
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 30. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 19. října 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 372/2015 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.      

 

Usnesení č. 373/2015 

1. RM bere na vědomí upravené návrhy provozních rozpočtů příspěvkových organizací 

Města Jiříkova na rok 2016, a to: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – výnosy i 

náklady  ve   výši   5.858.000,- Kč,  s  požadavkem   na  příspěvek   od     zřizovatele  ve   výši  

812.000,- Kč, příspěvková organizace zapojila fond rezerv ve výši 88.000,- Kč, 

b) Základní  škola  Jiříkov,  okres Děčín - příspěvková organizace - výnosy  i  náklady ve výši  

15.593.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 2.433.000,- Kč,  

c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši 

2.150.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 202.000,- Kč, příspěvková 

organizace zapojila fond rezerv ve výši 185.000,- Kč, 

d) Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov - výnosy i náklady ve  výši   

37.830.000,- Kč, s  požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 0,- Kč, příspěvková 

organizace nezapojila fond rezerv. Mimo návrh rozpočtu v komentáři rozpočtu příspěvková 

organizace požaduje investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 500.000,- Kč na rekonstrukci 

objektů v Londýnské ulici. 

2. RM doporučuje ZM schválit návrhy provozních rozpočtů níže uvedených příspěvkových 

organizací Města Jiříkova na rok 2016:  

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

b) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, 

c) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov. 

3. RM projednala a doporučuje ZM schválit plány účetních odpisů na rok 2016 níže 

uvedeným příspěvkovým organizacím Města Jiříkova: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši  

80.696,- Kč, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 51.624,- Kč,  

c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace ve výši 0,- Kč, 

d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov ve výši 369.269,53,- Kč. 

4. RM rozhodla pozvat na příští schůzi RM ředitele příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, k doložení čerpání rozpočtu příspěvkové 

organizace za roky 2014 a 2015. 

 

Usnesení č. 374/2015 

RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti a na 

společensky účelná pracovní místa ve výši 1.638.392,- Kč přijatou v období od 01. 07. 2015 

do 30. 09. 2015 a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady 
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nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2015. 

 

Usnesení č. 375/2015 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem P. K., Jiříkov a 

rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana P. L., Jiříkov, dar byl 

poskytnut bez podmínek a  schvaluje tuto darovací smlouvu.  

2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem S. L., Jiříkov a 

rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana S. L., Jiříkov, dar byl 

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.  

3. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem D. L., Jiříkov a 

rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana D. L., Jiříkov, dar byl 

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

4. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a JST, s.r.o., adresa 9. května 

1667, Jiříkov, IČ: 49099728 a rozhodla přijmout dar ve výši 10.000,- Kč (finanční hotovost) 

od JST, s.r.o., adresa 9. května 1667, Jiříkov, IČ: 49099728, dar byl poskytnut na opravu 

hasičského vozu a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

5. RM ukládá: starostovi města – výše uvedené darovací smlouvy podepsat. 

 

Usnesení č. 376/2015 

RM projednala rozpočtové opatření č. 9/2015 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 9/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje. 

 

Usnesení č. 377/2015  

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 09. 2015 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 09. 2015 dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 378/2015 

RM bere na vědomí požadavek na pořízení nového osobního vozidla v hodnotě do  

500.000,- Kč včetně. RM doporučuje ZM schválit pořízení nového osobního vozidla v ceně 

do 500.000,- Kč včetně, zároveň doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření na nákup 

tohoto osobního vozidla.  

 

Usnesení č. 379/2015 

RM projednala informace o jednotlivých projektech Města Jiříkov a možnostech financování 

jejich případné realizace z dotačních programů vyhlášených pro Českou republiku a tyto 

informace bere na vědomí.   

 

Usnesení č. 380/2015 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 6/2015 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 07. 10. 2015. 

 

Usnesení č. 381/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí nabídku Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku 

v celkové hodnotě 71.570,- Kč a dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 

404.007,30 Kč. 

