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

Informace o přijatých
USNESENÍCH ze 40. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 3. února 2020 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 548/2020
RM rozhodla přidělit byt 1+1 (22,10 m2), Rumburská 453, 407 53 Jiříkov, za předpokladu
složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou
od 15. 02. 2020 do 30. 06. 2020, panu V. D.
Usnesení č. 549/2020
1. RM projednala Žádost paní J. Ř., o splacení peněžní jistoty, ve výši 2.112,- Kč, ve třech
splátkách po 704,- Kč/měsíčně.
2. RM rozhodla vyhovět Žádosti paní J. Ř., o splacení peněžní jistoty, ve výši 2.112,- Kč,
ve třech splátkách po 704,- Kč/měsíčně.
Usnesení č. 550/2020
1. RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou, na byty ve vlastnictví Města
Jiříkova, na období od 01. 02. 2020 do 31. 03. 2020.
- I. J., 407 53 Jiříkov

od 01. 02. 2020 do 31. 03. 2020

- M. A., 407 53 Jiříkov

od 01. 02. 2020 do 31. 03. 2020

- D. L., 407 53 Jiříkov

od 01. 02. 2020 do 31. 03. 2020

- P. A., 407 53 Jiříkov

od 01. 02. 2020 do 31. 03. 2020

- I. J., 407 53 Jiříkov

od 01. 02. 2020 do 31. 03. 2020

- M. I., 407 53 Jiříkov

od 01. 02. 2020 do 31. 03. 2020

- R. J., 407 53 Jiříkov

od 01. 02. 2020 do 31. 03. 2020

- H. R., 407 53 Jiříkov

od 01. 02. 2020 do 31. 03. 2020

- M. D., 407 53 Jiříkov

od 01. 02. 2020 do 31. 03. 2020

- D. K., 407 53 Jiříkov

od 01. 02. 2020 do 31. 03. 2020

2. RM rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na dobu určitou, na byt ve vlastnictví Města
Jiříkova, paní R. S., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 551/2020
1. RM projednala Inventarizační zprávu roku 2019 o inventarizaci majetku a závazků Města
Jiříkova.
2. RM rozhodla schválit Inventarizační zprávu roku 2019 o inventarizaci majetku a závazků
Města Jiříkova.
Usnesení č. 552/2020
1. RM projednala vyúčtování přijatých níže uvedených dotací 2019:
Výše dotace

a) Volby do Evropského parlamentu
b) Výkon státní správy
c) Akt. politika zaměstnanosti
d) SDH- akceschopnost, mzd. náklady
e) Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání
f) Asistenti prevence kriminality
g) Podpora sociálních služeb
h) Nákup kompostérů
i) Rekonstrukce požární zbrojnice

87.000,- Kč
2.357.100,- Kč
1.865.561,- Kč
278.800,- Kč
535.350,- Kč
599.121,51 Kč
15.657.300,- Kč
245.000,- Kč
4.500.000,- Kč

Vratka
nedočerpané
dotace
9.979,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

