
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 67. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 24. dubna 2017 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1085/2017 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 1086/2017 

1. RM bere na vědomí předloženu zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby na akci „Repase speciálního cisternového automobilu typu Tatra  

CAS 32“. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh smlouvy o dílo na zajištění služby na akci „Repase 

speciálního cisternového automobilu typu Tatra CAS 32“. 

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

na služby na akci „Repase speciálního cisternového automobilu typu Tatra CAS 32“ 

předložil účastník Lumír Zezulka – ZEKA s.r.o. se sídlem Jasmínova 876, 763 21 Slavičín, 

IČ: 18556850 s nabídkovou cenou ve výši 1.669.800,- Kč včetně DPH. 

Druhou v pořadí je nabídka od účastníka ANZA s.r.o. se sídlem Okružní 678, 530 03 

Pardubice, IČ: 42937256 s nabídkovou cenou ve výši 2.210.065,-  Kč včetně DPH. 

Třetí v pořadí je nabídka od účastníka Požární technika KOMET s.r.o. se sídlem Petra 

Bezruče 1031, 289 11 Pečky, IČ: 18623255 s nabídkovou cenou ve výši 2.260.682,93 Kč 

včetně DPH. 

4. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání „Oznámení o výběru dodavatele“ všem 

účastníkům zadávacího řízení, kteří byli hodnoceni v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

na služby na akci „Repase speciálního cisternového automobilu typu Tatra CAS 32“. 

5. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Lumír Zezulka – 

ZEKA s.r.o. se sídlem Jasmínova 876, 763 21 Slavičín, IČ: 18556850 na zajištění služby na 

akci „Repase speciálního cisternového automobilu typu Tatra CAS 32“ s nabídkovou 

cenou ve výši 1.669.800,- Kč včetně DPH. 

6. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov  

a dodavatelem Lumír Zezulka – ZEKA s.r.o. se sídlem Jasmínova 876, 763 21 Slavičín,  

IČ: 18556850 na zajištění služby na akci „Repase speciálního cisternového automobilu 

typu Tatra CAS 32“ s nabídkovou cenou ve výši 1.669.800,- Kč včetně DPH.   

              

Usnesení č. 1087/2017 

1. RM projednala předloženou informaci o návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na dodávku na akci „Nákup služebního automobilu pro Město 

Jiříkov“, a tuto informaci bere na vědomí. 

2. RM rozhodla zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku na 

akci „Nákup služebního automobilu pro Město Jiříkov“. 

3. RM rozhodla o obsahu zadávací dokumentace a dalších podmínek pro podání nabídek, 

včetně stanovení ekonomické výhodnosti nabídek vycházejících z § 114 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek. Hodnocení nabídek bude provedeno na základě 

nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Jako kritéria hodnocení bude zvolena 
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nejnižší cena, nejkratší termín dodání automobilu a jeho předání objednavateli a nejvyšší 

záruka za dodávaný automobil. 

4. RM rozhodla o ustanovení společné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 

složení: p. Miroslav Horák – místostarosta města Jiříkov, p. Miroslav Sabo – vedoucí odboru 

výstavby a životního prostředí, p. Bc. Jiří Semerád – vedoucí odboru vnitřní správy,  

p. Bc. Petr Stredák - vedoucí odboru místního a bytového hospodářství, p. Mgr. Bc. Vladimír 

Šamša – člen rady města. 

5. RM rozhodla o ustanovení náhradníků za členy společné komise pro otevírání obálek  

a hodnocení nabídek ve složení: p. Michal Gavlík – referent odboru vnitřní správy a správce 

IT, p. Michal Heřmánek – referent odboru výstavby a životního prostředí a pí. Jaroslava 

Mrázková – referent bytového a nebytového fondu. 

6. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit průběh zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku na akci „Nákup služebního 

automobilu pro Město Jiříkov“.            

 

Usnesení č. 1088/2017 

1. RM projednala předloženou informaci o návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Výměna oken ve třech objektech Města 

Jiříkov“, a tuto informaci bere na vědomí. 

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

práce na akci „Výměna oken ve třech objektech Města Jiříkov“. 

3. RM rozhodla o obsahu zadávací dokumentace a dalších podmínek pro podání nabídek, 

včetně stanovení ekonomické výhodnosti nabídek vycházejících z § 114 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek. Hodnocení nabídek bude provedeno na základě 

nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Jako kritéria hodnocení bude zvolena 

nejnižší cena, nejkratší termín provedení stavebních prací a nejvyšší záruka za provedené 

stavební práce. 