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného 

majetku v celkové hodnotě 71.570,- Kč a dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 

404.007,30 Kč dle přiložené inventární evidence do majetku zřizovatele. 
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3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku 

v celkové hodnotě 71.570,- Kč a dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 

404.007,30 Kč dle přiložené inventární evidence z majetku příspěvkové organizace. 

 

Usnesení č. 382/2015 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 5. zasedání Komise výstavby a životního 

konaného dne 14. 09. 2015. 

 

Usnesení č. 383/2015 

1. RM projednala výsadbu 5 ks hlohu obecného Paul‘s Scarlet o velikosti 12 × 14 cm ve 

výšce 130 cm v parku na Pohraniční ulici za cenu 16.775,- Kč bez DPH. 

2. RM schvaluje výsadbu 5 ks hlohu obecného Paul‘s Scarlet o velikosti 12 × 14 cm ve výšce 

130 cm v parku na Pohraniční ulici za cenu 16.775,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zajistit výsadbu 5 ks hlohu obecného 

Paul‘s Scarlet o velikosti 12 × 14 cm ve výšce 130 cm v parku na Pohraniční ulici za cenu 

16.775,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 384/2015 

1. RM projednala záměry kácení dřevin a tyto záměry bere na vědomí. 

2. RM schvaluje kácení dřevin na pozemcích Města Jiříkova, a to: 

a) 4 ks břízy bradavičnaté a 2 ks jasanu ztepilého na p.p.č. 4799/1 v k.ú. Jiříkov. 

b) 1 ks břízy bradavičnaté na p.p.č. 718/1 v k.ú. Jiříkov. 

 

Usnesení č. 385/2015 

1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry 

pronájmu bere na vědomí.             

2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části p.p.č. 5758/1 (zahrada) o výměře 1870 m2  a části p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) o 

výměře 270 m2 vše  v  k.ú. Jiříkov  jako zahradu  za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk.             

b) části p.p.č. 5758/1 (zahrada)  o výměře  600 m2   v   k.ú.  Jiříkov  jako  zahradu  za  cenu  

1,-  Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.          

c) části  p.p.č. 35 (zahrada)  o výměře 130 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 1,-  Kč/m2 a 

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

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.         

d) části p.p.č. 6558 (vodní plocha)  o výměře 20 m2 a části p.p.č.1893/2 (zahrada)  o výměře 

10 m2 vše  v  k.ú. Jiříkov  jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na 

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

pracoviště Rumburk.              

e) části p.p.č. 6558 (vodní plocha) o výměře 55 m2, p.p.č. 1893/1 (zahrada) o výměře 185 m2  

a části p.p.č.1893/2 (zahrada) o výměře 10 m2  vše  v   k.ú.  Jiříkov  jako  zahradu  za  cenu  

1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.        

f) části   p.p.č.  1836/1  (zahrada)  o  výměře  350 m2  v   k.ú.  Jiříkov  jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.          
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g) části p.p.č. 4834/1 (trvalý travní porost) o výměře 320 m2  v   k.ú. Jiříkov  jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.        

h) p.p.č. 2696/1 (trvalý travní porost) o výměře 108 m2  a p.p.č. 2696/2 (trvalý travní porost) o 

výměře 54 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk.              

i) části p.p.č. 2301/1 (ostatní plocha) o výměře 300 m2, části p.p.č. 2297/1 (zahrada) o výměře 

550 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok  a části p.p.č. 2301/1 (ostatní 

plocha) o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a 

rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.           

j) části p.p.č. 1896/11 (zahrada) o výměře 24 m2  a části p.p.č. 1894/1 (trvalý travní porost) o 

výměře 240 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk.             

k) části p.p.č. 368/2 (trvalý travní porost)  o výměře 1478 m2  v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.        

l) části p.p.č. 4882/6 (ostatní plocha)  o výměře 20 m2  v  k.ú. Jiříkov jako zahradu   za cenu 

1,-  Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.          

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov. 