Celkem
26.125.232,51 Kč 9.979,- Kč
2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2019.
3. RM doporučuje ZM schválit vratku nedočerpané dotace roku 2019 ve výši 9.979,- Kč.
Usnesení č. 553/2020
1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 12. 2019 dle předloženého rozboru.
2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 12. 2019 dle předloženého rozboru.
Usnesení č. 554/2020
1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/2/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a panem Z. Š., a tuto darovací smlouvu schvaluje.
2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 640,- Kč (finanční hotovost) od pana Z. Š., dar byl
poskytnut bez podmínek.
3. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/3/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a panem R. S., a tuto darovací smlouvu schvaluje.
4. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana R. S., dar byl
poskytnut bez podmínek.
5. RM ukládá: starostovi města – výše uvedené darovací smlouvy podepsat.
Usnesení č. 555/2020
1. RM bere na vědomí potvrzení, že Školská rada při Základní škole Jiříkov, okres Děčín –
příspěvková organizace, schválila dne 10. 12. 2019 Výroční zprávu školy, za školní rok
2018/2019.
2. RM bere na vědomí Výroční zprávu školy, za školní rok 2018/2019, příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, zpracovanou ředitelkou
Mgr. Miroslavou Kubešovou, která byla projednána a schválena dne 10. 12. 2019 na zasedání
Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.
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Usnesení č. 556/2020
1. RM projednala Žádost příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín –
příspěvková organizace, na použití finančních prostředků z investičního fondu k financování
opravy střechy na budově základní školy (2. stupeň), provedení postřiku půdních prostor proti
plísni a na náklady spojené s likvidací (vývozu) stávajícího septiku umístěného mezi
tělocvičnou a budovou základní školy (1. stupeň).
2. RM schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu k financování opravy
střechy na budově základní školy (2. stupeň), provedení postřiku půdních prostor proti plísni
a na náklady spojené s likvidací (vývozu) stávajícího septiku umístěného mezi tělocvičnou
a budovou základní školy (1. stupeň).
Usnesení č. 557/2020
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2020 ze zasedání „Komise sociálně – kulturní“ konané
dne 15. 01. 2020.
Usnesení č. 558/2020
1. RM projednala návrh Servisní smlouvy č. 490200150 programového vybavení Codexis®
Green, zajišťující přístup k aktuálním právním předpisům, uzavírané mezi Městem Jiříkov
a společností ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, Moravská
Ostrava, IČ: 46578706, kterou dojde k provedení upgradu stávající licence na licenci novou
(CODEXIS GREEN) za jednorázový poplatek 15.000,- Kč bez DPH.
2. RM rozhodla uzavřít Servisní smlouvu č. 490200150 programového vybavení Codexis®
Green, zajišťující přístup k aktuálním právním předpisům, mezi Městem Jiříkov a společností
ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava,
IČ: 46578706.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Servisní smlouvu č. 490200150 programového
vybavení Codexis® Green, zajišťující přístup k aktuálním právním předpisům, mezi Městem
Jiříkov a společností ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava,
Moravská Ostrava, IČ: 46578706.
Usnesení č. 559/2020
1. RM projednala:
a) předložený návrh Dodatku č. 1 mandátní smlouvy č. 1080, uzavřené mezi Městem Jiříkov
a společností JAPEX – Jan Pekárek, Hvozdíkova 835, 463 12 Liberec 25, IČ: 12026620,
na zajištění služby ostrahy objektu (budova MěÚ) od 01. 02. 2020, za cenu 1.190,- Kč/měsíc
bez DPH.
b) předložený návrh Dodatku č. 1 mandátní smlouvy č. 1081, uzavřené mezi Městem Jiříkov
a společností JAPEX – Jan Pekárek, Hvozdíkova 835, 463 12 Liberec 25, IČ: 12026620,
na zajištění služby ostrahy objektu (Městská knihovna) od 01. 02. 2020, za cenu 890,- Kč/měsíc
bez DPH.
c) předložený návrh Dodatku č. 1 mandátní smlouvy č. 1085, uzavřené mezi Městem Jiříkov
a společností JAPEX – Jan Pekárek, Hvozdíkova 835, 463 12 Liberec 25, IČ: 12026620,
