
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 36. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 16. prosince 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 491/2019 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.    

                         

Usnesení č. 492/2019 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019, 

ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace, paní Mgr. Miroslavě Kubešové (příloha zápisu č. 1). 

2. RM ukládá: starostovi města – oznámit ředitelce příspěvkové organizace Města Jiříkova 

rozhodnutí rady města.            

 

Usnesení č. 493/2019 

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

Města Jiříkova. 

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

a) části  p.p.č. 6217 (ostatní plocha) o výměře 107 m2  v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 110,- Kč, paní L. P., 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,  

b) části p.p.č. 2582 (zahrada) o výměře 700 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 700,- Kč, paní I. Ř., 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,      

c) části p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost) o výměře 1300 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.300,- Kč, panu R. 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, 

d) části p.p.č. 4834/1 (trvalý travní porost) o výměře 200 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 200,- Kč, paní H. D., 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 pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) 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,  

paní K. B., 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,  

b) části p.p.č. 2958 (ostatní plocha) o výměře 473 m2  a p.p.č. 2957 (zahrada) o výměře  27 m2 

vše v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč,  

panu Z. H., 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,  

c) části p.p.č. 12 (zahrada) o výměře 350 m2, části p.p.č. 13/1 (zahrada) o výměře 40 m2  

a části p.p.č. 13/2 (zahrada) o výměře 30 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 
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a rok, ročně celkem 420,- Kč, paní V. R., 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,  

d) části p.p.č. 2312/11 (trvalý travní porost) o výměře 110 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu 

za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 110,- Kč, paní M. M., 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,  

e) části p.p.č. 5640/1 (trvalý travní porost) o výměře 500 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu 

za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 500,- Kč, panu J. 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,  

f) části p.p.č. 2780/5 (zahrada) o výměře 348 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 350,- Kč, paní K. M., 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,  

g) části p.p.č. 2780/5 (zahrada) o výměře 206 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 210,- Kč, paní A. 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,  

h) p.p.č. 587/5 (zahrada) o výměře 56 m2 a p.p.č. 587/8 (zahrada) o výměře 329 m2  

vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 390,- Kč, panu F. H., 

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,  

i) p.p.č. 1459/1 (trvalý travní porost) o výměře 265 m2 a p.p.č. 1459/2 (ostatní plocha)  

o výměře 125 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako louku a přístupovou cestu,  za cenu 0,20 Kč/m2  

a rok, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), panu M. S., 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,  

j) části p.p.č. 2476/4 (zahrada) o výměře 40 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), paní D. Š., 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,  

k) části p.p.č. 1583/1 (trvalý travní porost) o výměře 280 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu 

za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 280,- Kč, panu J. J., 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,  

l) p.p.č. 834/4 (trvalý travní porost) o výměře 1039 m2 v k.ú. Jiříkov,  jako louku za cenu  

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 210,- Kč, paní M. H., 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,  

m) p.p.č. 591 (zahrada) o výměře 701 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, 

ročně celkem 710,- Kč, panu F. H., 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,  

n) p.p.č. 5908 (zahrada) o výměře 715 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  

a rok, ročně celkem 720,- Kč, paní V. D., 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,  

o) části p.p.č. 95/1 (zahrada) o výměře 350 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  

a rok, ročně celkem 350,- Kč, paní P. B., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. Pozemek je zapsán 
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na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk,  

p) části p.p.č. 922/3 (trvalý travní porost) o výměře 24 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod 

stavbou za cenu 5,- Kč/m2 a rok, části p.p.č. 922/3 (trvalý travní porost) o výměře 84 m2  

v k.ú. Jiříkov, jako obslužný pozemek za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 140,- Kč,  

paní Z. K., 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,  

q) části p.p.č. 730/1 (trvalý travní porost) o výměře 780 m2, části p.p.č. 729/3 (zahrada)  

o výměře 175 m2, části p.p.č. 1721/2 (zahrada) o výměře 10 m2 a části p.p.č. 6550/44 (ostatní 

plocha) o výměře 25 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně 

celkem 990,- Kč, paní A. E., 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,  

r) p.p.č. 728/2 (ostatní plocha) o výměře 245 m2, p.p.č. 729/2 (trvalý travní porost) o výměře 

293 m2, části p.p.č. 729/3 (zahrada) o výměře 57 m2,  p.p.č. 1721/3 (zahrada) o výměře 70 m2 

a části p.p.č. 6550/44 (ostatní plocha) o výměře 52 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 720,- Kč, paní I. R., 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,  

s) p.p.č. 750/1 (trvalý travní porost) o výměře 621 m2, p.p.č. 751/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 420 m2,  p.p.č. 751/4 (trvalý travní porost) o výměře 1716 m2  vše v k.ú. Jiříkov, 

jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, firmě PRISMA – Berlin, 

Malátova 3, 150 00 Praha 5, 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,  

t) části p.p.č. 1896/1 (ostatní plocha) o výměře 360 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 360,- Kč, panu J. W., 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 ukládá: 

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

pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.        

