Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 34. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 18. listopadu 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 453/2019
RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.
Usnesení č. 454/2019
1. RM projednala návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2020, kdy příjmy jsou
plánovány ve výši 58.708.000,- Kč, výdaje ve výši 55.906.000,- Kč, financování ve výši
– 2.802.000,- Kč.
2. RM projednala 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2020, a to:
a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 63.307.000,- Kč, výdaje
ve výši 62.807.000,- Kč, financování ve výši 676.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
500.000,- Kč,
b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 63.307.000,- Kč, výdaje
ve výši 63.307.000,- Kč, financování ve výši 676.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
0,- Kč,
c) návrh schodkového rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 63.307.000,- Kč, výdaje
ve výši 63.983.000,- Kč, financování ve výši 676.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
– 676.000,- Kč.
3. RM projednala Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2020 a Komentář k rozpočtu
na rok 2020.
4. RM doporučuje ZM přijmout a schválit schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 2020,
dle předloženého návrhu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 63.307.000,- Kč, výdaje ve výši
63.983.000,- Kč, financování ve výši + 676.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt uspořenými
prostředky z přecházejících let uloženými ve fondu rezerv.
5. RM doporučuje ZM schválit celkové příjmy ve výši 63.307.000,- Kč, výdaje ve výši
63.983.000,- Kč a financování ve výši 676.000,- Kč, jako závazné ukazatele rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2020.
6. RM doporučuje ZM schválit jednotlivým odborům městského úřadu závazné ukazatele
na rok 2020 takto:
Odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 5.781.000,- Kč, kapitálové výdaje
6.870.000,- Kč, odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 10.329.000,- Kč,
kapitálové výdaje 0,- Kč, odbor vnitřní správy – provozní výdaje 7.702.000,- Kč, kapitálové
výdaje 525.000,- Kč, odbor ekonomický – provozní výdaje 1.335.000,- Kč, kapitálové výdaje
0,- Kč, tajemník městského úřadu – provozní výdaje 24.950.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč.
7. RM doporučuje ZM schválit jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele
na rok 2020 takto:
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace – provozní
příspěvek 1.873.000,- Kč, Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace –
provozní příspěvek ve výši 3.358.000,- Kč, Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov
– provozní příspěvek 1.200.000,- Kč.

8. RM doporučuje ZM schválit Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2020 a jejich
uplatňování při hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova
v roce 2020.
9. RM projednala návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2020.
10. RM doporučuje ZM schválit rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2020.
11. RM projednala návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2020.
12. RM doporučuje ZM schválit rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2020.
13. RM projednala informace o schváleném rozpočtu na rok 2019, dle zákona o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti.
14. RM doporučuje ZM rozhodnout o uložení odvodu z odpisů roku 2020 a odvodu celého
investičního fondu všem zřízeným příspěvkovým organizacím, nejpozději do 18. 12. 2020
na účet zřizovatele.
15. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 3.479.000,- Kč
z fondu rezerv, č.ú. 20036-921389399/0800, na základní běžný účet, č.ú. 921389399/0800,
na financování výdajů rozpočtu roku 2020 v lednu 2020.
Usnesení č. 455/2019
1. RM projednala Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2019, o místním poplatku
ze psů. Tato vyhláška ruší Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o místním poplatku ze psů,
č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného a č. 4/2010, o místním poplatku z ubytovacích
kapacit.
2. RM doporučuje ZM zrušit Obecně závazné vyhlášky č.3/2010, o místním poplatku
ze vstupného a č. 4/2010, o místním poplatku z ubytovacích kapacit, z důvodu několikaleté
nulové nárokovosti výběru poplatků.
3. RM doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
„Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.“
Usnesení č. 456/2019
1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/25/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a panem P. S., a tuto darovací smlouvu schvaluje.
2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 500,- Kč (finanční hotovost) od pana P. S., dar byl
poskytnut bez podmínek.
3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.
Usnesení č. 457/2019
1. RM projednala žádost Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Jiříkov,
Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov, IČ: 00482625, zastoupeného M. V., předsedou místní
organizace, o poskytnutí dotace v celkové výši 20.000,- Kč, na kroužek mladých rybářů,
na závodní činnost, krmné směsi, ceny na závody, startovné, cestovné, víkendové zájezdy,
ubytování, odměny pro nejlepší mladé rybáře, vybavení pro závodní činnost, z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2019.
