
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 52. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 17. srpna 2020 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 756/2020 

1. RM projednala Návrh Darovací smlouvy č. 2020245, na základě které, budou bezúplatně 

převedeny movité věci – Zařízení vyprošťovací-agregát pro pohon a Naviják hadicový Lukas 

DSH 20, blíže specifikované v příloze č. 1 darovací smlouvy č. 2020245, uzavíranou mezi 

Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, se sídlem Horova 

1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupený plk. Ing. R. V. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 

407 53 Jiříkov, za celkovou cenu movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 641.179,- Kč.  

2. RM rozhodla:  

a) uzavřít Darovací smlouvu č. 2020245, na základě které, budou bezúplatně převedeny movité 

věci – Zařízení vyprošťovací-agregát pro pohon a Naviják hadicový Lukas DSH 20, blíže 

specifikované v příloze č. 1 darovací smlouvy č. 2020245, mezi Českou republikou – 

Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, 

400 01 Ústí nad Labem, zastoupený plk. Ing. R. V. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 

Jiříkov, za celkovou cenu movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 

641.179,- Kč. 

b) přijmout movitý majetek – Zařízení vyprošťovací-agregát pro pohon a Naviják hadicový 

Lukas DSH 20, blíže specifikovaný v příloze č. 1 darovací smlouvy č. 2020245, v celkové 

pořizovací hodnotě 641.179,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Darovací smlouvu č. 2020245, na základě které, 

budou bezúplatně převedeny movité věci – Zařízení vyprošťovací-agregát pro pohon a Naviják 

hadicový Lukas DSH 20, blíže specifikované v příloze č. 1 darovací smlouvy  

č. 2020245, mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, se 

sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupený plk. Ing. R. V. a Městem Jiříkov, 

Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, za celkovou cenu movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 

641.179,- Kč                                                                       

 

Usnesení č. 757/2020 

1. RM projednala předložené Oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, 

o navýšení úplaty za vzdělávání s platností od 01. 09. 2020. 

2. RM schvaluje navýšení úplaty za vzdělávání v příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, s platností od 01. 09. 2020, 

z původní částky 350,- Kč na částku 400,- Kč.                                                   

 

Usnesení č. 758/2020 

1. RM projednala předložené Oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, 

o navýšení cen stravného v mateřské škole s platností od 01. 09. 2020. 

2. RM schvaluje navýšení cen stravného v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, s platností od 01. 09. 2020, v rozsahu 
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celodenní stravné ve výši 35,- Kč, polodenní stravné ve výši 28,- Kč, stravné pro děti s ODŠ ve 

výši 39,- Kč a stravné pro zaměstnance ve výši 27,- Kč.                                   

 

Usnesení č. 759/2020 

1. RM rozhodla  pronajmout část nebytového prostoru  o ploše 111,60 m2 v objektu  č.e. 24, 

Štefánikova ulice v Jiříkově  společnosti Prádelna  JARNÍ s.r.o., Jarní 898/52, 614 00 Brno – 

Maloměřice na dobu neurčitou od 24. 08. 2020. 

2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat smlouvu na pronájem 

nebytového prostoru a starostovi města smlouvu podepsat.                               

 

Usnesení č. 760/2020 

1. RM projednala Dohodu o zániku závazku ze smlouvy o účtu vedeného u České národní 

banky, pobočka Ústí nad Labem, č. účtu 2006 – 2616431/0710, účet byl zřízen pro přijetí dotace 

na akci „Jiříkov, Chodník Filipovská – I. etapa“, kde vyhodnocení podmínek smlouvy již 

proběhlo.  

2. RM rozhodla zrušit bankovní účet vedený u České národní banky, pobočka Ústí nad Labem, 

č. účtu 2006 – 2616431/0710, účet byl zřízen pro přijetí dotace na akci „Jiříkov, Chodník 

Filipovská – I. etapa“.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dohodu o zániku závazku ze smlouvy o účtu 

vedeného u České národní banky, pobočka Ústí nad Labem, č. účtu 2006 – 2616431/0710, účet 

byl zřízen pro přijetí dotace na akci „Jiříkov, Chodník Filipovská – I. etapa“.  

                                                                                                                          

Usnesení č. 761/2020 

1. RM souhlasí s provedením stavebních prací v rámci akce „Vybudování přechodu pro chodce 

a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“, a to podle stávající 

projektové dokumentace. 

2. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zabezpečit náhradní výsadbu veřejné 

zeleně (stromů).                                                                                                   

 

 
 

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 

 


