
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 48. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 01. června 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

Usnesení č. 688/2020 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5247/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 256 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, 

paní M. J. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 30.720,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5247/1 

(trvalý travní porost) o výměře 256 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, paní M. J. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 30.720,- Kč.                                                   

 

Usnesení č. 689/2020 

1. RM projednala  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 618/3 (trvalý 

travní porost) o výměře 1000 m2 v k.ú. Jiříkov, 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, paní N. M. P. za cenu a podmínek dle 

směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 1.000,- 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  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 618/3 

(trvalý travní porost) o výměře 1000 m2 v k.ú. Jiříkov, 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, paní N. M. P. za cenu a podmínek dle 

směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 1.000,- 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.                                                                                                        

 

Usnesení č. 690/2020 

1. RM projednala  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 4064/3 

(zahrada) o výměře 467 m2  v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1602-16/2020, která je zapsána na listu 

vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 

Rumburk, panu J. H. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 58.540,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 4064/3 

(zahrada) o výměře 467 m2  v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1602-16/2020, která je zapsána na listu 

vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 

Rumburk, panu J. H. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 58.540,- Kč.                                              

 

Usnesení č. 691/2020 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IE-12-4004553/VB/001 na st.p.č. 1326, p.p.č. 5143/1, p.p.č. 5143/2, p.p.č. 5145/1, p.p.č. 

5171/1, p.p.č. 5244/10, p.p.č. 5245/3, p.p.č. 5405, p.p.č. 6503, p.p.č. 6506, p.p.č. 6522, p.p.č. 

6524, p.p.č. 6525, p.p.č. 6527, st.p.č. 809, p.p.č. 5195/1, p.p.č. 5232/2, p.p.č. 5283/1, p.p.č. 

5284/3, p.p.č. 5285, p.p.č. 5297, p.p.č. 6521, p.p.č. 6523, p.p.č. 6528, p.p.č. 6530/2, p.p.č. 6537 
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vše v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov 

a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,  

zastoupenou firmou OMEXON GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IE-12-4004553/VB/001 na st.p.č. 1326, p.p.č. 5143/1, p.p.č. 5143/2, p.p.č. 5145/1, p.p.č. 

5171/1, p.p.č. 5244/10, p.p.č. 5245/3, p.p.č. 5405, p.p.č. 6503, p.p.č. 6506, p.p.č. 6522, p.p.č. 

6524, p.p.č. 6525, p.p.č. 6527, st.p.č. 809, p.p.č. 5195/1, p.p.č. 5232/2, p.p.č. 5283/1, p.p.č. 

5284/3, p.p.č. 5285, p.p.č. 5297, p.p.č. 6521, p.p.č. 6523, p.p.č. 6528, p.p.č. 6530/2, p.p.č. 6537 

vše v k.ú. Filipov u Jiříkova mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou 

firmou OMEXON GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec,  a to 

bezúplatně.  

3. RM ukládá:  starostovi města - podepsat  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti  

č. IE-12-4004553/VB/001.                                                                                 

 

Usnesení č. 692/2020 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4018591/VB02 na p.p.č. 6291 (ostatní plocha) v k.ú. 

Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností 

VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnice 94, 405 02 Děčín XII.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-4018591/VB02 na p.p.č. 6291 (ostatní plocha) 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, zastoupenou společností VAMA s.r.o., se sídlem 

Vilsnice 94, 405 02 Děčín XII, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4018591/VB02.               

 

Usnesení č. 693/2020 

1. RM projednala předloženou informaci o přípravě zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská 

- I. etapa“. 

2. RM rozhodla o ustanovení komise pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Bc. Jindřich 

Jurajda, DiS. – místostarosta města Jiříkov, p. Miroslav Sabo – vedoucí odboru výstavby 

a životního prostředí, Bc. Petr Stredák – vedoucí odboru místního a bytového hospodářství, 

p. Miroslav Horák - člen rady města a Mgr. V. H. – zástupce firmy 

Tendr CZ s.r.o. 

3. RM rozhodla o ustanovení náhradníků za členy komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

Mgr. Bc. Vladimír Šamša - člen rady města, Ing. Jozef Hompora – tajemník MěÚ Jiříkov, 

pí Jaroslava Mrázková – referentka bytového a nebytového fondu, Mgr. Jiří Semerád – vedoucí 

odboru vnitřní správy, p. Petr Dufek - předseda Komise správy majetku a životního prostředí. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - společně s firmou Tendr 

CZ s.r.o., Čerčany zajistit průběh zadávacího řízení na  podlimitní veřejnou zakázku na stavební 

práce na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa“. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 694/2020 

1. RM projednala žádost paní A. R. o prodloužení nájemní  smlouvy na byt č. 19, Antonínova 

1090, 407 53 Jiříkov. 
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2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 19, Antonínova 1090, 407 53 Jiříkov 

paní A. R., na dobu určitou od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020.                                                                         

 

Usnesení č. 695/2020 

1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2020: 

a) příjmy ve výši 32.583.213,34 Kč, výdaje ve výši 28.023.303,03 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši 4.559.910,31 Kč, 

b) výnosy ve výši 28.600.979,89 Kč, náklady ve výši 17.433.922,78 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 11.167.057,11 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2020, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. 

