
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 68. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 10. května 2017 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1110/2017 

1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2017: 

a) příjmy ve výši 27.071.591,94 Kč, výdaje ve výši 23.805.250,16 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši 3.266.341,78 Kč, 

b) výnosy ve výši 25.467.258,03 Kč, náklady ve výši 15.650.044,36 Kč, výsledek 

hospodaření běžného účetního období 9.817.213,67 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2017, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za 

období  3/2017 schválit.         

 

Usnesení č. 1111/2017 

1. RM projednala: 

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

okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 03. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období  3/2017, 

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

příspěvková organizace k 31. 03. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku  

a ztráty, Příloha, vše za období 3/2017, 

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

služby Jiříkov k 31. 03. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, 

Příloha, vše za období 3/2017. 

2. RM schvaluje: 

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

okres Děčín - příspěvková organizace za období roku 2017 se stavem k 31. 03. 2017, 

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

příspěvková organizace, za období roku 2017, se stavem k 31. 03. 2017, 

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

služby Jiříkov, za období roku 2017, se stavem k 31. 03. 2017. 

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

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 03. 2017: 

fond odměn       71.943,- Kč 

FKSP        10.785,42 Kč 

fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku   9.699,48 Kč 

fond investiční      12.174,- Kč 

fond rezervní z jiných titulů     55.400,- Kč 

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

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 31. 03. 2017: 

fond odměn       225.829,- Kč 

FKSP        149.905,74 Kč 

fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 182.528,31 Kč 
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fond investiční        76.169,- Kč 

fond rezervní z jiných titulů     112.892,- Kč 

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

„Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov k 31. 03. 2017: 

fond odměn          448.212,31 Kč 

FKSP           328.531,33 Kč 

fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku    943.278,76 Kč 

fond investiční           79.247,70 Kč 

fond rezervní z jiných titulů     1.183.811,13 Kč 

     

Usnesení č. 1112/2017 

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

zajištěno ozvučení, na akci „Dětský den s IZS“, konaný dne 11. 06. 2017, uzavírané mezi 

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

Majákem a panem Josefem Kestlerem se sídlem Školní 3135, 407 47 Varnsdorf,  

IČ: 15124649, za celkovou částku ve výši 4.500,- Kč, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.  

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

ozvučení, na akci „Dětský den s IZS“, konaný dne 11. 06. 2017, mezi Městem Jiříkov, 

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

a panem Josefem Kestlerem se sídlem Školní 3135, 407 47 Varnsdorf, IČ: 15124649, za 

celkovou částku ve výši 4.500,- Kč. 

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

bude zajištěno ozvučení, na akci „Dětský den s IZS“, konaný dne 11. 06. 2017, mezi Městem 

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

a panem Josefem Kestlerem se sídlem Školní 3135, 407 47 Varnsdorf, IČ: 15124649, za 

celkovou částku ve výši 4.500,- Kč.        

 

Usnesení č. 1113/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení, na základě 

kterého bude zajištěno hudební vystoupení, skupiny Pískomil se vrací, na akci  

„Dětský den s IZS“, konaný dne 11. 06. 2017, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a hudební skupinou 

Pískomil se vrací, zastoupenou Mgr. Karolínou Pečenkovou, Ph.D., Agentura Pískomil  

se sídlem 28. října 366, 285 04 Uhlířské Janovice, IČ: 01026364, za celkovou částku  

ve výši 16.100,- Kč včetně DPH, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení, na základě kterého 

bude zajištěno hudební vystoupení, skupiny Pískomil se vrací, na akci „Dětský den s IZS“, 

konaný dne 11. 06. 2017, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem a hudební skupinou Pískomil se vrací, 

zastoupenou Mgr. Karolínou Pečenkovou, Ph.D., Agentura Pískomil se sídlem 28. října 366,  

285 04 Uhlířské Janovice, IČ: 01026364, za celkovou částku ve výši 16.100,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení,  

na základě kterého bude zajištěno hudební vystoupení, skupiny Pískomil se vrací, na akci 