na zajištění služby ostrahy objektu (budova Drobné provozovny) od 01. 02. 2020, za cenu
1.190,- Kč/měsíc bez DPH.
d) předložený návrh Dodatku č. 1 mandátní smlouvy č. 1086, uzavřené mezi Městem Jiříkov
a společností JAPEX – Jan Pekárek, Hvozdíkova 835, 463 12 Liberec 25, IČ: 12026620,
na zajištění služby ostrahy objektu (budova Klubu seniorů) od 01. 02. 2020, za cenu
890,- Kč/měsíc bez DPH.
e) předložený návrh Dodatku č. 1 mandátní smlouvy č. 1087, uzavřené mezi Městem Jiříkov
a společností JAPEX – Jan Pekárek, Hvozdíkova 835, 463 12 Liberec 25, IČ: 12026620,
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na zajištění služby ostrahy objektu (služebna Městské policie Jiříkov) od 01. 02. 2020, za cenu
1.190,- Kč/měsíc bez DPH.
f) předložený návrh Dodatku č. 1 mandátní smlouvy č. 1101, uzavřené mezi Městem Jiříkov
a společností JAPEX – Jan Pekárek, Hvozdíkova 835, 463 12 Liberec 25, IČ: 12026620,
na zajištění služby ostrahy objektu (budova Štefánikova č.p. 568) od 01. 02. 2020, za cenu
890,- Kč/měsíc bez DPH + 100,- Kč GSM/Cloud (komunikační poplatky) bez DPH.
2. RM rozhodla uzavřít Dodatky č. 1 k mandátním smlouvám č. 1080, 1081, 1085, 1086, 1087
a 1101, mezi Městem Jiříkov a společností JAPEX – Jan Pekárek, Hvozdíkova 835,
463 12 Liberec 25, IČ: 12026620.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatky č. 1 k mandátním smlouvám č. 1080, 1081,
1085, 1086, 1087 a 1101, mezi Městem Jiříkov a společností JAPEX – Jan Pekárek,
Hvozdíkova 835, 463 12 Liberec, IČ: 12026620.
Usnesení č. 560/2020
1. RM projednala návrh Smlouvy o ostraze objektu pomocí PCO, uzavírané mezi Městem
Jiříkov a společností JAPEX – Jan Pekárek, Hvozdíkova 835, 463 12 Liberec 25, IČ: 12026620,
na zajištění ostrahy objektu (Hasičská zbrojnice) za cenu ve výši 1.190,- Kč/měsíc bez DPH
+ 100,- Kč GSM/Cloud (komunikační poplatky) bez DPH.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o ostraze objektu pomocí PCO (Hasičská zbrojnice), mezi
Městem Jiříkov a společností JAPEX – Jan Pekárek, Hvozdíkova 835, 463 12 Liberec 25,
IČ: 12026620.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o ostraze objektu pomocí PCO (hasičská
zbrojnice), mezi Městem Jiříkov a společností JAPEX – Jan Pekárek, Hvozdíkova 835,
463 12 Liberec, IČ: 12026620.
Usnesení č. 561/2020
1. RM projednala předloženou Příkazní smlouvu č. SML-01/2020, od jednatelky společnosti
Tendr CZ s.r.o., se sídlem Masarykova 68, 257 22 Čerčany, na zajištění administrace
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavbu „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší
a cyklisty Rumburská – I. etapa“.
2. RM rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu č. SML-01/2020, na zajištění administrace
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavbu „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší
a cyklisty Rumburská – I. etapa“, mezi firmou Tendr CZ s.r.o., se sídlem Masarykova 68,
257 22 Čerčany a Městem Jiříkov, za cenu ve výši 39.000,- Kč bez DPH.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Příkazní smlouvu č. SML-01/2020, na zajištění
administrace zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavbu „Jiříkov, Smíšená
stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“, mezi firmou Tendr CZ s.r.o., se sídlem
Masarykova 68, 257 22 Čerčany a Městem Jiříkov.
Usnesení č. 562/2020
1. RM projednala předloženou informaci o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce na akci „Jiříkov – vodovod ul. Dvořákova“
a nesplnění zadávací lhůty určené k provedení nezbytných úkonů pro uzavření smlouvy o dílo.
2. RM rozhodla zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
na akci „Jiříkov – vodovod ul. Dvořákova“, z důvodu, že vybraný dodavatel v termínu
do 31. 12. 2019, kdy skončila zadávací lhůta, nepředložil v rámci součinnosti veškeré
dokumenty k prokázání splnění kvalifikace a uzavření smlouvy o dílo a další dodavatelé
umístěné na druhém, či třetím pořadí předložily nabídky pro zadavatele ekonomicky
nepřijatelné.
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Usnesení č. 563/2020
1. RM projednala předloženou informaci o zadání stavebních prací na akci „Jiříkov –
vodovod ul. Dvořákova“, přímo dodavateli bez výběrového řízení, z důvodu splnění