2. RM rozhodla poskytnout dotaci Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace
Jiříkov, Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov, IČ: 00482625, na rok 2019, v celkové výši
20.000,- Kč, na kroužek mladých rybářů, na závodní činnost, krmné směsi, ceny na závody,
startovné, cestovné, víkendové zájezdy, ubytování, odměny pro nejlepší mladé rybáře,
vybavení pro závodní činnost, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
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Usnesení č. 458/2019
1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2019, předložené Spolkem
jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, dotace ve výši
40.000,- 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. 459/2019
RM projednala rozpočtové opatření č. 10/2019 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 10/2019 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
Usnesení č. 460/2019
1. RM projednala Zápis č. 8/2019 ze zasedání „Komise sociálně – kulturní“, konané
dne 04. 11. 2019.
2. RM určuje termín konání akce Dne seniorů na 02. 10. 2020.
Usnesení č. 461/2019
1. RM projednala předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
VP_2019_150216, s přílohou č. 1, k živému užití hudebních děl k poslechu – populární hudba,
v rámci kulturní akce „Jiříkovská kovadlina“ a k užití hudebních děl k tanci – živá hudba,
v rámci kulturní akce „Den seniorů“, uzavírané 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 1.989,- Kč včetně DPH.
2. RM rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl
VP_2019_150216, s přílohou č. 1, k živému užití hudebních děl k poslechu – populární hudba,
v rámci kulturní akce „Jiříkovská kovadlina“ a k užití hudebních děl k tanci – živá hudba,
v rámci kulturní akce „Den seniorů“, 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 1.989,- Kč včetně DPH.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování
hudebních děl VP_2019_150216, s přílohou č. 1, k živému užití hudebních děl
k poslechu – populární hudba, v rámci kulturní akce „Jiříkovská kovadlina“ a k užití hudebních
děl k tanci – živá hudba, v rámci kulturní akce „Den seniorů“, 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 1.989,- Kč včetně
DPH.
Usnesení č. 462/2019
1. RM projednala Zápis z druhého jednání konkurzní komise na obsazení funkce
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov,
se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, obsahující doporučující stanovisko o vhodném/-ných
uchazeči/-ích pro výkon funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace.
2. RM rozhodla jmenovat v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Mgr. R. H.,
na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, s účinností od 01. 02. 2020, na funkční období
v délce 3 let se zkušební dobou 6-ti měsíců ode dne 01. 02. 2020.
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Usnesení č. 463/2019
1. RM bere na vědomí předloženou Smlouvu číslo: Z_S24_12_8120063763 o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, v rámci realizace stavby
„DC_Jiříkov,R72,úprava kNN“, v ul. Březinova v Jiříkově.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu číslo: Z_S24_12_8120063763 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, v rámci realizace stavby
„DC_Jiříkov,R72,úprava kNN“, v ul. Březinova v Jiříkově, mezi ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly a Městem Jiříkov, za cenu
ve výši 145.373,- Kč.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu číslo: Z_S24_12_8120063763 o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, v rámci realizace stavby
„DC_Jiříkov,R72,úprava kNN“, v ul. Březinova v Jiříkově, mezi ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly a Městem Jiříkov.
Usnesení č. 464/2019
1. RM projednala žádost manželů L. a Š. B., na prodloužení splatnosti směnky.
2. RM doporučuje ZM prodloužit splatnost směnky, která byla uzavřena dne 17. 01. 2018,
mezi Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní L. H., a panem Š. B.,
do 18. 01. 2025.
Usnesení č. 465/2019
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 2039
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2, st.p.č. 2040 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 45 m2 a p.p.č. 616/2 (zahrada) o výměře 2567 m2 vše v k.ú. Jiříkov, manželům
L. a J. J., dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 08/2008 a směrnice č. 7/2006, za celkovou
cenu 78.590,- Kč.
2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 2039 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2, st.p.č. 2040 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 45 m2 a p.p.č. 616/2 (zahrada) o výměře 2567 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
manželům L. a J. J., dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 08/2008 a směrnice č. 7/2006,
za celkovou cenu 78.590,- Kč.
Usnesení č. 466/2019
1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5361 (orná
půda) o výměře 2032 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, panu V. S., za cenu a podmínek dle
směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 124.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše
směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní
smlouvy, na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5361 (orná
půda) o výměře 2032 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, panu V. S., za cenu a podmínek dle
směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 124.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše
směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní
smlouvy, na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
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Usnesení č. 467/2019
1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4804/1 (zahrada)
o výměře 1043 m2, p.p.č. 4804/2 (ostatní plocha ) o výměře 355 m2, p.p.č. 4804/4 (trvalý travní
porost) o výměře 32 m2 a p.p.č. 4805 (zahrada) o výměře 256 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou
zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, manželům M. a Z. J., za cenu a podmínek dle směrnice
č. 21/2017, tj. celkem 202.320,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4804/1
(zahrada) o výměře 1043 m2, p.p.č. 4804/2 (ostatní plocha ) o výměře 355 m2, p.p.č. 4804/4
(trvalý travní porost) o výměře 32 m2 a p.p.č. 4805 (zahrada) o výměře 256 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům M. a Z. J., za cenu a podmínek dle směrnice
č. 21/2017, tj. celkem 202.320,- Kč.