4. RM rozhodla o ustanovení hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 

složení: p. Miroslav Horák – místostarosta města Jiříkov, p. Miroslav Sabo – vedoucí odboru 

výstavby a životního prostředí, p. Bc. Petr Stredák - vedoucí odboru místního a bytového 

hospodářství, p. Michal Heřmánek – referent odboru výstavby a životního prostředí a p. Petr 

Dufek - předseda Komise výstavby a životního prostředí. 

5. RM rozhodla o ustanovení náhradníků za členy hodnotící komise pro otevírání obálek  

a hodnocení nabídek ve složení: p. Bc. Jiří Semerád – vedoucí odboru vnitřní správy  

a pí. Jaroslava Mrázková - referent bytového a nebytového fondu. 

6. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit průběh zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Výměna oken ve 

třech objektech Města Jiříkov“.            

  

Usnesení č. 1089/2017 

1. RM projednala předloženou informaci o návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Jiříkov - oprava místních komunikací“, 

a tuto informaci bere na vědomí. 

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

práce na akci „Jiříkov - oprava místních komunikací“, a to v rozsahu: oprava komunikace 

v ulici Svobodova od č.p. 494 k č.p. 1041, oprava komunikace v ulici Pohraniční od č.p. 140 

k č.p. 257, oprava komunikací v ulici Plzeňská od če. 48 k č.p. 357 a v ulici Pražská od  

č.p. 369 k č.p. 363. 

3. RM rozhodla o obsahu zadávací dokumentace a dalších podmínek pro podání nabídek, 

včetně stanovení ekonomické výhodnosti nabídek vycházejících z § 114 zákona č. 134/2016 
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Sb., o zadávání veřejných zakázek. Hodnocení nabídek bude provedeno na základě 

nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Jako kritéria hodnocení bude zvolena 

nejnižší cena, nejkratší termín provedení stavebních prací a nejvyšší záruka za provedené 

stavební práce. 

4. RM rozhodla o ustanovení hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 

složení: p. Miroslav Horák – místostarosta města Jiříkov, p. Miroslav Sabo – vedoucí odboru 

výstavby a životního prostředí, p. Bc. Petr Stredák - vedoucí odboru místního a bytového 

hospodářství, p. Michal Heřmánek – referent odboru výstavby a životního prostředí a p. Petr 

Dufek - předseda Komise výstavby a životního prostředí. 

5. RM rozhodla o ustanovení náhradníků za členy hodnotící komise pro otevírání obálek  

a hodnocení nabídek ve složení: p. Bc. Jiří Semerád – vedoucí odboru vnitřní správy  

a pí. Jaroslava Mrázková – referent bytového a nebytového fondu. 

6. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit průběh zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Jiříkov - oprava 

místních komunikací“.             

 

Usnesení č. 1090/2017 

1. RM projednala prodej p.p.č. 5953/2 (ostatní plocha) o výměře 54 m2, části p.p.č. 5950 

(ostatní plocha) o výměře 20 m2  a části  p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 635 m2 

vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1064-21/2008, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

manželům D. a M. M., 460 06 Liberec VI - Rochlice, za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 89.880,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 5953/2 (ostatní plocha) o výměře 54 m2, části 

p.p.č. 5950 (ostatní plocha) o výměře 20 m2  a části  p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 635 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1064-21/2008, které jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, manželům D. a M. M., 460 06 Liberec VI - Rochlice, za cenu a podmínek dle 

směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 89.880,- Kč.    

      

Usnesení č. 1091/2017 

1. RM projednala  prodej části p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 51 m2   

v  k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1478-74/2016, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov  

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní Z. B., 

149 00 Praha 4 a paní S. P., 182 00 Praha 8, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,  

tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.120,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře  

51 m2 v  k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1478-74/2016, která je zapsána na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní 

Z. B., 149 00 Praha 4 a paní S. P., 182 00 Praha 8, za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.120,- Kč.      

 

Usnesení č. 1092/2017 

1. RM projednala prodej části p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha) o výměře 101 m2 v k.ú. Filipov 

u Jiříkova, dle GOP č. 255-22/2017, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům  

Z. a L. K., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + 

náklady, tj. celkem 17.520,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM schválit  prodej části p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha) o výměře 101 m2 

v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 255-22/2017, která je zapsána na listu vlastnictví Města 
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Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

manželům Z. a L. K., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,  

tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 17.520,- Kč.  

     

Usnesení č. 1093/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy č. MSN/2017 o zřízení místa zpětného odběru 

s Přílohou č. 2 Specifikace místa zpětného odběru uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov a firmou EKOLAMP s.r.o. se sídlem náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 

Praha 2, a tuto smlouvu s přílohou č. 2 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. MSN/2017 o zřízení místa zpětného odběru s Přílohou  

č. 2 Specifikace místa zpětného odběru mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov  

a firmou EKOLAMP s.r.o. se sídlem náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2 na dobu 

neurčitou, a to bezúplatně. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu č. MSN/2017 o zřízení místa zpětného 

odběru s Přílohou č. 2 Specifikace místa zpětného odběru mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov a firmou EKOLAMP s.r.o. se sídlem náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00  

Praha 2.               

