
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 65. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 20. března 2017 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1021/2017 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 1022/2017 

1. RM projednala: 

a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2016, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz 

zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2016, 

b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2016, příjmy ve výši  

71.037.541,92 Kč, výdaje ve výši 68.214.902,10 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

2.822.639,82 Kč, výnosy ve výši 94.454.613,53 Kč, náklady ve výši 109.752.471,72 Kč,  

c) výsledek hospodaření před zdaněním – (mínus) 7.239.388,19 Kč, daň z příjmu  

8.058.470,- Kč, výsledek hospodaření běžného účetního období – (mínus) 15.297.858,19 Kč,  

d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2016 ve výši 26.141.755,09 Kč, 

e) souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2016 

f) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2016 a uložila starostovi města tento 

protokol podepsat.  

2. RM doporučuje ZM schválit: 

a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2016 se stavem k 31. 12. 2016, 

b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2016 Města Jiříkova ve výši  

- 15.297.858,19 Kč. 

3. RM projednala předložené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2016, a toto vyúčtování 

sociálního fondu doporučuje ZM schválit. 

4. RM projednala předložené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2016, a toto vyúčtování fondu 

rezerv doporučuje ZM schválit. 

5. RM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2016 ve výši 

25.587.524,40 Kč (č.p. 799 a č.p. 1090 včetně pozemků). 

6. RM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2016 ve výši 16,20 %. 

Dluhová služba ovlivněna jednorázovou úhradou úvěru na Zahradu krále Jiříka. 

     

Usnesení č. 1023/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací 2017: 

       Výše dotace    Vratka 

           nedočerpané 

            dotace 

        

a) Akt. politika zaměstnanosti    4.538.514,- Kč  0,- Kč 

b) SDH- akceschopnost, mzd. náklady         214.386,- Kč 0,- Kč 

c) Podpora sociálních služeb     6.782.300,- Kč 0,- Kč 

d) Volby do krajských zastupitelstev              60.000,- Kč     3.281,76 Kč 

e)  Zdravotní středisko č.p. 730 - snížení ener. náročnosti      27.276,81 Kč 0,- Kč 
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f)  ZŠ Jiříkov, č.p. 680 a 740? snížení ener. náročnosti    152.403,30 Kč 0,- Kč 

g) Chodník ul. Filipovská – I. etapa    3.167.999,99 Kč 0,- Kč 

Celkem               14.942.880,10 Kč   3.281,76 Kč 

 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2016. 

3. RM doporučuje ZM schválit vratku nedočerpané dotace roku 2016 ve výši 3.281,76 Kč. 

     

Usnesení č. 1024/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sociálních služeb uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 

IČ: 70892159 a Domovem „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, Filipov 65,  

407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, dotace ve výši 

7.216.300,- Kč je na rok 2017 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na podporu 

poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet 

města.                     

 

Usnesení č. 1025/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR, 5. května 

1640/65, Praha 4, IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2017 ve výši  

11.798,60 Kč. 

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2017 schválit  

a členský příspěvek uhradit.            

 

Usnesení č. 1026/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické 

náměstí 1161/10, Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu příspěvku do Destinačního fondu  

v kategorii „Rozvoj“ na rok 2017 ve výši 16.100,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu příspěvku na rok 2017 schválit a příspěvek 

uhradit.           

 

Usnesení č. 1027/2017 

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

SEVER, č.p. 422, Lipová, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku na rok 2017 ve výši 

18.820,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM tento účtovací dopis na poskytnutí příspěvku schválit a členský 

příspěvek uhradit.               

 

Usnesení č. 1028/2017 

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

SEVER, č.p. 422, Lipová, IČ: 70810141, na poskytnutí podílu na zajištění nezbytných dokladů, 

zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“ 

ve výši 12.100,- Kč. 

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

nezbytných dokladů, zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření 

pro Svazek obcí Sever“ ve výši 12.100,- Kč. 

