
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 28. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 05. října 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 366/2015 

RM projednala a doporučuje ZM: 

1. rozhodnout v souladu s § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

a) o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková 

organizace, se sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205 s příspěvkovou 

organizací Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace se sídlem 

Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, IČO: 70698490, jakožto organizací přejímající s názvem 

Základní škola se školní jídelnou Jiříkov – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 

740, 407 53 Jiříkov, IČO: 70698490, a to ke dni 01. 01. 2016, 

b) o přechodu veškerých práv, povinností, závazků, nemovitého a movitého majetku 

příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace na 

příspěvkovou organizaci Základní škola se školní jídelnou Jiříkov – příspěvková organizace, 

se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, IČO: 70698490 ke dni 01. 01. 2016. 

2. schválit Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola se školní jídelnou 

Jiříkov – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, IČO: 70698490 

ke dni 01. 01. 2016. 

3. zrušit Zřizovací listinu příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – 

příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205 včetně 

Dodatků 1 – 3 k této zřizovací listině ke dni 31. 12. 2015 

4. uložit starostovi města, prostřednictvím odboru vnitřní správy, předložení příslušným 

správním úřadům žádosti o změnu zápisu v Obchodním rejstříku a Ústředním věstníku České 

republiky. 

 

Usnesení č. 367/2015 

1. RM projednala předložený návrh kupní smlouvy 2015 č. 1501131511 na zajištění 

dodávek betonové směsi na akce ve Městě Jiříkov a tuto kupní smlouvu bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít kupní smlouvu 2015 č. 1501131511 na zajištění dodávek betonové 

směsi pro rok 2015 na akce ve Městě Jiříkov mezi Městem Jiříkov a firmou Českomoravský 

beton, a.s., se sídlem Beroun 660, 266 01 Beroun.   

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu 2015 č. 1501131511 na zajištění 

dodávek betonové směsi pro rok 2015 na akce ve Městě Jiříkov mezi Městem Jiříkov a firmou 

Českomoravský beton, a.s., se sídlem Beroun 660, 266 01 Beroun.  

 

Usnesení č. 368/2015 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za období leden až září 2015 paní Zdence 

Svobodové, statutární zástupce ředitelky, příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, 

Moskevská 796 – příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1). 

2. RM ukládá starostovi města – oznámit paní Zdence Svobodové rozhodnutí RM.  
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Usnesení č. 369/2015 

1. RM projednala předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2015 na realizaci stavby 

„Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov“, číslo projektu: 

CZ.1.02/3.2.00/13.20705 a tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2015 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2015 na realizaci stavby „Snížení 

energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov“, číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/13.20705 

mezi Městem Jiříkov a firmou WAKOS, s.r.o., se sídlem Dvořákova 969, 408 01 Rumburk, 

jehož předmětem je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednavatelem a 

zhotovitelem při změně rozsahu stavebních prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně 

stanovených ve smlouvě o dílo. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2015 na 

realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov“, číslo projektu  

CZ.1.02/3.2.00/13.20705 mezi Městem Jiříkov a firmou WAKOS, s.r.o., se sídlem Dvořákova 

969, 408 01 Rumburk. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