 

Usnesení č. 494/2019 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů  ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,  

a to části  p.p.č. 2782/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,  

a to části  p.p.č. 2782/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.           

 

Usnesení č. 495/2019 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st. p.č. 866/1 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 470 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

2. RM rozhodla nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

st.p.č. 866/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 470 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu 

dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.          
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Usnesení č. 496/2019 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na zajištění 

komplexního odpadového hospodářství, uzavřené mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,  

102 00 Praha 10, IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089.  

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zajištění komplexního 

odpadového hospodářství, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424  

a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089, 

DIČ: CZ49356089. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zajištění 

komplexního odpadového hospodářství, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, 

IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089.              

 

Usnesení č. 497/2019 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o poskytnutí služeb na likvidaci jedlých olejů, 

uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a L. Č.,  

IČ: 165 39 184, DIČ: CZ7101090854.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí služeb na likvidaci jedlých olejů, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a L. Č., IČ: 165 39 184,  

DIČ: CZ7101090854.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytnutí služeb na likvidaci jedlých 

olejů,  mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424  

a L. Č., IČ: 165 39 184, DIČ: CZ7101090854.           

     

Usnesení č. 498/2019 

1. RM  projednala žádost o pokácení vzrostlých stromů na p.p.č. 242 v k.ú. Jiříkov. 

2. RM  schvaluje skácení borovice vejmutovky na p.p.č. 242 v k.ú. Jiříkov. 

3. RM ukládá:  

a) starostovi města – podepsat žádost o kácení dřevin rostoucí mimo les, 

b) vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – zajistit skácení a ošetření výše 

uvedeného jedince.             

 

Usnesení č. 499/2019 

1. RM projednala podání žádosti o dotaci Vybavení Sběrného dvora Jiříkov. 

2. RM rozhodla podat žádost o dotaci Vybavení Sběrného dvora Jiříkov.      

 

Usnesení č. 500/2019 

1. RM projednala předložený návrh Příkazní smlouvy č. 1112201901, uzavírané mezi 

společností TNT Consulting, s.r.o., Kpt. Stránského 978/13, 198 00 Praha 14 – Černý Most, 

IČ: 25528114, DIČ: CZ 25528114 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 00261424. 

2. RM rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu č. 1112201901, mezi společností  

TNT Consulting, s.r.o., Kpt. Stránského 978/13, 198 00 Praha 14 – Černý Most,  

IČ: 25528114, DIČ: CZ 25528114 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 00261424. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Příkazní smlouvu č. 1112201901, mezi 

společností TNT Consulting, s.r.o., Kpt. Stránského 978/13, 198 00 Praha 14 – Černý Most, 

IČ: 25528114, DIČ: CZ 25528114 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 00261424.                 
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Usnesení č. 501/2019 

1. RM projednala návrh Kupní smlouvy na nákup použitého náhradního kola na vozidlo 

Multicar M30, uzavírané mezi paní D. V. a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 00261424, za smluvní cenu  3.450,- Kč. 

2. RM rozhodla uzavřít Kupní smlouvu na nákup použitého náhradního kola na vozidlo 

Multicar M30, mezi paní D. V. a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, 

za smluvní cenu  3.450,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Kupní smlouvu na nákup použitého náhradního 

kola na vozidlo Multicar M30, mezi paní D. V. a Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, za smluvní cenu  3.450,- Kč.        

          

Usnesení č. 502/2019 

1. RM rozhodla přidělit byt 1+3 (96,50 m2), Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

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

od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020, panu L. M.        

2. RM rozhodla  přidělit k  pronájmu část nebytového prostoru o ploše 11,71 m2, Náměstí 

č.e. 18, 407 53 Jiříkov, od 01. 01. 2019 na dobu neurčitou, paní P. H.   

           

Usnesení č. 503/2019 

1. RM znovu projednala 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 schvaluje střednědobý výhled 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.  

3. RM znovu projednala 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 schvaluje rozpočet 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.  

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

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

organizace, na rok 2020.  

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

2020.  

7. RM znovu projednala a 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.  

8. RM znovu projednala 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.  
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9. RM schvaluje 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.              

 

Usnesení č. 504/2019 

1. RM znovu projednala 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 schvaluje střednědobý výhled 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.  

3. RM znovu projednala 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 schvaluje rozpočet 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.  

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

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

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

7. RM znovu projednala a 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.  

8. RM znovu projednala plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

306.808,- Kč.  

9. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2020 ve výši 306.808,- Kč.  

     

Usnesení č. 505/2019 

1. RM znovu projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

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

organizace, 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 schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, 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.  

3. RM znovu projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, na rok 2020 
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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 schvaluje rozpočet 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.  

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

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

organizace, na rok 2020.  

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

2020.  

7. RM znovu projednala 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.  

8. RM znovu projednala plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

ve výši 485.458,30 Kč.  

