
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 35. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 2. prosince 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 474/2019 

1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2019: 

a) příjmy ve výši 73.561.539,66 Kč, výdaje ve výši 70.368.967,47 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši 3.192.572,19 Kč, 

b) výnosy ve výši 69.239.605,80 Kč, náklady ve výši 49.812.311,51 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 19.427.294,29 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 2019, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. 

3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období  9/2019 schválit.   

                

Usnesení č. 475/2019 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 10. 2019 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 10. 2019 dle předloženého rozboru. 

      

Usnesení č. 476/2019 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/26/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a paní H. H., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

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

poskytnut bez podmínek. 

3. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/27/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

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

4. RM rozhodla přijmout dar ve výši 5.000,- Kč (finanční hotovost) od pana J. M., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

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

                

Usnesení č. 477/2019 

1. RM projednala poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 

2019, v celkové výši 8.800,- Kč, na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo 

územní obvod jejího zřizovatele na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje. 

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. 478/2019 

1. RM projednala formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jiříkova“. 

2. RM doporučuje ZM schválit pro rok 2020, dle zkušeností z předcházejících let, individuální 

poskytování dotací, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, obecně neziskovým organizacím, tedy jen organizacím a 

spolkům, které mají přiděleno IČ a jen na provozní výdaje. 
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3. RM doporučuje ZM rozhodnout o poskytování dotací výhradně pro organizace a spolky  

se sídlem v Jiříkově a dále pro ostatní organizace a spolky pouze na akce pořádané na území 

města Jiříkova. 

4. RM doporučuje ZM schválit formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 

Jiříkova“ a formulář „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 

Jiříkova“.                

 

Usnesení č. 479/2019 

RM doporučuje ZM stanovit, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence radě města k provedení 

posledního rozpočtového opatření k 31. 12. 2019, v rozsahu do výše 5.000.000,- Kč a k přijetí 

dotací za období od prosincového zasedání zastupitelstva města do 31. 12. 2019, dle zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.         

 

Usnesení č. 480/2019 

1. RM projednala návrh změny č. 2 závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019,  

a to změnu již schváleného a poskytnutého neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši  

100.000,- Kč, na vybudování elektronického zabezpečení budovy mateřské školy  

v ul. Filipovská (usnesení ZM č. 141/2019), na příspěvek investiční ve výši 69.974,- Kč,  

na vybudování elektronického zabezpečení budovy mateřské školy v ul. Filipovská a část 

30.026,- Kč, ponechat jako neinvestiční na provoz příspěvkové organizace. 

2. RM doporučuje ZM schválit změnu č. 2 závazného ukazatele příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019 tak, 

že příspěvek zřizovatele ve výši 100.000,- Kč, na vybudování elektronického zabezpečení 

budovy mateřské školy v ul. Filipovská (usnesení ZM č. 141/2019) se mění z části 69.974,- Kč, 

na příspěvek investiční na vybudování elektronického zabezpečení budovy mateřské školy 

v ul. Filipovská a zbylá část 30.026,- Kč, příspěvek neinvestiční na provoz příspěvkové 

organizace.                

 

Usnesení č. 481/2019 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo, mezi Městem Jiříkov a firmou TISK 

KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264, na tisk 

Jiříkovských novin od 01. 01. 2020, za cenu 5.883,- Kč + 15% DPH, za 800 ks výtisků. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo, mezi Městem Jiříkov a firmou TISK KRÁSNÁ LÍPA, 

spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264, na tisk Jiříkovských novin  

od 01. 01. 2020, za cenu 5.883,- Kč + 15% DPH, za 800 ks výtisků. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou TISK 

KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264, na tisk 

Jiříkovských novin od 01. 01. 2020, za cenu 5.883,- Kč + 15% DPH, za 800 ks výtisků. 

           

Usnesení č. 482/2019 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě o dodávce softwarových 

produktů a poskytování servisních služeb č. 00261424/000/2005, uzavíraný mezi Městem 

Jiříkov a firmou INISOFT s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec I  

– Staré město, zastoupené jednatelem Ing. D. M. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 4 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů  

a poskytování servisních služeb č. 00261424/000/2005, mezi Městem Jiříkov a firmou 
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INISOFT s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec I – Staré město, zastoupené 

jednatelem Ing. D. M. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 4 ke smlouvě o dodávce softwarových 

produktů a poskytování servisních služeb č. 00261424/000/2005, mezi Městem Jiříkov a firmou 

INISOFT s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec I – Staré město, zastoupené 

jednatelem Ing. D. M.            

 

Usnesení č. 483/2019 

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

malého rozsahu, na stavební práce, na akci „Jiříkov – víceúčelové hřiště u ZŠ čp. 740“. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o dílo na zajištění stavebních prací na akci 

„Jiříkov – víceúčelové hřiště u ZŠ čp. 740“. 
3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu, 

na stavební práce, na akci „Jiříkov – víceúčelové hřiště u ZŠ čp. 740“, dle stanovených kritérií 

předložil dodavatel UTsport s.r.o., se sídlem Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6, IČ: 03760359, 

s nabídkovou cenou ve výši 1.268.069,58 Kč včetně DPH. Druhý v pořadí se umístil dodavatel 

VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ: 27967638, 

s nabídkovou cenou ve výši 1.727.842,47 Kč včetně DPH. Třetí v pořadí se umístil dodavatel 

Milan Houžvička, Sportservis-Zanap, se sídlem Keteňská 1329/18, 193 00 Praha 9,  

IČ: 16897455, s nabídkovou cenou ve výši 1.554.669,00 Kč včetně DPH. 