 

Usnesení č. 386/2015 

1. RM projednala  záměry prodeje nemovitostí  ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM  zveřejnit záměry prodeje  nemovitostí  ve vlastnictví Města Jiříkova, 

a to:  

a) části p.p.č. 5405 (trvalý travní porost) o výměře 737 m2  a  p.p.č. 5406 (ostatní plocha) o  

výměře 209 m2  vše v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 212-9/2013 na stavbu rodinného 

domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1. + náklady.  

b) p.p.č. 626/1 (zahrada)  o výměře 1003 m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu před 

kolaudací stavby za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 1.360,- Kč, kde kupující zároveň 

podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 31. 05. 2019 na 

pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

 

Usnesení č. 387/2015 

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

„Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“, číslo projektu: 

CZ.1.02/3.2.00/13.2070č a tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 bere na vědomí. 

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

energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20704 

mezi Městem Jiříkov a firmou S+K Rumburský stavební servis spol. s r.o., se sídlem 

Starokřečanská 91, 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. 2/2015 na 

realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“, číslo projektu: 
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CZ.1.02/3.2.00/13.20704 mezi Městem Jiříkov a firmou S+K Rumburský stavební servis spol. 

s r.o., se sídlem Starokřečanská 91, 408 01 Rumburk. 

 

Usnesení č. 388/2015 

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 5 k licenční smlouvě 591/2007 na převod 

práv k užívání počítačového programového vybavení a dat uzavíraný mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a  firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha a 

tento dodatek č. 5  bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít  dodatek č. 5  k licenční smlouvě 591/2007 na převod práv k užívání 

počítačového programového vybavení a dat mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 

Jiříkov a  firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha za celkovou  cenu 

12.584,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 5  k licenční smlouvě 

591/2007 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a  firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 

Praha.  

 

Usnesení č. 389/2015 

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4004188/VB/P001, 

DC_Jiříkov, p.p.č. 2173/7 přípojky do 50m kNN na stavbu zařízení distribuční soustavy, 

přípojky do 50m kNN na p.p.č. 6194/2, p.p.č. 2173/1 a p.p.č. 6193  vše  v k.ú. Jiříkov, 

uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností ENPRO 

Energo s.r.o., se sídlem  Valašské Meziříčí, Sokolská  137/45, PSČ 757 01  a tento návrh 

smlouvy bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4004188/VB/P001, DC_Jiříkov, p.p.č. 

2173/7 přípojky do 50m kNN na stavbu zařízení distribuční soustavy, přípojky do 50m kNN 

na p.p.č. 6194/2, p.p.č. 2173/1 a p.p.č. 6193  vše  v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická  874/8,  

PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o., se sídlem Valašské 

Meziříčí, Sokolská  137/45, PSČ 757 01,  a to bezúplatně.  

3. RM ukládá:  starostovi města - podepsat předloženou  smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene –  služebnosti  a  smlouvu  o  právu  provést  stavbu   

č. IP-12-4004188/VB/P001, DC_Jiříkov, p.p.č. 2173/7 přípojky do 50m kNN na stavbu 

zařízení distribuční soustavy, přípojky do 50m kNN na p.p.č. 6194/2, p.p.č. 2173/1 a p.p.č. 

6193  vše  v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou 

společností   ENPRO  Energo   s.r.o.,  se   sídlem  Valašské  Meziříčí,  Sokolská  137/45,  

PSČ  757 01.  

 

Usnesení č. 390/2015 

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě na p.p.č. 6517/1 v k.ú. Jiříkov, kde budoucí zavázaný strpí vstup a vjezd 

v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení na stavbu  

„Jiříkov – chodník Filipovská – I. etapa, část A (dešťová kanalizace v rámci stavby)“,  

uzavíranou mezi Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad 

Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se 

sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, zastoupenou Ing. Vladimírem Macholdou, jako budoucím 
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zavázaným a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako budoucím oprávněným a 

tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě na p.p.č. 6517/1 v k.ú. Jiříkov, kde budoucí zavázaný strpí vstup a vjezd v souvislosti se 

zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení na stavbu „Jiříkov – 

chodník Filipovská – I. etapa, část A (dešťová kanalizace v rámci stavby)“, mezi Ústeckým 

krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a 

údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 

3, zastoupenou Ing. Vladimírem Macholdou, jako budoucím zavázaným a Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako budoucím oprávněným, za jednorázovou úhradu dle ceníku 

schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010. 