3. RM doporučuje ZM uhradit podíl na zajištění nezbytných dokladů, zpracování a podání 

žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“ ve výši 12.100,- Kč 

z přijatého úvěru na balík investic.            
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Usnesení č. 1029/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 

407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, zastoupeným starostou spolku Oldřichem Podzimkem,  

o poskytnutí dotace na nákup stolů, židlí, elektrického vysavače, dekoračních a závěsových 

látek, elektrického instalačního materiálu pro osvětlení betlémů, pilky, brusky, řezbářských 

dlát, barev, lepidel, juty, OSB desek, prken, latí, svěrek a  štětců ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2017. 

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249,  

407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, na rok 2017 v celkové výši 30.000,- Kč,- na  nákup stolů, židlí, 

elektrického vysavače, dekoračních a závěsových látek, elektrického instalačního materiálu pro 

osvětlení betlémů, pilky, brusky, řezbářských dlát, barev, lepidel, juty, OSB desek, prken, latí, 

svěrek a štětců. Důvodem je navýšení dotace proti roku 2016.   

 

Usnesení č. 1030/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace 

Jiříkov, Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov, IČ: 00482625, zastoupeného Miroslavem Vajdou, 

předsedou místní organizace, o poskytnutí dotace v celkové výši 20.000,- Kč na kroužek 

mladých rybářů, na závodní činnost, krmné směsi, ceny na závody, startovné, cestovné, 

víkendové zájezdy, ubytování, odměny pro nejlepší mladé rybáře, vybavení pro závodní 

činnost, výukové materiály a vybavení z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace 

Jiříkov, Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov, IČ: 00482625, na rok 2017 v celkové výši 

20.000,- Kč na kroužek mladých rybářů, na závodní činnost, krmné směsi, ceny na závody, 

startovné, cestovné, víkendové zájezdy, ubytování, odměny pro nejlepší mladé rybáře, 

vybavení pro závodní činnost, výukové materiály a vybavení z rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2017.           

 

Usnesení č. 1031/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost KOSTKY Krásná Lípa p.o., Masarykova 1094/4, 

407 46 Krásná Lípa, IČ: 75139090, zastoupené Hanou Volfovou, ředitelkou příspěvkové 

organizace, o poskytnutí dotace v celkové výši 5.000,- Kč na spolufinancování sociálních 

služeb poskytovaných v regionu Šluknovského výběžku, zejména občanům Jiříkova, dotace 

bude použita na cestovné a mzdy zaměstnanců, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.  

2. RM rozhodla neposkytnout dotaci KOSTCE Krásná Lípa p.o., Masarykova 1094/4,  

407 46 Krásná Lípa, IČ: 75139090. Důvodem je doporučení Finančního výboru Zastupitelstva 

města Jiříkova.                   

 

Usnesení č. 1032/2017 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a paní I. B., Jiříkov 

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

poskytnut bez podmínek, a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

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

 

Usnesení č. 1033/2017 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 28. 02. 2017 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 28. 02. 2017 dle předloženého rozboru. 

    

Usnesení č. 1034/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh Finančního výboru na doplnění čerpání úvěru  

č. 10456816/LCD ze dne 05. 05. 2016, o níže uvedené akce: 



 4 

- rekonstrukce bytů Čapkova č.p. 678, ze dvou bytových jednotek vznik tří bytových jednotek 

za cenu  2.000.000,- Kč, 

- výstavba chodníku ul. Březinova za cenu 900.000,- Kč, 

- výstavba domova důchodců, projektová dokumentace pro stavební povolení za cenu 

1.200.000,- Kč. 

2. RM doporučuje návrh Finančního výboru doplnit o další níže uvedené investiční akce: 

- oprava komunikací za cenu 1.300.000,- Kč, 

- rekonstrukce tělocvičny základní školy (výměna oken) a rekonstrukce základní školy 

(výměna topení na obou budovách) za cenu 1.100.000,- Kč. 

3. RM projednala a bere na vědomí informaci starosty města o změně termínu financování 

akce Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever, a to až do 30. 09. 2018.  

4. RM doporučuje ZM rozhodnout o možnosti dalšího čerpání přijatého úvěru  

č. 10456816/LCD ze dne 05. 05. 2016, o níže uvedené akce: 

- rekonstrukce bytů Čapkova č.p. 678, ze dvou bytových jednotek vznik tří bytových jednotek 

za cenu  2.000.000,- Kč, 

- výstavba chodníku ul. Březinova za cenu 900.000,- Kč, 

- výstavba domova důchodců, projektová dokumentace pro stavební povolení za cenu 

1.200.000,- Kč, 

- oprava komunikací za cenu 1.300.000,- Kč, 

- rekonstrukce tělocvičny základní školy (výměna oken) a rekonstrukce základní školy 

(výměna topení na obou budovách) za cenu 1.100.000,- Kč. 

