
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 32. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 21. října 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 410/2019 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 411/2019 

RM bere na vědomí Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ředitelky příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, ve dnech 31. 10. 2019 

a 01. 11. 2019.               

  

Usnesení č. 412/2019 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 2/2019 příspěvkové organizace Domov „Srdce  

v dlaních“ - sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtovou změnu č. 2/2019 příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, dle předloženého návrhu, 

schvaluje.                

 

Usnesení č. 413/2019 

1. RM projednala Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory  

a domova se zvláštním režimem příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální 

služby Jiříkov, s účinností od 01. 01. 2020.  

2. RM schvaluje Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory  

a domova se zvláštním režimem příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální 

služby Jiříkov, s účinností od 01. 01. 2020.            

 

Usnesení č. 414/2019 

1. RM projednala nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, na bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku, a to serveru 

HP Proliant ML350 G5, v pořizovací ceně ve výši 206.536,- Kč.  

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku, a to 

serveru HP Proliant ML350 G5, v pořizovací ceně ve výši 206.536,- Kč.  

3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku ve správě 

příspěvkové organizace, a to serveru HP Proliant ML350 G5, v pořizovací ceně ve výši 

206.536,- Kč. 

4. RM projednala žádost příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, o použití finančních prostředků z investičního fondu na pořízení nového serveru pro 

potřeby příspěvkové organizace, dle nabídkové ceny, od prodejce J. K., IČ: 16446372,  

za nabídkovou cenu ve výši 77.718,20 Kč bez DPH. 

5. RM schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na pořízení nového serveru pro potřeby 

příspěvkové organizace, dle nabídkové ceny, od prodejce J. K., IČ: 16446372, za nabídkovou 

cenu ve výši 77.718,20 Kč bez DPH.        
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Usnesení č. 415/2019 

1. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (79,71 m2), 407 53 Jiříkov, za předpokladu složení 

tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou  

od 01. 11. 2019 do 31. 12. 2019, paní R. K.  

2. RM rozhodla nepřidělit byt 1+3 (96,50 m2), Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, z důvodu 

nedodržení stanovených podmínek směrnice č. 1/2014 „Pravidla pro přidělování bytů Města 

Jiříkova“ a opětovně vyhlásit výběrové řízení na tento byt.    

 

Usnesení č. 416/2019 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,  

na roky 2021 – 2022. 

Rok 2021: výnosy ve výši 8.404.000,- Kč, náklady ve výši 8.404.000,- Kč.  

Rok 2022: výnosy ve výši 8.584.000,- Kč, náklady ve výši 8.584.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace, na roky 2021 – 2022, připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřské 

školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2020 ve výnosové 

části ve výši 8.422.000,- Kč, v nákladové části ve výši 8.422.000,- Kč, s požadavkem  

na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.873.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2020.  

5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,  

na rok 2019, úpravy rozpočtu na rok 2019 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2019.  

6. RM bere na vědomí komentář ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022 a k návrhu rozpočtu na rok 2020, se 

zdůvodněním požadavku na zřizovatele. Komentář je součástí návrhu rozpočtu. 

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2020  

ve výši 80.696,- Kč.  

8. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2020, 

připomínek. Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho 

projednání.           

 

Usnesení č. 417/2019 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na roky  

2021 – 2022. 

Rok 2021: výnosy ve výši 26.191.000,- Kč, náklady ve výši 26.191.000,- Kč.  

Rok 2022: výnosy ve výši 26.191.000,- Kč, náklady ve výši 26.191.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na roky 2021 

– 2022, připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude zveřejněn na úřední 

desce zřizovatele do doby jeho projednání. 
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3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2020 ve výnosové části ve výši  

23.981.000,- Kč, v nákladové části ve výši 23.981.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek  

od zřizovatele ve výši 3.358.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2020.  

5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019, úpravy 

rozpočtu na rok 2019 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2019.  

6. RM bere na vědomí komentář ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu na roky 2021 – 2022 a k návrhu rozpočtu na rok 2020, se zdůvodněním požadavku na 

zřizovatele.  

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2020 ve výši  

306.808,- Kč.  

8. RM bere na vědomí podklad ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu rozpočtu na rok 2020.  

9. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2020, připomínek. Tento 

návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

      

Usnesení č. 418/2019 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace,  

na roky 2021 – 2022. 

Rok 2021: výnosy ve výši 55.045.000,- Kč, náklady ve výši 55.045.000,- Kč.  

Rok 2022: výnosy ve výši 56.965.000,- Kč, náklady ve výši 56.965.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, příspěvková 

organizace, na roky 2021 – 2022, připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, na rok 2020 ve výnosové 

části ve výši 51.723.000,- Kč, v nákladové části ve výši 51.723 000,- Kč, s požadavkem na 

provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 1.200.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, na rok 2020.  

5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace,  

na rok 2019, úpravy rozpočtu na rok 2019 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2019.  