 

Usnesení č. 391/2015 

1. RM projednala vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod identifikačním číslem 

EDS/SMVS: 115D132000463 na akci „CZ.1.02/7.1.00/15.28974 Zahrada krále Jiříka“, a to 

z Operačního programu životního prostředí ČR a toto Rozhodnutí bere na vědomí. 

2. RM projednala a bere na vědomí náklady na realizaci akce „Zahrada krále Jiříka“ ve výši 

5.809.959,54 Kč a z toho podporu ze SR a alokaci EU ve výši 5.099.646,17 Kč a vlastní 

zdroje žadatele ve výši 710.313, 37 Kč. 

3. RM rozhodla schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod identifikačním číslem 

EDS/SMVS: 115D132000463 na akci „CZ.1.02/7.1.00/15.28974 Zahrada krále Jiříka“, a to 

z Operačního programu životního prostředí ČR včetně povinných příloh č. 1, č. 2 a č. 3 

k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

4. RM ukládá: starostovi města - odeslat na Státní fond ŽP ČR potvrzení o přijetí dotace. 

 

Usnesení č. 392/2015 

RM revokuje usnesení č. 366/2015 z 28. schůze rady města konané dne 05. 10. 2015 v plném 

rozsahu. 

 

Usnesení č. 393/2015 

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 organizaci přejímající, 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, se 

sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205 na příspěvkovou organizaci Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – 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 Jiříkov, okres 

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

s účinností od 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 č. 1, č. 2 a č. 3 k této zřizovací listině ke dni 31. 12. 2015. 
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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. 394/2015 

1. RM projednala Úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod identifikačním číslem 

EDS/SMVS:115D222002437 na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? 

snížení energetické náročnosti“, a to z Operačního programu životního prostředí ČR a tuto 

Úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace bere na vědomí. 

2. RM projednala a bere na vědomí navýšení dotace o částku ve výši 785.484,- Kč s tím, že 

ostatní náklady na stavbu budou uhrazeny z rozpočtu města a dále změnu termínu pro 

dokončení realizace stavby do 31. 12. 2015 a změnu termínu pro předložení dokladů 

k závěrečnému vyhodnocení akce k 30. 11. 2016. 

3. RM doporučuje ZM rozhodnout schválit Úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené 

pod identifikačním číslem EDS/SMVS: 115D222002437 na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 

ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“ včetně technické a finanční 

přílohy a přílohy o změně podmínek poskytnutí dotace. 

4. RM doporučuje ZM rozhodnout o přijetí finančních prostředků ve výši 785.484,- Kč 

poskytnutých Městu Jiříkov v rámci dotace na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov č.p. 

680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“. 

5. RM doporučuje ZM rozhodnout o změně termínu pro  dokončení  realizace  stavby  do  

31. 12. 2015 a změnu termínu pro předložení dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce  k  

30. 11. 2016. 

6. RM doporučuje ZM rozhodnout, že ostatní náklady na realizaci stavby budou uhrazeny 

v rámci rozpočtu města. 

 

Usnesení č. 395/2015 

1. RM projednala návrh smlouvy o dílo č. F/S0274 na výměnu 7 kusů   oken   na   objektu  

9. května 900/2 v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a firmou RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 

Bzenec, IČ 60724862, za cenu ve výši 107.869,- Kč včetně DPH a tento návrh smlouvy bere 

na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. F/S0274 na výměnu 7 kusů   oken    na   objektu   

9. května 900/2 v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a firmou RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 

Bzenec, IČ: 60724862, za cenu ve výši 107.869,- Kč včetně DPH.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo č. F/S0274 na výměnu 7 kusů 

oken na objektu 9. května 900/2 v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a firmou RI OKNA a.s., 

Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ: 60724862, za cenu ve výši 107.869,- Kč včetně DPH. 

 

Usnesení č. 396/2015 

RM bere na vědomí poskytnutí dofinancování neinvestiční dotace na rok 2015 určené 

poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území 

Ústeckého kraje ve výši 121.000,- 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. 
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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 

 