5. RM doporučuje ZM uložit starostovi města - jednat s Českou spořitelnou, a.s. o možnosti 

doplnění použití přijatého úvěru č. 10456816/LCD ze dne 05. 05. 2016 o níže uvedené akce: 

- rekonstrukce bytů Čapkova č.p. 678, ze dvou bytových jednotek vznik tří bytových jednotek 

za cenu  2.000.000,- Kč, 

- výstavba chodníku ul. Březinova za cenu 900.000,- Kč, 

- výstavba domova důchodců, projektová dokumentace pro stavební povolení za cenu 

1.200.000,- Kč, 

- oprava komunikací za cenu 1.300.000,- Kč, 

- rekonstrukce tělocvičny základní školy (výměna oken) a rekonstrukce základní školy 

(výměna topení na obou budovách) za cenu 1.100.000,- Kč. 

6. RM doporučuje ZM uložit starostovi města - jednat s Českou spořitelnou, a.s. o možnosti 

prodloužení a možnosti čerpání přijatého úvěru č. 10456816/LCD ze dne 05. 05. 2016, a to do 

31. 12. 2018 a termín první splátky jistiny posunout na leden 2019.       

7. RM projednala návrh zastupitele pana Havlůje na další čerpání úvěru na balík investic  

a nedoporučuje ZM další čerpání úvěru na balík investic, dle návrhu zastupitele pana Havlůje.  

      

Usnesení č. 1035/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 2/2017 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.    

 

Usnesení č. 1036/2017 

1. RM projednala: Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro 

Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2017 uzavíraný mezi Městskou 

knihovnou Děčín, příspěvková organizace, Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I.,  

IČ: 64679454, zastoupené ředitelem Ladislavem Zoubkem a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 

464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, 

na částku 60.000,- Kč, a tento dodatek ke smlouvě bere na vědomí. 

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

pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2017 mezi Městskou knihovnou 
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Děčín, příspěvková organizace, Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I.,  

IČ: 64679454, zastoupené ředitelem Ladislavem Zoubkem a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 

464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, 

na částku 60.000,- Kč. 

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 2017 

mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvková organizace, Karla Čapka 1441/3, 406 55  

Děčín I., IČ: 64679454, zastoupené ředitelem Ladislavem Zoubkem a Městem Jiříkov se sídlem 

Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem 

Majákem, na částku 60.000,- Kč.        

 

Usnesení č. 1037/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o poskytování konzultací vztahujících se 

k oblasti národních dotací a dotací z EU pro Město Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a MAS 

Český sever, z.s., se sídlem Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303, zastoupené  

Ing. Miroslavem Jemelkou, za paušální měsíční odměnu za poskytnuté konzultace ve výši  

1.000,- Kč, a tuto smlouvu bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování konzultací vztahujících se k oblasti národních 

dotací a dotací z EU pro Město Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a MAS Český sever, z.s., se sídlem 

Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303, zastoupené Ing. Miroslavem Jemelkou, za 

paušální měsíční odměnu za poskytnuté konzultace ve výši 1.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytování konzultací vztahujících se 

k oblasti národních dotací a dotací z EU pro Město Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a MAS Český sever, 

z.s., se sídlem Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303, zastoupené Ing. Miroslavem 

Jemelkou, za paušální měsíční odměnu za poskytnuté konzultace ve výši 1.000,- Kč.  

                    

Usnesení č. 1038/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 1/2017 příspěvkové 

organizace Mateřská škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, dle předloženého 

návrhu schvaluje.             