 

Usnesení č. 1094/2017 

1. RM projednala návrh na výpověď Smlouvy o dílo na zajištění a provedení zimní údržby 

v katastrech Jiříkov a Filipov u Jiříkova, po dobu zimního období, od 01. 01. 2016 do  

31. 05. 2018 uzavřenou se zhotovitelem Pavlem Kocmanem, Březinova 348/37, 407 53 

Jiříkov, IČ: 86800639. Smlouva byla uzavřena dne 30. 12. 2015 mezi Městem Jiříkov  

a panem Pavlem Kocmanem, Březinova 348/37, 407 53 Jiříkov, IČ: 86800639, ke dni  

01. 05. 2017.  

2. RM rozhodla vypovědět Smlouvu o dílo na zajištění a provedení zimní údržby 

v katastrech Jiříkov a Filipov u Jiříkova, po dobu zimního období, od 01. 01. 2016 do  

31. 05. 2018 uzavřenou se zhotovitelem Pavlem Kocmanem, Březinova 348/37, 407 53 

Jiříkov, IČ: 86800639. Smlouva byla uzavřena dne 30. 12. 2015 mezi Městem Jiříkov  

a panem Pavlem Kocmanem, Březinova 348/37, 407 53 Jiříkov, IČ: 86800639, ke dni  

01. 05. 2017. 

3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství -  vyhlásit výběrové řízení na 

zajištění a provedení zimní údržby v katastrech Jiříkov a Filipov u Jiříkova, do konce měsíce 

června roku 2017.                 

 

Usnesení č. 1095/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku 

zaměstnanosti ve výši 703.991,- Kč přijatou v období od 01. 01. 2017 do 31. 03. 2017. 

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. 1096/2017 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 03. 2017 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 03. 2017 dle předloženého rozboru. 

    

Usnesení č. 1097/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 4/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        
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Usnesení č. 1098/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 22/2017 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konané dne 05. 04. 2017.        

 

Usnesení č. 1099/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o poskytnutí služby, na základě které bude 

zajištěna hudební produkce na akci „Pálení čarodějnic a stavění májky“, konané dne  

30. 04. 2017 uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem a panem P. B., 463 34 Hrádek nad Nisou, za 

celkovou částku ve výši 5.500,- Kč, a tuto smlouvu bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí služby, na základě které bude zajištěna 

hudební produkce na akci „Pálení čarodějnic a stavění májky“, konané dne 30. 04. 2017 mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem 

Majákem a panem P. B., 463 34 Hrádek nad Nisou, za celkovou částku ve výši 5.500,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytnutí služby, na základě které 

bude zajištěna hudební produkce na akci „Pálení čarodějnic a stavění májky“, konané dne  

30. 04. 2017 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města 

panem Michalem Majákem a panem P. B., 463 34 Hrádek nad Nisou, za celkovou částku ve 

výši 5.500,- Kč.        

 

Usnesení č. 1100/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o provedení pořadu na akci „Loučení 

s předškoláky“, konané dne 07. 06. 2017, v rámci které bude provedeno vystoupení Divadla 

„VeTři“, v areálu zahrady příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín – příspěvková organizace, v ulici Hradecká, uzavírané mezi Městem Jiříkov, 

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

Michaelou Markovou, se sídlem Počerady 10, 440 01 Louny, IČ: 75094487, za celkovou 

částku ve výši 4.500,- Kč včetně DPH, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení pořadu na akci „Loučení s předškoláky“, 

konané dne 07. 06. 2017, v rámci které bude provedeno vystoupení Divadla „VeTři“, v areálu 

zahrady příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – 

příspěvková organizace, v ulici Hradecká, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a paní Michaelou Markovou, se 

sídlem Počerady 10, 440 01 Louny, IČ: 75094487, za celkovou částku ve výši 4.500,- Kč 

včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o provedení pořadu na akci „Loučení 

s předškoláky“, konané dne 07. 06. 2017, v rámci které bude provedeno vystoupení Divadla 

„VeTři“, v areálu zahrady příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín – příspěvková organizace, v ulici Hradecká, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a paní Michaelou 

Markovou, se sídlem Počerady 10, 440 01 Louny, IČ: 75094487, za celkovou částku ve výši 

4.500,- Kč včetně DPH.                 