„Dětský den s IZS“, konaný dne 11. 06. 2017, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a hudební skupinou 

Pískomil se vrací, zastoupenou Mgr. Karolínou Pečenkovou, Ph.D., Agentura Pískomil  

se sídlem 28. října 366, 285 04 Uhlířské Janovice, IČ: 01026364, za celkovou částku ve výši 

16.100,- Kč včetně DPH.         
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Usnesení č. 1114/2017 

1. RM projednala Dodatek č. 16 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem  

01. 05. 2017, uzavíraný mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 

665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, a tento Dodatek č. 16 bere na 

vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 16 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem  

01. 05. 2017, mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 

186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 16 k pojistné smlouvě č. 7720353088 

účinný dnem 01. 05. 2017, mezi Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, 

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.            

 

Usnesení č. 1115/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 19. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí konané dne 26. 04. 2017.            

 

Usnesení č. 1116/2017 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků a obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví 

Města Jiříkova, a tyto pronájmy bere na vědomí. 

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

a)  části p.p.č. 233 (trvalý travní porost)  o výměře 87 m2, p.p.č. 234/1 (zahrada) o výměře 

1213 m2 vše   v  k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.300,- Kč 

panu P. J., 407 53 Jiříkov od 01. 06. 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. 3404/1 (trvalý travní porost) o výměře 500 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč panu J. L., 460 01 Liberec od 01. 06. 2017 do  

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

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

c) části  p.p.č. 4832 (zahrada) o výměře 210 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok a části p.p.č. 4832 (zahrada) o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 230,- Kč panu A. K., 407 53 Jiříkov od  

01. 06. 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. 5329/1 (zahrada) o výměře 502 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 510,- Kč paní I. K., 470 02 Česká Lípa od 01. 06. 2017 

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

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

e) části p.p.č. 1452 (trvalý travní porost) o výměře 266 m2, p.p.č. 1468/1 (trvalý travní porost) 

o výměře 314 m2 a části st.p.č. 168 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 70 m2 vše   

v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 650,- Kč paní E. T.,  

403 39 Chlumec od 01. 06. 2017 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

f) části p.p.č. 139/6 (zahrada) o výměře 30 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  

a rok, ročně celkem 50,- Kč (minimální nájemné) paní H. D., 407 53 Jiříkov od 01. 06. 2017 

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

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   
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3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) části p.p.č. 713/1 (zahrada) o výměře 100 m2  v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 100,- Kč paní V. K., 407 53 Jiříkov od 01. 06. 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. 35 (zahrada) o výměře 130 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  

a rok, ročně celkem 130,- Kč panu A. M., 407 53 Jiříkov od 01. 06. 2017 do 31. 12. 2021, 

za podmínek, že se na pozemku nebude nacházet žádná stavba a oplocení pozemku bude 

odsouhlaseno odborem výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov. Pozemek je zapsán 

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

pracoviště Rumburk.   

c) části p.p.č. 4940/5 (zahrada) o výměře 580 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 120,- Kč panu M. S., 570 01 Litomyšl od 01. 06. 2017 do 

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

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

d) p.p.č. 3325 (zahrada) o výměře 362 m2, p.p.č. 6551/18 (ostatní plocha) o výměře 9 m2  

a p.p.č. 6551/19 (jiná plocha) o výměře 11 m2  vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, ročně 390,- Kč panu V. Z., 405 02 Děčín od 01. 06. 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. 1708/1 (trvlý travní porost) o výměře 16 m2  v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod 

stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 80,- Kč paní A. U., 407 53 Jiříkov od 

01. 06. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

f) p.p.č. 230 (trvalý travní porost) o výměře 132 m2, p.p.č. 231 (zahrada) o výměře 107 m2  

a části p.p.č. 233 (trvalý travní porost) o výměře 800 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.040,- Kč paní J. K., 407 53 Jiříkov od 01. 06. 2017 do 

31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány 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. 1117/2017 

1. RM bere na vědomí záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 

6126 (ostatní plocha) o výměře 4823 m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře 1275 m2  

a p.p.č. 6127/3 (ostatní plocha)  o výměře 502 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, za cenu dle znaleckého 

posudku č. 3988-015/2017.   

2. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – vyvolat jednání se zástupci 

Lesy ČR, s.p..              

 

Usnesení č. 1118/2017 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3916/4 

(vodní plocha) o výměře 9 m2, p.p.č. 5949/6 (vodní plocha) o výměře 56 m2, p.p.č. 5949/7 

(vodní plocha) o výměře 17 m2, p.p.č. 5954/3 (vodní plocha) o výměře 48 m2, p.p.č. 3031/5 

(vodní plocha) o výměře 68 m2, p.p.č. 3031/6 (vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3032/2  

(vodní plocha) o výměře 31 m2, p.p.č. 3177/4 (vodní plocha) o výměře 39 m2, p.p.č. 4809/3 

(vodní plocha) o výměře 72 m2, p.p.č. 5944/71 (vodní plocha) o výměře 35 m2, p.p.č. 5944/72 

(vodní plocha) o výměře 117 m2, p.p.č. 5948/2 (vodní plocha) o výměře 5 m2, p.p.č. 5948/3 
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(vodní plocha) o výměře 85 m2, p.p.č. 5948/4 (vodní plocha) o výměře 20 m2, p.p.č. 5949/4 

(vodní plocha) o výměře 34 m2, p.p.č. 5949/5 (vodní plocha) o výměře 13 m2, p.p.č. 3598/3 

(vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3699/5 (vodní plocha) o výměře 23 m2, p.p.č. 3700/3 

(vodní plocha) o výměře 57 m2, p.p.č. 5949/8 (vodní plocha) o výměře 3 m2, p.p.č. 5951/2 

(vodní plocha) o výměře 60 m2, p.p.č. 5952/2 (vodní plocha) o výměře 54 m2, p.p.č. 5953/4 

(vodní plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku  

č. 5684-05-7B/17. 

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, 

a to p.p.č. 3916/4 (vodní plocha) o výměře 9 m2, p.p.č. 5949/6 (vodní plocha) o výměře  

56 m2, p.p.č. 5949/7 (vodní plocha) o výměře 17 m2, p.p.č. 5954/3 (vodní plocha) o výměře 

48 m2, p.p.č. 3031/5 (vodní plocha) o výměře 68 m2, p.p.č. 3031/6 (vodní plocha) o výměře 

22 m2, p.p.č. 3032/2  (vodní plocha) o výměře 31 m2, p.p.č. 3177/4 (vodní plocha) o výměře 

39 m2, p.p.č. 4809/3 (vodní plocha) o výměře 72 m2, p.p.č. 5944/71 (vodní plocha) o výměře 

35 m2, p.p.č. 5944/72 (vodní plocha) o výměře 117 m2, p.p.č. 5948/2 (vodní plocha) o výměře 

5 m2, p.p.č. 5948/3 (vodní plocha) o výměře 85 m2, p.p.č. 5948/4 (vodní plocha) o výměře  

20 m2, p.p.č. 5949/4 (vodní plocha) o výměře 34 m2, p.p.č. 5949/5 (vodní plocha) o výměře 

13 m2, p.p.č. 3598/3 (vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3699/5 (vodní plocha) o výměře 

23 m2, p.p.č. 3700/3 (vodní plocha) o výměře 57 m2, p.p.č. 5949/8 (vodní plocha) o výměře  

3 m2, p.p.č. 5951/2 (vodní plocha) o výměře 60 m2, p.p.č. 5952/2 (vodní plocha) o výměře  

54 m2, p.p.č. 5953/4 (vodní plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle znaleckého 

posudku č. 5684-05-7B/17.             