 

Usnesení č. 1039/2017 

1. RM projednala předložený návrh Kupní smlouvy (NÁKUP) č. 2/2400/2017 s Dodatkem  

č. 1 ke smlouvě 2/2400/2017 o vytěžení dřevní hmoty uzavíranou mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a firmou UNILES s.r.o. se sídlem Jiříkovská 913/18, 408 01 

Rumburk, a tuto smlouvu s dodatkem č. 1 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Kupní smlouvu (NÁKUP) č. 2/2400/2017 s Dodatkem č. 1 ke smlouvě 

2/2400/2017 o vytěžení dřevní hmoty mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov  

a firmou UNILES s.r.o. se sídlem Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Kupní smlouvu (NÁKUP) č. 2/2400/2017  

s Dodatkem č. 1 ke smlouvě 2/2400/2017 o vytěžení dřevní hmoty mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a firmou UNILES s.r.o. se sídlem Jiříkovská 913/18, 408 01 

Rumburk.            
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Usnesení č. 1040/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2017 příspěvkové organizace Domova „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 1/2017  příspěvkové 

organizace Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, dle předloženého návrhu 

schvaluje.               

 

Usnesení č. 1041/2017 

1. RM bere na vědomí návrh Smlouvy číslo Z_S14_12_8120057700 o smlouvě budoucí  

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v návaznosti 

na realizaci stavby „Rekonstrukce mostu – ul. Mělnická, k.ú. Jiříkov.“. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu číslo Z_S14_12_8120057700 o smlouvě budoucí o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi ČEZ Distribuce 

a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Městem Jiříkov, za předpokládanou cenu ve výši 

95.030,- Kč, v návaznosti na realizaci stavby „Rekonstrukce mostu – ul. Mělnická,  

k.ú. Jiříkov.“. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu číslo Z_S14_12_8120057700 o smlouvě 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi 

ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Městem Jiříkov, za 

předpokládanou cenu ve výši 95.030,- Kč, v návaznosti na realizaci stavby „Rekonstrukce 

mostu – ul. Mělnická, k.ú. Jiříkov.“.                 

 

Usnesení č. 1042/2017 

1. RM bere na vědomí předložený návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 671/2012 

dotčených pozemků stavbou „Rekonstrukce objektů čp. 3 a 4, Náměstí v Jiříkově“ předložený 

firmou Povodí Ohře st. Chomutov. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 671/2012  mezi firmou Povodí 

Ohře, státní podnik se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a Městem Jiříkov na pronájem 

části p.p.č. 6550/1 v k.ú. Jiříkov o výměře 65 m2, za cenu 455,- Kč/rok na stavbu „Rekonstrukce 

objektů č.p. 3 a 4, Náměstí v Jiříkově“. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 671/2012  mezi 

firmou Povodí Ohře, státní podnik se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a Městem 

Jiříkov na pronájem části p.p.č. 6550/1 v k.ú. Jiříkov o výměře 65 m2, za cenu 455,- Kč/rok na 

stavbu „Rekonstrukce objektů č.p. 3 a 4, Náměstí v Jiříkově“.        

 

Usnesení č. 1043/2017 

1. RM bere na vědomí Smlouvu o dílo na zajištění zpracování projektové dokumentace 

skutečného stavu (pasport) na objekty Náměstí č.p. 198, Náměstí č.p. 461 a č.p. 568  

ul. Štefánikova v Jiříkově uzavíranou mezi Městem Jiříkov a panem Ing. D. Dvořákem  

se sídlem Skalní 397/25, 408 01 Rumburk. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění zpracování projektové dokumentace 

skutečného stavu (pasport) na objekty Náměstí č.p. 198, Náměstí č.p. 461 a č.p. 568  

ul. Štefánikova v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a panem Ing. D. Dvořákem  

se sídlem Skalní 397/25, 408 01 Rumburk, za sjednanou celkovou cenu 48.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo na zajištění zpracování projektové 

dokumentace skutečného stavu (pasport) na objekty Náměstí č.p. 198, Náměstí č.p. 461  

a č.p. 568 ul. Štefánikova v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a panem Ing. D. Dvořákem se sídlem 

Skalní 397/25, 408 01 Rumburk.                 
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Usnesení č. 1044/2017 

RM projednala předložený návrh směrnice č. 1/2017 „Metodika pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Jiříkov“, a tuto směrnici č. 1/2017 „Metodika pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Jiříkov“ schvaluje s platností a účinností od  

07. 03. 2017.               

 

Usnesení č. 1045/2017 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků a obnovení pronájmů pozemků vlastnictví Města 

Jiříkova, a tyto pronájmy bere na vědomí. 

