
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 31. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 7. října 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 389/2019 

1. RM projednala návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky  

2021 - 2022. 

2. RM projednala rozpočtovou odpovědnost – fiskální pravidlo v rámci návrhu Střednědobého 

výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2021 – 2022, kde plánovaná výše dluhu nepřekročí 

60% průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky. 

3. RM doporučuje ZM schválit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 

2021 – 2022. 

4. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – zveřejnit návrh Střednědobého výhledu 

rozpočtu Města Jiříkova na roky 2021 – 2022.          

 

Usnesení č. 390/2019 

1. RM projednala zápis z jednání, ze dne 23. 09. 2019, mezi Městem Jiříkov a SDH Jiříkov,  

o zajišťování běžné údržby městských dřevin, na základě uzavřené smlouvy o dílo, ze dne  

23. 09. 2013. 

2. RM schvaluje projednaný zápis.        

 

Usnesení č. 391/2019 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2019 předložené Spolkem 

přátel Jiříkova a Filipova, Tylova 1056/4, 407 53 Jiříkov, IČ: 01170929, dotace ve výši 

10.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2019.            

 

Usnesení č. 392/2019 

1. RM projednala žádost Tělocvičné jednoty Sokol Filipov, pobočný spolek, Filipov 207,  

407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, zastoupené panem A. K., starostou, o poskytnutí dotace 

v celkové výši 50.000,- Kč, na hrazení části nákladů na zajištění volnočasových aktivit občanů 

města Jiříkova a na elektrickou energii, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci pro Tělocvičnou jednotu Sokol Filipov, pobočný spolek, 

Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, na rok 2019 v celkové výši 50.000,- Kč, na úhradu 

elektrické energie, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.     

 

Usnesení č. 393/2019 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/19/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

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

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana Z. D., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.   
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Usnesení č. 394/2019 

RM projednala rozpočtové opatření č. 8/2019 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 8/2019 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 395/2019 

RM bere na vědomí Zápis č. 6/2019 ze zasedání „Komise sociálně – kulturní“ konané  

dne 11. 09. 2019.              

 

Usnesení č. 396/2019 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 1/2019 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, 

okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu č. 1/2019 příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, dle předloženého 

návrhu, schvaluje.                  

 

Usnesení č. 397/2019 

1. RM projednala Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru, ve výši 

53.955,- Kč, pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně, pro celkem 47 žáků,  

za období 01. 10. 2019 – 31. 12. 2019, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.   

2. RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru, ve výši 53.955,- Kč, pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, který 

bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně, pro celkem 47 žáků, za období  

01. 10. 2019 – 31. 12. 2019, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího 

charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.         

 

Usnesení č. 398/2019 

1. RM projednala předloženou informaci o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na dodávku na „Ruční laserový měřič rychlosti“.  

2. RM rozhodla o ustanovení hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 

složení: p. Ing., Bc. Jindřich Jurajda, DiS. – místostarosta města Jiříkov, p. Miroslav Sabo – 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Jiříkov, p. Bc Petr Stredák, 

vedoucí odboru místního a bytového hospodářství Městského úřadu Jiříkov, p. Mgr. Jiří 

Semerád, vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Jiříkov a p. Miroslav Horák, člen 

Rady města Jiříkova. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit průběh zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku na „Ruční laserový měřič rychlosti“. 

             

Usnesení č. 399/2019 

1. RM projednala předloženou informaci o přípravě zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Vodovod ul. Dvořákova v Jiříkově“ . 

2. RM rozhodla o ustanovení hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 

složení: p. Ing., Bc. Jindřich Jurajda, DiS. – místostarosta města Jiříkov, p. Miroslav Sabo – 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Jiříkov, p. Bc Petr Stredák, 

vedoucí odboru místního a bytového hospodářství Městského úřadu Jiříkov, p. Miroslav Horák, 

člen Rady města Jiříkova a p. Petr Dufek, předseda Komise správy majetku a životního 

prostředí. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit průběh zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Vodovod ul. Dvořákova 

v Jiříkově“.              
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Usnesení č. 400/2019 

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

Města Jiříkova. 

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

a) části  p.p.č. 5822 (trvalý travní porost) o výměře  300  m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 5822 (trvalý travní porost) o výměře 293 m2 a p.p.č. 5823/1 (ostatní 

plocha) o výměře 730 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 

510,- Kč, panu T. B., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk,  

b) části p.p.č. 6/3 (zahrada) o výměře 25 m2 a části p.p.č. 8 (zahrada) o výměře 25 m2 vše  

v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč (minimální 

nájemné), paní D. K., od 15. 10. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk,  

c) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže, za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, panu J. K., 

od 15. 10. 2019 do 31. 12. 2022.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

d) části p.p.č. 2297/1 (zahrada) o výměře 800 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 800,- Kč, paní L. H., od 15. 10. 2019 do 31. 12. 2023.  Pozemek je zapsán 

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

pracoviště Rumburk,  

e) části p.p.č. 2197 (trvalý travní porost) o výměře 169 m2 v k.ú. Jiříkov, jako plochu na 

parkování auta a zajíždění na pozemek, za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč 

(minimální nájemné), panu P. K., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024.  Pozemek je zapsán na listu 

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

Rumburk,  

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

p.p.č. 2197 (trvalý travní porost) o výměře 460 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 

a rok, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), paní L. Č., od 01. 01. 2020 do  

31. 12. 2024. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

4. RM projednala obnovení výpůjčky pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova. 

5. RM schvaluje obnovení výpůjčky pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

p.p.č. 479/1 (ostatní plocha) o výměře 1672 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pro volnočasové 

aktivity a činnost Schrödingerovu institutu, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, od  

15. 10. 2019 do 31. 12. 2021. 

