osoby, o poskytnutí dotace 

v celkové výši 50.000,- Kč, na vybavení předškolního klubu „Koťátko“ (dětský nábytek, 

kuchyňské spotřebiče a kuchyňské nádobí), z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Schrödingerovu institutu Varnsdorf – středisko volného 

času pro Šluknovský výběžek, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, IČ: 71341510, na rok 2019 

v celkové výši 50.000,- Kč, na vybavení předškolního klubu „Koťátko“ (dětský nábytek, 

kuchyňské spotřebiče a kuchyňské nádobí), z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.  

                

Usnesení č. 336/2019 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 07. 2019 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 07. 2019 dle předloženého rozboru. 

           

Usnesení č. 337/2019 

RM projednala rozpočtové opatření č. 6/2019 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 6/2019 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 338/2019 

1. RM projednala Žádost p. Ing. J. J., na možnost využití nepotřebného materiálu 

uskladněného v areálu bývalé Drobné provozovny, za účelem opravy a zpevnění opěrné 

žulové zídky v délce cca 10 m. 
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2. RM souhlasí s využitím nepotřebného materiálu uskladněného v areálu bývalé Drobné 

provozovny, za účelem opravy a zpevnění opěrné žulové zídky v délce cca 10 m, pro  

p. Ing. J. J.   

 

Usnesení č. 339/2019 

1. RM projednala nabídku IV - Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3,  

IČ: 27585948, smluvní partner International Police Association (IPA), sekce Česká republika, 

na prezentaci Města Jiříkova v publikaci „Anetka potřebuje pomoc …“ a rozhodla nabídku 

nepřijmout.  

2. RM ukládá: starostovi města – odpovědět IV - Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, 

130 00 Praha 3, IČ: 27585948, stanovisko rady města.         

 

Usnesení č. 340/2019 

1. RM projednala Žádost paní Lenky Majákové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, o přehodnocení 

platového výměru a zařazení do 11. platové třídy. 

2. RM rozhodla o zařazení paní Lenky Majákové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, do 11. platové třídy, 

v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

3. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních 

prováděcích předpisů, pro výkon ředitelky mateřské školy – statutární orgán 

Funkce:1.01/1.01.12/11. platová třída/bod 2., paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové 

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

dle Platového výměru č. 01/2019 včetně udělení Výjimky k zařazení do platové třídy 

k platovému výměru č. 01/2019, s účinností od 01. 08. 2019 (příloha č. 1 - Platový výměr  

č. 01/2019 včetně Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru č. 01/2019). 

                  
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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