2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) části st.p.č. 705 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 20 m2 a části p.p.č. 35 (zahrada)  

o výměře 80 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  

100,- Kč paní M. M., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2021.  Pozemky jsou zapsány 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk.   

b) st.p.č. 315 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 154 m2 a   p.p.č. 3036 (trvalý travní porost)  

o výměře 86 m2   vše  v  k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  

240,- Kč paní P. Š., 407 47 Varnsdorf od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk.   

c) části p.p.č. 5813 (trvalý travní porost) o výměře 500 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 500,- Kč paní K. K., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do  

31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  

3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) části p.p.č. 5246/1 (trvalý travní porost) o výměře 581 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako 

zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5246/1 (trvalý travní porost) o výměře 16 m2 

v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně 

celkem 670,- Kč panu J. B., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk.  

b) části p.p.č. 3031/1 (trvalý travní porost) o výměře 240 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 3031/1 (trvalý travní porost) o výměře 15 m2 v k.ú. Jiříkov, 

jako pozemek pod stavbou garáže za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Části st.p.č. 313 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 180 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 

360,- Kč panu R. K., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk.   

c) st.p.č. 949 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 248 m2  a p.p.č. 2119 (trvalý travní porost) 

o výměře 669 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  

920,- Kč panu S. S., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk.    

d) části p.p.č. 718/1 (trvalý travní porost) o výměře 710 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 718/1 (trvalý travní porost) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov, jako 

pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 840,- Kč panu M. Š.,  

407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

e) části p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 96 m2  v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  

a rok. Části p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 24 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 
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kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 220,- Kč panu D. V., 407 53 Jiříkov od  

01. 04. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.    

f) části p.p.č. 23/1 (zahrada) o výměře 1615 m2  v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 1.620,- Kč panu J. S., 405 01 Děčín II od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2021. 

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

g) p.p.č. 1744/1 (trvlý travní porost) o výměře 571 m2  v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 580,- Kč paní A. S., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do  

31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

h) části p.p.č. 139/6 (zahrada) o výměře 10 m2 a části p.p.č. 96/1 (zahrada) o výměře 15 m2 vše 

v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 50,- Kč (minimální nájemné) 

panu J. S., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk.   

i) části st.p.č. 889 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 350 m2, části p.p.č. 5009/1 (zahrada) 

o výměře 220 m2, části p.p.č. 5009/2 (zahrada) o výměře 30 m2 a p.p.č. 5009/3 (zahrada)  

o výměře 77 m2  vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně 

celkem 680,- Kč panu L. S., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk.   

j) části p.p.č. 832/3 (zahrada) o výměře 290 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 290,- Kč panu Z. S., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2021.  

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

k) části p.p.č. 353 (trvalý travní porost) o výměře 640 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu  

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 130,- Kč panu T. S., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do  

31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

l) části p.p.č. 3039/1 (trvalý travní porost) o výměře 285 m2  v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 3039/1 (trvalý travní porost) o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov, 

jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 390,- Kč panu V. Š., 

407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.    

m) p.p.č. 1126 (trvalý travní porost) o výměře 1535 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu  

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 310,- Kč panu J. Š., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do  

31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

4. RM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.        

 

Usnesení č. 1046/2017 

1. RM projednala výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a tyto výpůjčky pozemků 

bere na vědomí. 

2. RM schvaluje výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) p.p.č. 2756/1 (trvalý travní porost) o výměře 3103 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pro 

zajištění výcviku psů spolku Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov 
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zastoupeného předsedou panem Jaroslavem Vöröšem od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2021. 

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 

b) části p.p.č. 1894/1 (trvalý travní porost) o výměře 2720 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pro 

zajištění hasičského cvičiště Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov, Františkova 209,  

407 53 Jiříkov, zastoupeného starostou panem Ludvíkem Otradovským od 01. 04. 2017 

do 31. 12. 2026. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

3. RM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat smlouvy o výpůjčce pozemků ve 

vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – smlouvy o výpůjčce pozemků podepsat.    