Usnesení č. 468/2019
1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3417
(trvalý travní porost) o výměře 82 m2, p.p.č. 3418/1 (trvalý travní porost) o výměře 606 m2,
p.p.č. 3418/2 (ostatní plocha) o výměře 183 m2, části p.p.č. 6337/1 (ostatní plocha) o výměře
40 m2 a části p.p.č. 6338 (ostatní plocha) o výměře 34 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č.1571-198/2018, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, MUDr. J. M., za cenu a podmínek
dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 113.400,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3417
(trvalý travní porost) o výměře 82 m2, p.p.č. 3418/1 (trvalý travní porost) o výměře 606 m2,
p.p.č. 3418/2 (ostatní plocha) o výměře 183 m2, část p.p.č. 6337/1 (ostatní plocha) o výměře
40 m2 a část p.p.č. 6338 (ostatní plocha) o výměře 34 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č.1571-198/2018, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, MUDr. J. M., za cenu a podmínek
dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 113.400,- Kč.
Usnesení č. 469/2019
1. RM projednala odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 3308/2 (trvalý travní porost) o výměře
860 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1570-197/2018, která je zapsána na listu vlastnictví
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví
MUDr. J. M.
2. RM doporučuje ZM odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 3308/2 (trvalý travní porost)
o výměře 860 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1570-197/2018, která je zapsána na listu vlastnictví
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví
MUDr. J. M., za dohodnutou kupní cenu 103.200,- Kč.
Usnesení č. 470/2019
1. RM bere na vědomí Dopis s odpovědí předsedy Vlády ČR, pana Ing. Andreje Babiše,
ze dne 30. října 2019, k žádosti o bezúplatný převod vodní nádrže Nový rybník – Jiříkov,
s návrhem na odkoupení vodní nádrže Nový rybník – Jiříkov, formou splátek k zajištění
protipovodňových opatření.
2. RM ukládá: starostovi města - uvedený dopis předložit zastupitelstvu města s návrhem na
zachování stávajícího stavu.
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Usnesení č. 471/2019
RM bere na vědomí Usnesení Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování, Územní odbor Děčín, 2. oddělení
obecné kriminality, Tř. 9. května 406, 408 01 Rumburk, vedené pod č.j. KRPU-244864-58/TČ
-2018-040272, o odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu „Porušení povinnosti při
správě cizího majetku“, podle § 220 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit
pan Ing. Bc. J. S., jako statutární orgán – ředitel příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
Usnesení č. 472/2019
1. RM bere na vědomí návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 7/2018 na realizaci stavby
„Jiříkov – Rekonstrukce požární zbrojnice – stavební úpravy objektu čp. 209, ul.
Františkova – HZ – I. etapa“.
2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 7/2018 na realizaci stavby „Jiříkov
– Rekonstrukce požární zbrojnice – stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova –
HZ – I. etapa“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem stavebních prací firmou PSD s.r.o.,
se sídlem Březová 187, 405 02 Děčín, jehož předmětem je snížení původní ceny
o 154.942,- Kč bez DPH.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 7/2018 na
realizaci stavby „Jiříkov – Rekonstrukce požární zbrojnice – stavební úpravy objektu čp.
209, ul. Františkova – HZ – I. etapa“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem stavebních prací
firmou PSD s.r.o., se sídlem Březová 187, 405 02 Děčín.
Usnesení č. 473/2019
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zajištění produkce adventních koncertů
v Bazilice minor panny Marie ve Filipově, v prosinci roku 2019, v rámci čtyř adventních
koncertů konaných každou adventní neděli, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,
407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a panem
J. Ch., za celkovou částku ve výši 20.000,- Kč.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění produkce adventních koncertů v Bazilice minor
panny Marie ve Filipově, v prosinci roku 2019, v rámci čtyř adventních koncertů konaných
každou adventní neděli, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené
starostou města panem Michalem Majákem a panem J. Ch., za celkovou částku ve výši
20.000,- Kč.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zajištění produkce adventních koncertů
v Bazilice minor panny Marie ve Filipově, v prosinci roku 2019, v rámci čtyř adventních
koncertů konaných každou adventní neděli, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,
407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a panem J. Ch.,
za celkovou částku ve výši 20.000,- Kč.
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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