
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 44. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 6. dubna 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

       

Usnesení č. 629/2020 

1. RM rozhodla ve své odpovědnosti dle § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pozastavit z důvodu vyhlášeného nouzového stavu 

a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR poskytování dotací spolkům  

a podobným neziskovým subjektům z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2020, a to do odvolání. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o stejném pozastavení poskytování dotací, ve své 

odpovědnosti, dle § 85 odst. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů.          

3. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – výše uvedené sdělit žadatelům o dotaci 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.                                                               

 

Usnesení č. 630/2020 

1. RM projednala stanovisko Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva financí ČR k rozdávání 

ochranných roušek občanům obce (z hlediska zákona o obcích a předpisů v oblasti účetnictví) 

ze dne 30. 03. 2020. 

2. RM rozhodla stanovit v návaznosti na výše uvedené podmínky poskytování osobních 

ochranných prostředků, a to roušek a respirátorů v souvislosti s mimořádným opatřením 

s vyhlášením nouzového stavu takto: 

- počet roušek nebo respirátorů pro zaměstnance Města Jiříkov á 10 ks, 

- počet roušek pro občany Města Jiříkov á 2 ks, 

- počet roušek nebo respirátorů pro zaměstnance příspěvkových organizací zřízených Městem 

Jiříkov á 5 ks, 

- počet roušek pro klienty příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov á 2 ks. 

3. RM ukládá: místostarostovi města – vést evidenci bezúplatně přijatých a vydaných 

osobních ochranných prostředků. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – vést evidenci úplatně přijatých a vydaných 

osobních ochranných prostředků a dalších ochranných pomůcek.                     

 

Usnesení č. 631/2020 

1. RM projednala Žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace, o zřízení přípravné třídy Základní školy Jiříkov, okres Děčín 

– příspěvková organizace na školní rok 2020/2021. 

2. RM rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, požádat Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor školství, mládeže 

a tělovýchovy, o souhlas se zřízením přípravné třídy Základní školy Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov na školní rok 2020/2021. 

3. RM ukládá: ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace – připravit potřebné podklady pro vydání souhlasu Krajským úřadem 

Ústeckého kraje k činnosti přípravné třídy. 
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4. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit splnění úkolů v souladu s výše 

uvedeným usnesením rady města.                                                                     

 

Usnesení č. 632/2020 

1. RM projednala návrh Dodatku ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů 

pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2020 ve výši 80 000,- Kč, 

uzavíraný mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3, 

405 02 Děčín I, zastoupenou ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 

Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů 

pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2020 ve výši 80 000,- Kč, mezi 

Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3,  

405 02 Děčín I, zastoupenou ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 

Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování 

a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2020 

ve výši 80 000,- Kč, mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 

1441/3, 405 02 Děčín I, zastoupenou ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 

407 53 Jiříkov.                                                                                                                                                                                                    

 

Usnesení č. 633/2020 

1. RM projednala Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8603446081 účinný dnem 20. 03. 2020, 

uzavíraný mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem 

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. 3 k pojistné smlouvě č. 8603446081 účinný dnem 

20. 03. 2020, mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem 

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. 3 k pojistné smlouvě č. 8603446081 

účinný dnem 20. 03. 2020, mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 

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

407 53 Jiříkov.                  

                                                                                    

Usnesení č. 634/2020 

1. RM projednala předložený Návrh smlouvy o postoupení práv a povinností ze smluv, 

uzavírané mezi společností Stejskal systém, se sídlem R. Novotného 1540, 272 01 Kladno 2, 

IČ: 13295161, Městem Jiříkov a společností Flux, spol. s r.o., se sídlem Musílkova 167/13, 

150 00 Praha 5, IČ: 16979613, na základě které dochází k postoupení veškerých práv 

a povinností vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi společností Stejskal systém, se sídlem 

R. Novotného 1540, 272 01 Kladno 2, IČ: 13295161 a Městem Jiříkov, tj. ze Smlouvy o údržbě 

software ze dne 23. 02. 1998, kterou bylo zajištěno dodání a pravidelná aktualizace 

softwarového vybavení pro účely správy mzdové a personální agendy Města Jiříkov.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o postoupení práv a povinností ze smluv mezi společností 

Stejskal systém, se sídlem R. Novotného 1540, 272 01 Kladno 2, IČ: 13295161 (postupitel), 

Městem Jiříkov (odběratel) a společností Flux, spol. s r.o., se sídlem Musílkova 167/13, 150 00 

Praha 5, IČ: 16979613 (postupník), na základě které dochází k postoupení veškerých práv  

a povinností vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi společností Stejskal systém, se sídlem 

R. Novotného 1540, 272 01 Kladno 2, IČ: 13295161 a Městem Jiříkov, tj. ze Smlouvy o údržbě 
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software ze dne 23. 02. 1998, kterou bylo zajištěno dodání a pravidelná aktualizace 

softwarového vybavení pro účely správy mzdové a personální agendy Města Jiříkov.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o postoupení práv a povinností ze smluv 

mezi společností Stejskal systém, se sídlem R. Novotného 1540, 272 01 Kladno 2,  

IČ: 13295161, Městem Jiříkov a společností Flux, spol. s r.o., se sídlem Musílkova 167/13, 

150 00 Praha 5, IČ: 16979613, na základě které dochází k postoupení veškerých práv  

a povinností vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi společností Stejskal systém, se sídlem 

R. Novotného 1540, 272 01 Kladno 2, IČ: 13295161 a Městem Jiříkov, tj. ze Smlouvy o údržbě 

software ze dne 23. 02. 1998, kterou bylo zajištěno dodání a pravidelná aktualizace 

softwarového vybavení pro účely správy mzdové a personální agendy Města Jiříkov.  