 

Usnesení č. 1047/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o provedení úprav oplocení na p.p.č. 2851/2, 

p.p.č. 2851/3 a st.p.č. 1601 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov a spoluvlastníky D. K., 407 53 Jiříkov, Ing. M. Š., 408 01 Rumburk a P. Š.,  

407 53 Jiříkov, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení úprav oplocení na p.p.č. 2851/2, p.p.č. 2851/3 

a st.p.č. 1601 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov  

a spoluvlastníky D. K., 407 53 Jiříkov, Ing. M. Š., 408 01 Rumburk a P. Š., 407 53 Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou  Smlouvu o provedení úprav oplocení 

na p.p.č. 2851/2, p.p.č. 2851/3 a st.p.č. 1601 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov a spoluvlastníky D. K., 407 53 Jiříkov, Ing. M. Š., 408 01 Rumburk a P. Š., 

407 53 Jiříkov.             

 

Usnesení č. 1048/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. UL 2017_0011  v rámci stavby „PPO Jiříkov“ – protipovodňová ochrana 

uzavíranou mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská 2681/6,  

130 00 Praha 3, zastoupenou Ing. Václavem Rozhoněm MBA, Supervizorem a Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  

č. UL 2017_0011  v rámci stavby „PPO Jiříkov“ – protipovodňová ochrana mezi Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, zastoupenou 

Ing. Václavem Rozhoněm MBA, Supervizorem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou Smlouvu o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací č. UL 2017_0011  podepsat.          

 

Usnesení č. 1049/2017 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha) o výměře 101 m2, dle GOP č.255-22/2017 v k.ú. Filipov  

u Jiříkova za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

části p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha) o výměře 101 m2, dle GOP č. 255-22/2017 v k.ú. Filipov  

u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.       

 

Usnesení č. 1050/2017 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. 
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2. RM doporučuje ZM schválit prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  části 

p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost) o výměře 93 m2, části p.p.č. 1894/3 (zahrada) o výměře  

459 m2, části p.p.č. 6557 (vodní plocha) o výměře 89 m2, části p.p.č. 1896/10 (zahrada)  

o výměře 12 m2 a p.p.č. 1896/4 (zahrada) o výměře 64 m2, dle GOP č. 1475-43/2016 vše   

v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům J. a J. H., 407 53 Jiříkov, za 

cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 90.520,- Kč.    

             

Usnesení č. 1051/2017 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 714/3 (orná půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1469-28/2016, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkova č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, panu O. Č., 407 77 Šluknov, na stavbu rodinného domu před 

kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 24.840,- Kč, kde 

kupující zároveň podepíše směnku ve výši 115.200,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující 

do 21. 09. 2021 na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.    

               

Usnesení č. 1052/2017 

1. RM bere na vědomí předložený návrh Dodatku č. 2 Rámcové smlouvy o dílo č. 12CDSD195 

ze 04. 05. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04. 03. 2015 mezi Městem Jiříkov a firmou 

AQUATEST a.s. se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, který řeší změnu 

termínů k plnění díla do 31. 12. 2018. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 Rámcové smlouvy o dílo č. 12CDSD195 ze 04. 05. 2012, 

ve znění dodatku č.1 ze dne 04. 03. 2015 mezi Městem Jiříkov a firmou AQUATEST a.s.  

se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ: 44794843, který řeší změnu 

termínů k plnění díla do 31. 12. 2018. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat  Dodatek č. 2 Rámcové smlouvy o dílo  

č. 12CDSD195 ze 04. 05. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04. 03. 2015 mezi Městem Jiříkov 

a firmou AQUATEST a.s. se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5,  

IČ: 44794843.              

 

Usnesení č. 1053/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 22. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 22. 02. 2017.           

 

Usnesení č. 1054/2017 

RM rozhodla přidělit byt č. 4, 1+1 (50,90 m2), Rumburská 646, 407 53 Jiříkov za předpokladu 

složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 15. 03. 2017 do 30. 06. 2017 

panu I. G., 407 53 Jiříkov. Náhradníkem RM určila paní D. Ž., 407 53 Jiříkov.      