4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – 

víceúčelové hřiště u ZŠ čp. 740“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem UTsport s.r.o.,  

se sídlem Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6, IČ: 03760359, s nabídkovou cenou ve výši 

1.268.069,58 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 smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci 

„Jiříkov – víceúčelové hřiště u ZŠ čp. 740“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem UTsport 

s.r.o., se sídlem Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6, IČ: 03760359.         

 

Usnesení č. 484/2019 

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

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž součástí je stavba občanského 

vybavení č.e. 19 v k.ú Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku č. 5 212/134/2015, ze dne  

09. 12. 2015 a části p.p.č. 151 (ostatní plocha) o výměře 149 m2, části p.p.č. 152/1 o výměře 

510 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1460-98/2015, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

za cenu 1.604.960,- Kč. 

3. RM projednala návrh Příkazní smlouvy prodeje formou elektronické aukce od společnosti 

AUDRA s.r.o., se sídlem Nerudova 956/24, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447, k zajištění 

aukce nemovitostí, a to st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž součástí 

je stavba občanského vybavení č.e. 19 v k.ú Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku  

č. 5 212/134/2015, ze dne 09. 12. 2015 a části p.p.č. 151 (ostatní plocha) o výměře 149 m2, části 

p.p.č. 152/1 o výměře 510 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1460-98/2015, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem za cenu 1.604.960,- Kč. 

4. RM doporučuje ZM uzavřít Příkazní smlouvu prodeje formou elektronické aukce  

mezi společností AUDRA s.r.o., se sídlem Nerudova 956/24, 500 02 Hradec Králové,  

IČ: 27479447 a Městem Jiříkov, k zajištění aukce nemovitostí, a to st.p.č. 1743 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.e. 19  

v k.ú Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku č. 5 212/134/2015, ze dne 09. 12. 2015 a části 
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p.p.č. 151 (ostatní plocha) o výměře 149 m2, části p.p.č. 152/1 o výměře 510 m2 vše  

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1460-98/2015, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem za cenu 

1.604.960,- Kč.               

  

Usnesení č. 485/2019 

1. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření za období  

1 - 9/2019, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedl na základě pověření 

zřizovatele, ze dne 25. 10. 2019 a dle § 6 zákona č. 225/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní 

řád), Ing. M. B., za společnost BIRIMS s.r.o., Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf,  

u příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov,  

dne 30. 10. 2019. Závěr kontroly - nebyly zjištěny nedostatky, které by zkreslily hospodaření 

kontrolované organizace. 

2. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření za období  

1 - 9/2019, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedl na základě pověření 

zřizovatele, ze dne 25. 10. 2019 a dle § 6 zákona č. 225/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní 

řád), Ing. M. B., za společnost BIRIMS s.r.o., Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf,  

u příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,  

dne 01. 11. 2019. Závěr kontroly - nebyly zjištěny nedostatky, které by zkreslily hospodaření 

kontrolované organizace. 

3. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření za období  

1 - 9/2019, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedl na základě pověření 

zřizovatele, ze dne 25. 10. 2019 a dle § 6 zákona č. 225/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní 

řád), Ing. M. B., za společnost BIRIMS s.r.o., Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf,  

u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace dne 30. 10. 2019. Závěr kontroly - nebyly zjištěny nedostatky, které by zkreslily 

hospodaření kontrolované organizace.            

                          

Usnesení č. 486/2019 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2019 předložené „ARTE MUSICA“ 

zapsaným spolkem, Františkova 13/13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, dotace ve výši 

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

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov  

v roce 2019.                

 

Usnesení č. 487/2019 

1. RM projednala poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

která je určena pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres 

Děčín - příspěvková organizace, v roce 2019 ve výši 535.350,- Kč. 

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

příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace.           

 

Usnesení č. 488/2019 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 3/2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu č. 3/2019 

příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace, dle předloženého návrhu, schvaluje.      



 5 

Usnesení č. 489/2019 

1. RM projednala Žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín -  příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, o schválení finanční 

odměny pro ředitelku příspěvkové organizace, ve výši 50.000,- Kč, za rok 2019. 

2. RM rozhodla schválit finanční odměnu ve výši 50.000,- Kč, ředitelce příspěvkové 

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

paní Lence Majákové, za rok 2019.                

 

Usnesení č. 490/2019 

1. RM bere na vědomí informaci starosty a situaci majitelů vyhořelého objektu na Rumburské 

ulici, 407 53 Jiříkov, který je v majetku pana V. R.  

2. RM schvaluje Dohodu (nájemní smlouva) o poskytnutí dočasného ubytování mezi Městem 

Jiříkov a obyvateli vyhořelého objektu na Rumburské ulici, 407 53 Jiříkov, a to v č.p. 1090,  

byt č. 19, s paní R. A., R. V., R. J. a R. V. ml. Dohoda (nájemní smlouva) o poskytnutí 

dočasného přístřeší se uzavírá na dobu určitou do 30. 06. 2020, v č.p. 1090, byt č. 19. 

3. RM ukládá: starostovi města – Dohodu (nájemní smlouvu) o poskytnutí dočasného 

ubytování podepsat.          

 
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 

 