                                                                                                                            

Usnesení č. 635/2020 

1. RM projednala předloženu informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce na akci „Jiříkov – rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická“.   

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

„Jiříkov – rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická“.   

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

na stavební práce na akci „Jiříkov – rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická“ dle 

stanovených kritérií předložil dodavatel ZEPS, s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, 

IČ: 28688651 s nabídkovou cenou ve výši 1.441.024,55 Kč včetně DPH. Druhý v pořadí se 

umístil dodavatel SaM silnice a mosty Děčín a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 01 

Děčín I, IČ: 25042751, s nabídkovou cenou ve výši 1.565.792,10 Kč včetně DPH. Třetí v pořadí 

se umístil dodavatel SANAP s.r.o., se sídlem Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice,  

IČ: 41324714 s nabídkovou cenou ve výši 2.037.545,70 Kč včetně DPH. 

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

„Jiříkov – rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická“ mezi Městem Jiříkov a dodavatelem 

ZEPS, s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ: 28688651 s nabídkovou cenou ve výši 

1.441.024,55 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 – rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická“ mezi Městem Jiříkov 

a dodavatelem ZEPS, s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ: 28688651. 

 

Usnesení č. 636/2020 

1. RM projednala předloženou informaci o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce na akci „Jiříkov – rekonstrukce střechy – ul. Březinova 

730“ a odstoupení vítězného dodavatele firmy Michaela Ilčíková – Klempířské a pokrývačské 

práce Varnsdorf od realizace stavebních prací. 

2. RM rozhodla zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

na akci „Jiříkov – rekonstrukce střechy – ul. Březinova 730“ z důvodu, že vybraný dodavatel 

firma Michaela Ilčíková – Klempířské a pokrývačské práce Varnsdorf odstoupila od realizace 

stavebních prací a další dodavatelé umístěné na druhém, či třetím pořadí předložily nabídky pro 

zadavatele ekonomicky nepřijatelné. 

 

Usnesení č. 637/2020 

1. RM projednala předloženou Příkazní smlouvu od společnosti Bohemia projekt plus s.r.o., 

se sídlem Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění činností v rámci přípravy 

a realizace projektu na stavbu „Vodovod Filipov“ - dotace MZe, včetně administrace veřejné 

zakázky.  
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2. RM rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění činností v rámci přípravy a realizace 

projektu na stavbu „Vodovod Filipov“ - dotace MZe, včetně administrace veřejné zakázky 

mezi společností Bohemia projekt plus s.r.o., se sídlem Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad 

Labem a Městem Jiříkov za cenu ve výši 170.000,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Příkazní smlouvu na zajištění činností v rámci 

přípravy a realizace projektu na stavbu „Vodovod Filipov“ - dotace MZe včetně administrace 

veřejné zakázky mezi společností Bohemia projekt plus s.r.o., se sídlem Mírové nám. 3097/37, 

400 01 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov.                                                          

 

Usnesení č. 638/2020 

1. RM projednala předloženou Příkazní smlouvu od společnosti Bohemia projekt plus s.r.o., 

se sídlem Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění činností v rámci přípravy 

a realizace projektu na stavbu „Vodovod Filipov“ – vypracování Žádosti o poskytnutí dotace 

z dotačního titulu FVH Ústeckého kraje.  

2. RM rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění činností v rámci přípravy a realizace 

projektu na stavbu „Vodovod Filipov“ –  vypracování Žádosti o poskytnutí dotace  

z dotačního titulu FVH Ústeckého kraje, mezi společnosti Bohemia projekt plus s.r.o., se sídlem 

Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov za cenu  

ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Příkazní smlouvu na zajištění činností v rámci 

přípravy a realizace projektu na stavbu „Vodovod Filipov“ – vypracování Žádosti o poskytnutí 

dotace z dotačního titulu FVH Ústeckého kraje,  mezi společností Bohemia projekt plus s.r.o., 

se sídlem Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 639/2020 

1. RM projednala na základě rozhodnutí Vlády ČR o přijetí krizových opatření se šířením 

nákazy COVID-19 Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ULK KP20/3020 uzavíranou 

mezi smluvními stranami, Nadace ČEZ se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,  

IČ: 26721511, a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424  

na nadační příspěvek ve výši 50.000,- Kč, na projekt s názvem „Nákup ochranných prostředků  

– COVID-19“.  

2. RM rozhodla přijmout nadační příspěvek ve výši 50.000,- Kč  (finanční prostředky)  

od Nadace ČEZ se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 26721511, nadační příspěvek 

bude poskytnut na projekt s názvem „Nákup ochranných prostředků – COVID-19“. 

3. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ULK KP20/3020 mezi 

smluvními stranami, Nadace ČEZ se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 26721511 

a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na nadační příspěvek 

ve výši 50.000,- Kč, na projekt s názvem „Nákup ochranných prostředků – COVID-19“. 

4. RM ukládá:  

a) starostovi města –  Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ULK KP20/3020 podepsat, 

b) místostarostovi města – zajistit bezodkladné zveřejnění Smlouvy o poskytnutí nadačního 

příspěvku ULK KP20/3020.       

 
 

 

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 