        

Usnesení č. 1055/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Dětského domova se školou, základní školou  

a střediskem výchovné péče Jiříkov o doplnění výpůjčky prostor v objektu č.p. 900, ulice  

9. května za účelem rozšíření Střediska výchovné péče „Šluknovsko“ při DDŠ Jiříkov. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice  

9. května, v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov, o celkové ploše 37,40 m2 za účelem rozšíření 

Střediska výchovné péče „Šluknovsko“ při DDŠ Jiříkov.              
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Usnesení č. 1056/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství na 

zveřejnění záměru  pronájmu nebytového prostoru u č.p. 524, Moskevská ulice v Jiříkově  

o ploše 14,97 m2. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového  prostoru u č.p. 524, Moskevská ulice 

v Jiříkově o  ploše 14,97 m2.             

 

Usnesení č. 1057/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí předložený návrh Smlouvy č. 17-99-T094-0 o ročních 

hlavních kontrolách uzavíranou mezi společností Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810,  

511 01 Turnov, IČ: 03673073 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424,  

o kontrole stavu hřiště Březinova a Zahradní dle normy ČSN EN 1176-7, na dobu 5 let. Za cenu 

roční hlavní kontroly obou hřišť v roce 2017, 2018, 2019 ve výši 2.600,- Kč/rok bez DPH, 

v roce 2020, 2021 ve výši 1.300,- Kč/rok bez DPH a cenu dopravy 7,- Kč/km bez DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. 17-99-T094-0 o ročních hlavních kontrolách mezi 

společností Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČ: 03673073 a Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, o kontrole stavu hřiště Březinova  

a Zahradní dle normy ČSN EN 1176-7, na dobu 5 let. Za cenu roční hlavní kontroly obou hřišť 

v roce 2017, 2018, 2019 ve výši 2.600,- Kč/rok bez DPH, v roce 2020, 2021 ve výši  

1.300,- Kč/rok bez DPH a cenu dopravy 7,- Kč/km bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města podepsat Smlouvu č. 17-99-T094-0 o ročních hlavních 

kontrolách mezi společností Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov,  

IČ: 03673073 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, o kontrole stavu 

hřiště Březinova a Zahradní dle normy ČSN EN 1176-7, na dobu 5 let. Za cenu roční hlavní 

kontroly obou hřišť v roce 2017, 2018, 2019 ve výši 2.600,- Kč/rok bez DPH, v roce 2020, 

2021, ve výši 1.300,- Kč/rok bez DPH a cenu dopravy 7,- Kč/km bez DPH.     

 

Usnesení č. 1058/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí předloženou žádost ředitele příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov Ing. Bc. Jana Sembdnera, o schválení 

nákupu vozidla kombi pro potřeby terénních sociálních služeb za nabídkovou cenu do  

320.000,- Kč bez DPH a nákupu osobního vozidla pro potřeby pobytových sociálních služeb 

Domova „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov za nabídkovou cenu do 360.000,- Kč bez 

DPH, kdy financování bude zajištěno prostřednictvím bankovní společnosti, dle výběrového 

řízení. 

2. RM schvaluje předloženou žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce  

v dlaních“ - sociální služby Jiříkov Ing. Bc. Jana Sembdnera, o schválení nákupu vozidla 

kombi pro potřeby terénních sociálních služeb za nabídkovou cenu do 320.000,- Kč bez DPH 

a nákupu osobního vozidla pro potřeby pobytových sociálních služeb Domova „Srdce 

v dlaních“- sociální služby Jiříkov, za nabídkovou cenu do 360.000,- Kč bez DPH, kdy 

financování bude zajištěno prostřednictvím bankovní společnosti, dle výběrového řízení. 

3. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov Ing. Bc. Janu Sembdnerovi: 

a) zadat výběrové řízení, dle směrnice Města Jiříkov č. 1/2017 „Metodika pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Jiříkov“ na pořízení vozidla kombi pro potřeby 

terénních sociálních služeb za nabídkovou cenu do 320.000,- Kč bez DPH a pořízení osobního 

vozidla pro potřeby pobytových sociálních služeb Domova „Srdce v dlaních“- sociální služby 

Jiříkov, za nabídkovou cenu do 360.000,- Kč bez DPH a následně předložit výsledek 

výběrového řízení ke schválení zřizovateli. 
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b) zadat výběrové řízení, dle směrnice Města Jiříkov č. 1/2017 „Metodika pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Jiříkov“ na financování pořízení vozidla kombi pro 

potřeby terénních sociálních služeb za nabídkovou cenu do 320.000,- Kč bez DPH a pořízení 

osobního vozidla pro potřeby pobytových sociálních služeb Domova „Srdce v dlaních“- 

sociální služby Jiříkov, za nabídkovou cenu do 360.000,- Kč bez DPH prostřednictvím úvěrové 

společnosti a následně předložit výsledek výběrového řízení ke schválení zřizovateli.  