3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období  3/2020 schválit.  

                                                                                                                            

Usnesení č. 696/2020 

1. RM projednala: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 03. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha – Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období  3/2020, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace k 31. 03. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha – Bilance, Výkaz zisku 

a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 3/2020, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov k 31. 03. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, 

rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 3/2020. 

2. RM schvaluje: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín – příspěvková organizace za období roku 2020 se stavem k 31. 03. 2020, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace za období roku 2020 se stavem k 31. 03. 2020, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov za období roku 2020 se stavem k 31. 03. 2020. 

3. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 03. 2020: 

 fond odměn       100.943,- Kč 

 FKSP          97.521,64 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku   33.646,58 Kč 

 fond investiční        60.522,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů       64.937,97 Kč 

4. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 31. 03. 2020: 

 fond odměn       375.829,- Kč 

 FKSP        536.578,68 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 380.779,45 Kč 

 fond investic         42.186,70 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     246.192,- Kč 

5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov k 31. 03. 2020: 

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP                1.032 092,45 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 782.670,95 Kč 
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 fond investiční        84.171,98 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     583.811,13 Kč 

                                                                                                                            

Usnesení č. 697/2020 

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

2020 v celkové výši 270.000,- Kč, a to 150.000,- Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti 

jednotek SDH obce kategorie JPO II a 120.000,- Kč na mzdové výdaje a zákonné pojištění 

členům vykonávajícím službu v jednotce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání 

dle zákoníku práce. 

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 2020. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 698/2020 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 04. 2020 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 04. 2020 dle předloženého rozboru. 

                                                                                                                           

Usnesení č. 699/2020 

1. RM projednala návrh Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb  

č. 2020/04260, uzavíraný mezi Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, 

IČ: 47114983 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, na základě které, bude za 

poskytované služby ze strany České pošty s. p., vždy vystavována faktura v měsíčním cyklu se 

14-ti denní splatností.  

2. RM rozhodla uzavřít Dohodu o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb  

č. 2020/04260, mezi Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,  

IČ: 47114983 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, na základě které, bude za 

poskytované služby ze strany České pošty s. p., vždy vystavována faktura v měsíčním cyklu se 

14-ti denní splatností. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dohodu o bezhotovostní úhradě cen poštovních 

služeb č. 2020/04260.                                                                                         

 

Usnesení č. 700/2020 

1. RM projednala:  

a) Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním 

režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, pro „Domov pro seniory 

a Domov se zvláštním režimem“, s účinností od 01. 07. 2020.  

b) Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním 

režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, pro „Osobní asistenci“, 

s účinností od 01. 07. 2020.  

c) Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním 

režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, pro „Pečovatelskou službu“, 

s účinností od 01. 07. 2020.  

d) Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním 

režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, pro „Fakultativní služby“, 

s účinností od 01. 07. 2020.  

2. RM schvaluje: 

a) Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním 

režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, pro „Domov pro seniory 

a Domov se zvláštním režimem“, s účinností od 01. 07. 2020.                       
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b) Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním 

režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, pro „Osobní asistenci“, 

s účinností od 01. 07. 2020.                                                                                

c) Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním 

režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, pro „Pečovatelskou službu“, 

s účinností od 01. 07. 2020.                                                                                

d) Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním 

režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, pro „Fakultativní služby“, 

s účinností od 01. 07. 2020.                                                                                

 

Usnesení č. 701/2020 

RM projednala rozpočtovou změna č. 1/2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu č. 1/2020 

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

organizace, dle předloženého návrhu schvaluje.                                               

  

Usnesení č. 702/2020 

1. RM projednala Oznámení o výši pojistného plnění z pojistné události č. 4203043141,  

ve které došlo k poškození kočárku umístěného v kočárkárně objektu v ulici Březinova 339/30, 

407 53 Jiříkov, paní P. Š. z důvodu prasknutí stoupačky v objektu a protečení do místnosti, kde 

byl kočárek umístěn a povinnost uhradit poškozené ze strany města spoluúčast ve výši 1 000,- 

Kč.  

2. RM schvaluje uhradit poškozené P. Š. na základě Oznámení o výši pojistného plnění 

z pojistné události č. 4203043141 spoluúčast města ve výši 1 000,- Kč.  

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - zajistit ve spolupráci s ekonomickým 

odborem úhradu spoluúčasti ve výši 1.000,- Kč poškozené P. Š.                                                                      

 

Usnesení č. 703/2020 

RM bere na vědomí Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ředitelky příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve dnech  

29. a 30. června 2020.                                                                                         

 

Usnesení č. 704/2020 

RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2020 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 4/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje. 

 

      
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 

 