6. RM ukládá: 

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

pronájem a výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvy a smlouvu o výpůjčce pozemků podepsat.  

           

Usnesení č. 401/2019 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zřízení věcného břemene – služebnosti na 

st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM neschvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zřízení věcného břemene – služebnosti 

na st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov.         
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Usnesení č. 402/2019 

1. RM projednala Znalecký posudek číslo 5 635/070/2019 o ceně nemovitých věcí – pozemku 

st.p.č. 1155/2, jehož součástí je stavba Starý Jiříkov, č.p. 481, víceúčelová stavba a pozemku 

p.č. 526/2 to vše v katastrálním území a obci Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký. 

2. RM bere na vědomí Znalecký posudek číslo 5 635/070/2019 o ceně nemovitých věcí – 

pozemku st.p.č. 1155/2, jehož součástí je stavba Starý Jiříkov, č.p. 481, víceúčelová stavba  

a pozemku p.č. 526/2 to vše v katastrálním území a obci Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký. 

     

Usnesení č. 403/2019 

1. RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, na byt ve vlastnictví 

Města Jiříkova, paní R. S., na období od 01. 10. 2019 do 31. 10. 2019.  

2. RM projednala a rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu, na byt ve vlastnictví Města 

Jiříkova, paní I. M.   

 

Usnesení č. 404/2019 

RM rozhodla přidělit byt 1+2 (129,75 m2), 9. května 186, 407 53 Jiříkov, jako služební byt, 

dle § 2297 a následujících paragrafů, dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, panu M. B., a to od 01. 11. 2019, po dobu trvání zaměstnaneckého poměru.

        

Usnesení č. 405/2019 

RM bere na vědomí Zprávu z prověrky nákladů u příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, za roky 2016, 2017, 2018, zpracovanou Auditorskou  

a daňovou kanceláří ADaKa s.r.o., Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad Labem, se shrnutím 

forenzního auditu – „Neúčelné a významně neefektivní vynakládání nákladů nebylo 

odhaleno“, s doporučením věnovat pozornost nákladům na kancelářskou techniku  

a spotřebu PHM.              

 

Usnesení č. 406/2019 

RM projednala a schvaluje dodatek č. 6 směrnice č. 3/2015 „Organizační řád Městského 

úřadu Jiříkov“ s platností a účinností od 01. 11. 2019 a zároveň tím stanovuje rozdělení 

pravomocí v Městském úřadě Jiříkov a celkový počet zaměstnanců Města Jiříkov zařazených 

do Městského úřadu Jiříkov.             

 

Usnesení č. 407/2019 

1. RM projednala podání č.j.: JirikovD/1743/2019-V+ŽP, ze dne 07. 06. 2019, s názvem 

Petice „za zapsání dubu kanadského, který je na zahradě příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (na křižovatce ulic Liberecká a Moskevská),  

do seznamu památných stromů ČR“.                         

2. RM rozhodla výše uvedené podání č.j.: JirikovD/1743/2019-V+ŽP, ze dne 07. 06. 2019, 

s názvem Petice „za zapsání dubu kanadského, který je na zahradě příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace (na křižovatce ulic Liberecká  

a Moskevská), do seznamu památných stromů ČR“ neřešit jako petici, a to z důvodu,  

že podatelé ani na 2. výzvu nedoplnili zákonem stanovené náležitosti, aby podání obsahovalo 

náležitosti petice, dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů.   

3. RM rozhodla výše uvedené podání odložit.            

 

Usnesení č. 408/2019 

1. RM projednala předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

VP_2019_137558, s přílohou č. 1, k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního 

přístroje v Klubu důchodců Jiříkov, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  
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407 53 Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem  

Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku ve výši 13.448,- Kč včetně DPH.  

2. RM rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl 

VP_2019_137558, s přílohou č. 1, k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního 

přístroje v Klubu důchodců Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov  

a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 

160 56 Praha 6, za celkovou částku ve výši 13.448,- Kč včetně DPH.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování 

hudebních děl VP_2019_137558, s přílohou č. 1, k užití hudebních děl prostřednictvím 

reprodukčního přístroje v Klubu důchodců Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem  

Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku ve výši 13.448,- Kč včetně DPH.  

     

Usnesení č. 409/2019 

1. RM projednala informaci o provedené poptávce na nákup průmyslového skartovacího stroje 

INTIMUS 14.95 6x50. 

2. RM projednala níže uvedené cenové nabídky firem: 

a) SP Servis – Stanislav Pecháč, Potoční 192/17, 408 01 Rumburk, za cenu ve výši  

302.379,- Kč včetně DPH,  

b) ASTECH – Daniel Wenzel, Máchova 797, 407 53 Jiříkov, za cenu ve výši 306.009,- Kč 

včetně DPH, 

c) Prostě Q, s.r.o., Na Výsluní 392/6, 408 01 Rumburk, za cenu ve výši 312.180,- Kč včetně 

DPH. 

3. RM rozhodla koupit průmyslový skartovací stroj INTIMUS 14.95 6x50, za nejvýhodnější 

cenovou nabídku, a to od firmy SP Servis – Stanislav Pecháč, Potoční 192/17, 408 01 Rumburk, 

za cenu ve výši 302.379,- Kč včetně DPH, a to formou zálohové faktury v plné ceně stroje. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - provést nákup průmyslového skartovacího 

stroje INTIMUS 14.95 6x50, od firmy SP Servis – Stanislav Pecháč, Potoční 192/17,  

408 01 Rumburk, za cenu ve výši 302.379,- Kč včetně DPH a zároveň po instalaci stroje 

zabezpečit konečnou fakturu, a to nejpozději do 30. 11. 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 

 

 