požadovaného termínu realizace od 01. 04. 2020.
2. RM rozhodla zadat realizaci stavebních prací na akci „Jiříkov – vodovod ul. Dvořákova“,
dodavateli firmě UVOK s.r.o., se sídlem Slovinská 751/9, 101 00 Praha 10, s podmínkou,
že do konce února 2020 dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace a bude v tomto
termínu i uzavřena smlouva o dílo. Cena stavebních prací nepřekročí částku ve výši
605.000,- Kč bez DPH, dle jejich nabídky.
3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - ve spolupráci
s dodavatelskou firmou UVOK s.r.o., se sídlem Slovinská 751/9, 101 00 Praha 10, zajistit
nezbytné doklady k prokázání kvalifikace a předložení návrhu smlouvy o dílo, do konce února
2020, pro další jednání Rady města.
Usnesení č. 564/2020
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IP-12-4010217/002, na p.p.č. 6204/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6211
(ostatní plocha), p.p.č. 6216/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, uzavírané mezi Městem
Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, zastoupenou panem L. E.,
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-4010217/002, na p.p.č 6204/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6211 (ostatní
plocha), p.p.č. 6216/1(ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, zastoupenou panem L. E., a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010217/002.
Usnesení č. 565/2020
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti – umístění a provozování
komunikačního vedení a zařízení, na dotčené nemovitosti p.p.č. 5998 (ostatní plocha)
v k.ú. Jiříkov, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti – umístění a provozování
komunikačního vedení a zařízení, na dotčené nemovitosti p.p.č. 5998 (ostatní plocha)
v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností CETIN a.s.,
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zřízení služebnosti – umístění
a provozování komunikačního vedení a zařízení.
Usnesení č. 566/2020
1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. RM schvaluje záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) části p.p.č. 5195/1 (trvalý travní porost) o výměře 1400 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako
zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, části p.p.č. 5195/1 (trvalý travní porost) o výměře 1400 m2
v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk,
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b) p.p.č. 1848 (zahrada) o výměře 550 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok.
Pozemek je zapsán 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. Pozemek je zapsán na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk,
d) části p.p.č. 838/12 (trvalý travní porost) o výměře 1250 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu
za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
e) části p.p.č. 6335/1 (ostatní plocha) o výměře 120 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
f) p.p.č. 5609/2 (trvalý travní porost) o výměře 1199 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
g) části p.p.č. 2582 (zahrada) o výměře 1100 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2
a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
h) p.p.č. 6516/1 (ostatní plocha) o výměře 157 m2 v k.ú. Jiříkov, jako příjezdovou cestu k domu
za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
i) p.p.č. 2314 (trvalý travní porost) o výměře 180 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
3. RM neschvaluje záměr nového pronájmu, a to části p.p.č. 745/5 (orná půda) o výměře
5000 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk.
4. RM schvaluje záměry 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. Pozemek je zapsán na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk,
b) p.p.č. 162/1 (trvalý travní porost) o výměře 315 m2 a p.p.č. 6623/1 (ostatní plocha) o výměře
297 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk.
5. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu
pozemků na úřední desce MěÚ Jiříkov.
Usnesení č. 567/2020
RM bere na vědomí informaci o uskutečněné Tříkrálové sbírce 2020 v Jiříkově, včetně
výčetkového listu. Výnos Tříkrálové sbírky 2020 činí celkem 18.735,- Kč (Jiříkov 10.844,- Kč