 

Usnesení č. 1101/2017 

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

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

investičního fondu finančními prostředky v celkové výši 250.000,- Kč z rezervního fondu, na 

pořízení profesionální pračky z investičního fondu, z nutnosti řešení havarijní situace 

prádelny Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov. Pořízení majetku proběhne na 

základě výběrového řízení s předpokládanou cenou do 290.000,- Kč bez DPH. 
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2. RM schvaluje předloženou žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce  

v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, Ing. Bc. Jana Sembdnera, o posílení investičního fondu 

finančními prostředky v celkové výši 250.000,- Kč z rezervního fondu, na pořízení 

profesionální pračky z investičního fondu, z nutnosti řešení havarijní situace prádelny 

Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov. Pořízení majetku proběhne na základě 

výběrového řízení s předpokládanou cenou do 290.000,- Kč bez DPH. 

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

Jiříkov, Ing. Bc. Janu Sembdnerovi - zadat výběrové řízení dle směrnice Města Jiříkov  

č. 1/2017 „Metodika pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Jiříkov“ na 

pořízení profesionální pračky z investičního fondu, z nutnosti řešení havarijní situace 

prádelny Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, za nabídkovou cenu do 

290.000,- Kč bez DPH a následně předložit výsledek výběrového řízení ke schválení 

zřizovateli.           

 

Usnesení č. 1102/2017 

1. RM projednala výzvu k součinnosti Městského úřadu Rumburk, odbor stavební úřad, při 

zajišťování alespoň přístřeší vyklizovaným osobám z objektu rodinného domu v k.ú. Jiříkov. 

2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - zajistit nezbytně nutné úkony 

k uzavření komunikace u objektu rodinného domu v k.ú. Jiříkov.    

      

Usnesení č. 1103/2017 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za úspěšnou účast v projektu „Mediace ve 

škole“ panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace, Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, ve výši 10.000,- Kč. 

2. RM ukládá: starostovi města – oznámit řediteli příspěvkové organizace Města Jiříkova 

rozhodnutí RM.              

 

Usnesení č. 1104/2017 

RM bere na vědomí informaci zástupkyně ředitele příspěvkové organizace, Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, paní Mgr. Ivety Hermanové, ke změně kapacity klientů 

příspěvkové organizace, Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, a to z 98 lůžek 

na 93 lůžek, na základě konzultace a doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

     

Usnesení č. 1105/2017 

1. RM projednala návrh místostarosty města pana Miroslava Horáka, který byl ZM pověřen 

řízením Městské policie Jiříkov, na pořízení nového vozidla pro potřeby Městské policie 

Jiříkov v roce 2018. 

2. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - připravit do plánu investic na rok 2018 při 

sestavování rozpočtu, částku ve výši 400.000,- Kč na pořízení nového služebního vozidla pro 

Městskou policii Jiříkov.              

 

Usnesení č. 1106/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Žádost ředitele Základní školy Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace, o pokračování činnosti přípravné třídy Základní školy Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace od 01. 09. 2017. 

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 s pokračováním přípravné třídy Základní školy Jiříkov, 
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okres Děčín – příspěvková organizace se sídlem 407 53 Jiříkov, Moskevská 740 od  

01. 09. 2017. 

3. RM ukládá: řediteli Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace – 

připravit potřebné podklady pro vydání souhlasu Krajským úřadem Ústeckého kraje k činnosti 

přípravné třídy. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit splnění úkolů v souladu 

s výše uvedeným usnesením RM.           

 

Usnesení č. 1107/2017 

RM projednala předloženou informaci ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce  

v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, Ing. Bc. Jana Sembdnera, o provedené platové úpravě 

v příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, a to 

k termínu 01. 04. 2017, a tuto informaci bere na vědomí.    

 

Usnesení č. 1108/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5/2, 

407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, zastoupené Mgr. Jozefem Kujanem, SDB, farářem,  

o poskytnutí dotace, v celkové výši 28.000,- Kč, na úhradu mzdy včetně odvodů sezónního 

průvodce v poutním kostele ve Filipově v roce 2017, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 

Jiříkov, IČ: 49888129, na rok 2017 v celkové výši 28.000,- Kč na úhradu mzdy včetně 

odvodů sezónního průvodce v poutním kostele ve Filipově v roce 2017, z rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2017.                

 

Usnesení č. 1109/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana S. P., 407 53 Jiříkov, o odkup nemovitosti 

č.p. 866, ulice Františkova, 407 53 Jiříkov. 

2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - zadat zpracování znaleckého 

posudku na nemovitost č.p. 866, ulice Františkova, se st.p.č. 1394, vše v k.ú. Jiříkov. 

          
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 

 

 

 

 