6. RM bere na vědomí komentář pověřeného ředitele příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, k návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022 a k návrhu rozpočtu na rok 2020,  

se zdůvodněním požadavku na zřizovatele.  

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, na rok 2020  

ve výši 485.458,- Kč.  
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8. RM bere na vědomí podklad pověřeného ředitele příspěvkové organizace Města Jiříkova,  

a to Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, k návrhu 

rozpočtu na rok 2020.  

9. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, na rok 2020, 

připomínek. Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho 

projednání.                

 

Usnesení č. 419/2019 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 09. 2019 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 09. 2019 dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 420/2019 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/20/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a paní V. N., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

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

poskytnut bez podmínek.  

3. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/21/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

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

4. RM rozhodla přijmout dar ve výši 15.000,- Kč (finanční hotovost) od pana J. M., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

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

                

Usnesení č. 421/2019 

1. RM projednala poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti, ve výši 

221.612,- Kč, přijatou v období od 01. 07. 2019 do 30. 09. 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. 422/2019 

1. RM projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sociálních služeb, uzavřený mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02  

Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a příspěvkovou organizací Domov „Srdce v dlaních“ - sociální 

služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací 

Města Jiříkova, další dotace ve výši 958.300,- Kč je na rok 2019 a je určena poskytovatelům 

sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, po připsání na účet 

města.            

 

Usnesení č. 423/2019 

1. RM projednala návrh Smlouvy o provedení kontrol hospodaření příspěvkových organizací 

města Jiříkov za rok 2020, uzavírané mezi Městem Jiříkov a firmou BIRIMS s.r.o., se sídlem 

Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf, IČ: 04755723, zastoupenou jednatelem panem  

Ing. M. B., za cenu celkem ve výši 16.300,- Kč bez DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení kontrol hospodaření příspěvkových organizací 

města Jiříkov za rok 2020, mezi Městem Jiříkov a firmou BIRIMS s.r.o., se sídlem  

Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf, IČ: 04755723, zastoupenou jednatelem panem  

Ing. M. B., za cenu celkem ve výši 16.300,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města -  výše uvedenou smlouvu podepsat.        
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Usnesení č. 424/2019 

1. RM projednala Žádost paní I. M., o prodloužení nájemní smlouvy na byt, 407 53 Jiříkov. 

2. RM revokuje usnesení č. 403/2019 v bodě 2, z 31. schůze Rady města Jiříkova, ze dne  

07. 10. 2019. 

3. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt, 407 53 Jiříkov, paní I. M., a to  

od 01. 10. 2019 do 31. 12. 2019.           

4. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví města Jiříkova, paní R. S.,  

a to od 01. 11. 2019 do 31. 12. 2019.        

          

Usnesení č. 425/2019 

RM bere na vědomí Zápis č. 7/2019 ze zasedání „Komise sociálně – kulturní“, konané dne  

14. 10. 2019.                

 

Usnesení č. 426/2019 

1. RM bere na vědomí předloženu informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu na dodávku v rámci projektu „Ruční laserový měřič rychlosti“. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh kupní smlouvy na zajištění dodávky v rámci projektu 

„Ruční laserový měřič rychlosti“. 

3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na dodávku v rámci projektu „Ruční laserový měřič rychlosti“, dle nejnižší nabídkové ceny, 

předložil dodavatel Sorneco, s.r.o., se sídlem Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1, IČ: 24304778, 

s nabídkovou cenou ve výši 362.867,- Kč včetně DPH. 

4. RM rozhodla uzavřít kupní smlouvu na zajištění dodávky v rámci projektu „Ruční laserový 

měřič rychlosti“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Sorneco, s.r.o., se sídlem Platnéřská 

88/9, 110 00 Praha 1, IČ: 24304778, s nabídkovou cenou ve výši 362.867,- Kč včetně DPH,  

za předpokladu, že vybraný dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které 

zákon, nebo zadavatel požadoval, jako podmínku pro uzavření smlouvy. 

5. RM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu na zajištění dodávky v rámci 

projektu „Ruční laserový měřič rychlosti“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Sorneco, 

s.r.o., se sídlem Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1, IČ: 24304778, s nabídkovou cenou ve výši 

362.867,- Kč včetně DPH.          

 

Usnesení č. 427/2019 

RM projednala rozpočtové opatření č. 9/2019 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 9/2019 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.         

 

Usnesení č. 428/2019 

RM bere na vědomí výrok Městského úřadu Rumburk o zastavení řízení ve věci žádosti  

o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů, dle § 33d, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů, v lokalitě k.ú. Jiříkov a v k.ú. Filipov u Jiříkova.        

 

Usnesení č. 429/2019 

1. RM rozhodla podat žádost na Město Rumburk, příslušnou obec s rozšířenou působností,  

o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů, dle § 33d, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů, v lokalitě k.ú. Jiříkov a v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM pověřuje: starostu města – k podání žádosti na Město Rumburk, příslušnou obec 

s rozšířenou působností, o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se 
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zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, dle § 33d, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, v lokalitě k.ú. Jiříkov a v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

  
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 

 