a Filipov 7.891,- Kč).
Usnesení č. 568/2020
RM bere na vědomí dopis paní Bc. Gabriely Doušové, ředitelky Schrödingerova institutu,
Palackého 205, 408 01 Rumburk, se sídlem Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, IČ: 71341510,
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s poděkováním za poskytnutý finanční příspěvek v roce 2019 a dlouholetou spolupráci
s Městem Jiříkov.
Usnesení č. 569/2020
1. RM projednala dopis Klubu cyklistiky Krásná Lípa, Smetanova 22, 407 46 Krásná Lípa,
s poděkováním za spolupráci při organizaci XXXII. ročníku „Tour de Feminin – O cenu
Českého Švýcarska“, konaného v termínu 11. – 14. července 2019 a zajištění II. etapy
„Jiříkovská“ dne 12. července 2019. Dále projednala žádost Klubu cyklistiky Krásná Lípa,
Smetanova 22, 407 46 Krásná Lípa, o pomoc při spolupořadatelství II. etapy XXXIII. ročníku
mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“, dne
3. července 2020 (pátek) v Jiříkově.
2. RM rozhodla o kompletním zajištění II. etapy „Jiříkovská“ v rámci XXXIII. ročníku
mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“,
a to dne 3. července 2020 (pátek) v Jiříkově.
3. RM rozhodla zajistit cenu pro vrchařskou prémii „Jiříkov - ul. Šluknovská“ v rámci 1. etapy
XXXIII. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu
Českého Švýcarska 2020“, konaného 2. července 2020 a zajištění cen pro pořadí 1. – 3. místo
v 2. etapě XXXIII. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin –
O cenu Českého Švýcarska 2020“, konaného dne 3. července 2020 (pátek).
4. RM ukládá:
a) odboru vnitřní správy a odboru místního a bytového hospodářství – zajistit organizačně
start a dojezd II. etapy do Jiříkova,
b) starostovi města – zajistit ceny v rámci XXXIII. ročníku mezinárodního cyklistického
závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska 2020“ pro vrchařskou prémii
1. etapy a ceny pro pořadí 1. – 3. místo 2. etapy.
Usnesení č. 570/2020
RM doporučuje ZM stanovit v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády
č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2019 Sb.,
s platností od 01. 03. 2020, neuvolněnému členu zastupitelstva, odměnu za funkci, za kterou
náleží nejvyšší odměna stanovená zastupitelstvem:
člen rady města
7.954,- Kč
předseda výboru zastupitelstva,
předseda komise rady, předseda zvláštního orgánu
3.978,- Kč
člen výboru zastupitelstva, člen komise rady, člen zvláštního orgánu
3.314,- Kč
člen zastupitelstva
1.989,- Kč
Usnesení č. 571/2020
1. RM projednala Inspekční zprávu Čj. ČŠIU–1330/19-U, České školní inspekce, Ústecký
inspektorát, W. Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem, z inspekční činnosti, která proběhla
u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková
organizace, ve dnech 16. 09. 2019 – 18. 09. 2019.
2. RM projednala Protokol o kontrole Čj. ČŠIU–1331/19-U, České školní inspekce, Ústecký
inspektorát, W. Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem, z inspekční činnosti, která proběhla
u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková
organizace, ve dnech 16. 09. 2019 – 18. 09. 2019.
3. RM bere na vědomí Opatření k Inspekční zprávě Čj. ČŠIU–1330/19-U, České školní
inspekce, Ústecký inspektorát, W. Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem, z inspekční
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činnosti, která proběhla u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres
Děčín – příspěvková organizace, ve dnech 16. 09. 2019 – 18. 09. 2019, zpracovaný ředitelkou
příspěvkové organizace, Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková
organizace, paní Lenkou Majákovou.
4. RM bere na vědomí Opatření k protokolu o kontrole Čj. ČŠIU–1331/19-U, České školní
inspekce, Ústecký inspektorát, W. Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem, z inspekční
činnosti, která proběhla u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres
Děčín – příspěvková organizace, ve dnech 16. 09. 2019 – 18. 09. 2019, zpracovaný ředitelkou
příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková
organizace, paní Lenkou Majákovou.
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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