                   

Usnesení č. 1059/2017 

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

SEVER, č.p. 422, Lipová, IČ: 70810141, na poskytnutí podílu na zajištění nezbytných dokladů, 

zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“ 

ve výši 56.466,- Kč. 

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

nezbytných dokladů, zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření 

pro Svazek obcí Sever“ ve výši 56.466,- Kč. 

3. RM doporučuje ZM uhradit podíl na zajištění nezbytných dokladů, zpracování a podání 

žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“ ve výši 56.466,- Kč 

z přijatého úvěru na balík investic.            

 

Usnesení č. 1060/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 

13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. Jiřím Chlumem, o poskytnutí 

dotace v celkové výši 80 000,- Kč na XI. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní 

hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova 

na rok 2017.  

2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 

13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, na rok 2017 v celkové výši 50.000,- Kč na XI. ročník 

mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování  

a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.        

 

Usnesení č. 1061/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12,  

407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupené předsedou Bc. Kateřinou Mrázkovou, o poskytnutí 

dotace v celkové výši 75.000,- Kč na rozvoj činnosti sportovního klubu, účast dětí na soutěžích 

a dopravu na tyto soutěže, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.  

2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12,  

407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, na rok 2017 v celkové výši 50.000,- Kč na rozvoj činnosti 

sportovního klubu, účast dětí na soutěžích a dopravu na tyto soutěže, z rozpočtu Města Jiříkova 

na rok 2017.                    

 

Usnesení č. 1062/2017 

1. RM projednala Informaci JUDr. Ivo Jelínka, právního zástupce Domova „Srdce v dlaních“ 

– sociální služby Jiříkov, ve věci dalšího postupu vyjednávání nájemního za užívání 

nemovitostí ve Filipově, č.p. 65/2, Domovem „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, a tuto 

informaci bere na vědomí. 

2. RM doporučuje: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, Ing. Bc. Janu Sembdnerovi - Domovem „Srdce v dlaních“ průběžně hradit 

Redemptoristům za užívání nemovitostí užívaných organizací částku 50.000,- Kč měsíčně, a to 

s účinností od 01. 01. 2017. Případný schodek oproti této částce za předchozí období před 

přijetím tohoto usnesení je třeba vyrovnat do jednoho měsíce od přijetí tohoto usnesení. 



 13 

3. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, Ing. Bc. Janu Sembdnerovi - zahájit další kolo jednání s Redemptoristy s cílem 

dosáhnout dohody o výši měsíční úhrady za užívání nemovitostí v částce 50.000,- Kč měsíčně, 

a to z důvodu potřeby udržet vyrovnané hospodaření příspěvkové organizace. 

4. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, Ing. Bc. Janu Sembdnerovi – podat informaci o průběhu jednání k přípravě nájemní 

smlouvy do 30. 06. 2017.              

 

Usnesení č. 1063/2017 

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

jednotek SDH obcí na rok 2017 v celkové výši 200.000,- Kč, a to 150.000,- Kč na výdaje na 

zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obce kategorie JPO II a 50.000,- Kč na mzdové 

výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce 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 2017.  

     

Usnesení č. 1064/2017 

1. RM bere na vědomí informaci manažerů společnosti Terra Group Investment, a.s., Karolíny 

Světlé 1, 628 00 Brno, o projektu „Obec občanům“.  

2. RM rozhodla umožnit společnosti Terra Group Investment, a.s., Karolíny Světlé 1, 628 00 

Brno, realizovat projekt „Obec občanům“ ve Městě Jiříkov.    

 

Usnesení č. 1065/2017 

RM projednala a bere na vědomí Výroční zprávu Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov za rok 2016.          

 
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 

 

 


