
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 59. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 05. prosince 2016 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 903/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 

2017, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 48.578.000,- Kč, výdaje ve výši 49.843.000,- Kč, 

financování ve výši – 1.265.000,- Kč.  

2. RM projednala a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2017, a to: 

a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 52.732.000,- Kč, výdaje 

ve výši 52.227.000,- Kč, financování ve výši 1.621.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

505.000,- Kč, 

b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 52.732.000,- Kč, výdaje 

ve výši 52.732.000,- Kč, financování ve výši – 3.318.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

0,- Kč, 

c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 50.137.000,- Kč, výdaje 

ve výši 53.758.000,- Kč, financování ve výši + 3.621.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

– 3.621.000,- Kč. 

3. RM projednala a bere na vědomí komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017. 

4. RM doporučuje ZM přijmout a schválit navrhovanou variantu c), kde příjmy jsou 

plánovány ve výši 50.137.000,- Kč, výdaje ve výši 53.758.000,- Kč, financování ve výši  

+ 3.621.000,- Kč, tzn. schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 2017. 

5. RM projednala návrh na převod finančních prostředků ve výši 400.000,- Kč do sociálního 

fondu Města Jiříkova na rok 2017 dle bodu č. 4.1.1. směrnice č. 4/2008 „Režim fondů Města 

Jiříkova“. 

6. RM doporučuje ZM rozhodnout v souladu s touto směrnicí o převodu finančních 

prostředků do tohoto fondu v roce 2017 ve výši 400.000,- Kč.  

7. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 

2017. 

8. RM doporučuje ZM schválit rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2017. 

9. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 

2017. 

10. RM doporučuje ZM schválit rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2017. 

11. RM projednala a bere na vědomí návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na 

rok 2017. 

12. RM doporučuje ZM schválit předložené závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na 

rok 2017.  

13. RM doporučuje ZM rozhodnout o uložení odvodu z odpisů roku 2017 a odvodu celého 

investičního fondu všem zřízeným příspěvkovým organizacím nejpozději do 18. 12. 2017 na 

účet zřizovatele. 

14. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 326.397,94 Kč 

z fondu rezerv, č.ú. 20036/921389399/0800, na základní běžný účet, č.ú.  921389399/0800, 

na financování výdajů rozpočtu roku 2017, převod provést v lednu 2017.       
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Usnesení č. 904/2016 

1.  RM   projednala  návrh  Dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  úvěru  č.  10456/16/LCD  ze  dne  

05. 05. 2016 uzavíraného mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 

1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, na doplnění použití již přijatého investičního úvěru  

č. 10456/16/LCD, a to o nákup repasované cisternové automobilové stříkačky nebo repasi 

vlastní Tatry CAS. 

2. RM doporučuje ZM schválit návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10456/16/LCD ze 

dne 05. 05. 2016 uzavíraného mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 

1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, na doplnění použití již přijatého investičního úvěru  

č. 10456/16/LCD, a to o nákup repasované cisternové automobilové stříkačky nebo repasi 

vlastní Tatry CAS.              

 

Usnesení č. 905/2016 

RM doporučuje ZM stanovit, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci radě města k provedení 

posledního rozpočtového opatření k 31. 12. 2016 v rozsahu do výše 10.000.000,- Kč dle 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.      

 

Usnesení č. 906/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí dílčí vyúčtování přijaté dotace na mzdové výdaje a 

zákonné pojištění členů vykonávajících službu v jednotce SDH obce, kategorie JPO II, jako 

svoje zaměstnání dle zákoníku práce ve výši 100.000,- Kč, uznatelné náklady obce jsou ve 

výši 79.166,- Kč, vratka nevyčerpané dotace je ve výši 20.834,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM schválit dílčí vyúčtování přijaté dotace na mzdové výdaje a zákonné 

pojištění členů vykonávajících službu v jednotce SDH obce, kategorie JPO II, jako svoje 

zaměstnání  dle  zákoníku  práce  ve  výši  100.000,- Kč,  uznatelné náklady obce jsou ve výši  

79.166,- Kč, vratka nevyčerpané dotace je ve výši 20.834,- Kč.  

3. RM doporučuje ZM schválit vratku nevyčerpané dotace na mzdové výdaje a zákonné 

pojištění členů vykonávajících službu v jednotce SDH obce, kategorie JPO II, jako svoje 

zaměstnání dle zákoníku práce ve výši 20.834,- Kč.         

 

Usnesení č. 907/2016 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní H. H., Jiříkov, a 

rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní H. H., Jiříkov, dar byl 

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

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

               

Usnesení č. 908/2016 

RM projednala rozpočtové opatření č. 20/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 20/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.              

 

Usnesení č. 909/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 

výdaje jednotek SDH obcí na rok 2016 v celkové výši 15.220,- Kč, a to na odbornou přípravu 

strojníku a na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod jejího 

zřizovatele. 

2. RM doporučuje ZM přijmout uvedenou dotaci a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016.      
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Usnesení č. 910/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí 

SEVER na poskytnutí podílu na vyhotovení projektové dokumentace k akci „Protipovodňová 

opatření pro Svazek obcí Sever“ ve výši 40.334,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM schválit tento účtovací dopis na poskytnutí podílu na vyhotovení 

projektové  dokumentace  k akci  „Protipovodňová opatření  pro Svazek obcí  Sever“  ve  výši  

40.334,- Kč. 

3. RM doporučuje ZM uhradit podíl na vyhotovení projektové dokumentace k akci 

„Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“ ve výši 40.334,- Kč z přijatého úvěru na 

balík investic.               

 

Usnesení č. 911/2016 

RM rozhodla zrušit dílčí inventarizační komisi na organizační jednotce Výstavba v Plánu 

inventur na rok 2016 a nahradit ji takto: 

Předseda: Bc. Jiří Semerád, vedoucí odboru vnitřní správy, 

Člen: Martin Hase, vedoucí VPP - odbor místního a bytového hospodářství.   

                 

Usnesení č. 912/2016 

RM pověřuje starostu k jednání s rodinou Š., 407 53 Jiříkov, ohledně dodání podmínek 

dohody k nápravě požadavků v rámci stavebního povolení na akci „Jiříkov, smíšená stezka 

pro pěší a cyklisty Rumburská, I. etapa“ s termínem do konce února roku 2017. V případě, že 

dohoda nebude uzavřena bude část smíšené stezky pro pěší a cyklisty před jejich nemovitostí 

vynechána.      

            
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 