 

Usnesení č. 1119/2017 

1. RM projednala záměr směny nemovitostí mezi Městem Jiříkov a manželi  

M. a J. H..   

2. RM doporučuje ZM schválit  záměr směny nemovitostí, a to části p.p.č. 6070 (ostatní 

plocha)  o výměře 77 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1496-1/2017,  která je zapsána na listu 

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

Rumburk, ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, za p.p.č. 6626 (ostatní 

plocha) o výměře 22 m2  v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 762  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví 

manželů M. a J. H.. Směna pozemků je bez doplatku.     

            

Usnesení č. 1120/2017 

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

č. IZ-12-4000073/VB/02 na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemního kabelového 

vedení NN a přípojkové sítě na st.p.č. 1137, jehož součástí je stavba č.p. 680, p.p.č. 113, 

p.p.č. 262/2, p.p.č. 267/2, p.p.č. 5998, p.p.č. 6517/14  a p.p.č. 6654  vše  v k.ú. Jiříkov, 

uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, 

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

s.r.o. se sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabiny, a tento návrh smlouvy  

bere na vědomí.      

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

č. IZ-12-4000073/VB/02 na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemního kabelového 

vedení NN a přípojkové sítě na st.p.č. 1137, jehož součástí je stavba č.p. 680, p.p.č. 113, 

p.p.č. 262/2, p.p.č. 267/2, p.p.č. 5998, p.p.č. 6517/14 a p.p.č. 6654  vše  v k.ú. Jiříkov, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností EnServis s.r.o.  

se sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabiny, a to bezúplatně.  
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3. RM ukládá:  starostovi města - podepsat předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene 

– služebnosti č. IZ-12-4000073/VB/02 na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemního 

kabelového vedení NN a přípojkové sítě na st.p.č. 1137, jehož součástí je stavba č.p. 680, 

p.p.č. 113, p.p.č. 262/2, p.p.č. 267/2, p.p.č. 5998, p.p.č. 6517/14 a p.p.č. 6654  vše   

v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností  

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

společností EnServis s.r.o. se sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabiny.  

     

Usnesení č. 1121/2017 

1. RM projednala nabídku společnosti NETsecurity, s.r.o., Třebízského 282, 252 63 

Roztoky, na komplexní informační systém Usnesení.cz, pro zjednodušení přípravy materiálů 

pro jednání zastupitelstva.  

2. RM doporučuje ZM nepřijmout nabídku společnosti NETsecurity, s.r.o., Třebízského 282, 

252 63 Roztoky, na komplexní informační systém Usnesení.cz, pro zjednodušení přípravy 

materiálů pro jednání zastupitelstva.           

 

Usnesení č. 1122/2017 

1. RM projednala písemnou zprávu ke stížnosti pana P. K. k zanedbání povinné péče  

a následné ublížení na těle klienta paní K. M., podanou paní Mgr. Ivetou Hermanovou, 1. 

zástupkyní ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov. Rovněž byla podána informace, že dne 19. dubna 2017 byly poskytnuty materiály 

k podanému trestnímu oznámení na Policii ČR. 

2. RM ukládá: starostovi města – zaslat stanovisko panu P. K., že vzhledem k podání 

trestního oznámení na Policii ČR, nebude tato stížnost na radě města projednávána, a to do 

doby ukončení vyšetřování Policie ČR.             

 

Usnesení č. 1123/2017 

1. RM projednala směrnici č. 3/2015 „Organizační řád Městského úřadu Jiříkov“, ve znění 

pozdějších dodatků. 

2. RM rozhodla z důvodu snížení počtu registrovaných uživatelů a snížení počtu výpůjček 

o provedení organizační změny s účinností od 01. 08. 2017, spočívající ve zkrácení týdenní 

pracovní doby ze 40 hodin týdně na 20 hodin týdně u zaměstnance Města Jiříkov zařazeného 

na pracovním místě „knihovnice“. 

3. RM ukládá: tajemníkovi městské úřadu – připravit dodatek směrnice č. 3/2015 

„Organizační řád Městského úřadu 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 

 

 