 9. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, na rok 2020 ve výši 

485.458,30 Kč.                        

 

Usnesení č. 506/2019 

1. RM projednala Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020, součástí rozpisu rozpočtu 

jsou závazné ukazatele pro Městský úřad Jiříkov a příspěvkové organizace zřízené Městem 

Jiříkov, kteří mají za povinnost se jimi řídit. 

2. RM schvaluje Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.       

 

Usnesení č. 507/2019 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/28/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem V. K., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

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

poskytnut bez podmínek. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.  

            

Usnesení č. 508/2019 

1. RM projednala žádost Kostky Krásná Lípa, příspěvkové organizace, Masarykova 1094/4, 

407 46 Krásná Lípa, IČ: 75139090, zastoupené H. V., ředitelkou, o poskytnutí dotace na 

podporu této organizace, ve výši 7.300,- Kč, na rok 2020.  

2. RM rozhodla z důvodu nesplnění podmínek pro poskytování dotací Městem Jiříkova 

dotaci Kostce Krásná Lípa, příspěvkové organizace, Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná 

Lípa, IČ: 75139090, neposkytnout.       

 

Usnesení č. 509/2019 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace školské právnické osobě v roce 2019 

předložené Schrödingerovým institutem Varnsdorf – středisko volného času pro 

Šluknovský výběžek, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, IČ: 71341510, dotace ve výši 

50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 
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2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2019.               

 

Usnesení č. 510/2019 

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

tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Jiříkov, Pražská 362/100, 

407 53 Jiříkov, IČ: 72753706, dotace ve výši 7.000,- 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. 511/2019 

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

SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, 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. 512/2019 

1.  RM rozhodla stanovit  dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce  

a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitelky základní školy – statutární orgán 

Funkce: 2.16/2.16.01/13, platová třída/bod 1. paní Mgr. Miroslavě Kubešové, ředitelce 

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, plat dle 

Platového výměru č. 01/2019, s účinností od 01. 01. 2020 (příloha č. 1. - Platový výměr  

č. 01/2019).           

2.  RM rozhodla stanovit  dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce  

a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitelky mateřské školy – statutární orgán 

Funkce: 1.01/1.01.12/11, platová třída/bod 2. paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové 

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

dle Platového výměru č. 02/2019, včetně udělení Výjimky k zařazení do platové třídy 

k platovému výměru 02/2019, s účinností od 01. 01. 2020 (příloha č. 2 - Platový výměr  

č. 02/2019, včetně Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru 02/2019). 

          

Usnesení č. 513/2019 

1. RM projednala Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8603446081, účinný dnem  

10. 12. 2019, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 

665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8603446081, účinný dnem  

10. 12. 2019, mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 

186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8603446081, 

účinný dnem 10. 12. 2019, mezi Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, 

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.         
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Usnesení č. 514/2019 

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

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

organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně, pro celkem 49 žáků,  

za období 02. 01. 2020 – 30. 06. 2020, 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 119.223,- Kč,  

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

který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně, pro celkem 49 žáků, za období  

02. 01. 2020 – 30. 06. 2020, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci 

jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.         

   

Usnesení č. 515/2019 

RM bere na vědomí Zápis č. 9/2019 ze zasedání „Komise sociálně – kulturní“ konané dne 

27. 11. 2019.              

 

Usnesení č. 516/2019 

RM schvaluje v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením 

vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování 

informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102  

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

„Sazebník úhrad za poskytování informací“ na období od 1. ledna do 31. prosince 2020, 

s platností a účinností od 01. 01. 2020 („Sazebník úhrad za poskytování informací“ – příloha 

č. 3 zápisu).              

 

Usnesení č. 517/2019 

1. RM projednala Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu č. 20180721, uzavřené mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Českou republikou – správou státních 

hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 48133990, kterým se 

mění doba pronájmu cisterny. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu č. 20180721, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Českou republikou – správou státních 

hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 48133990, kterým se 

mění doba pronájmu cisterny. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu č. 20180721, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Českou republikou – 

správou státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana,  

IČ: 48133990, kterým se mění doba pronájmu cisterny.        

 

Usnesení č. 518/2019 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2019, předložené ČSS, z.s.  

– sportovně střeleckému klubu Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, dotace ve výši 

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

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

2019.               
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Usnesení č. 519/2019 

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

Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, pobočný spolek, Filipov 207, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 44225130, dotace ve výši 50.000,- 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. 520/2019 

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

„AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV“ spolek, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ: 22715100, 

dotace ve výši 47.000,- 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. 521/2019 

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

TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace  

ve výši 320.000,- 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. 522/2019 

RM pověřuje pana Mgr. J. S., ukládáním a vybíráním pokut za přestupky dle § 84 odst. 3 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v blokovém řízení, v období od 01. 01. 2020  

do 31. 12. 2020.       

 

Usnesení č. 523/2019 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 11. 2019 dle předloženého rozboru.  

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 11. 2019 dle předloženého rozboru.

            
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 

 


