
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 69. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 22. května 2017 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1124/2017 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 1125/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2016 včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2016.  

2. RM doporučuje ZM projednat Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2016 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2016 a projednání uzavřít 

vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

3. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 

2016 ve výši 2.822.639,82 Kč do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně  

i v roce 2017.               

 

Usnesení č. 1126/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Žádost pro klienty komunální sféry na změnu 

smluvních podmínek úvěrové smlouvy č. 10456/16/LCD ze dne 12. 04. 2017. 

2. RM doporučuje ZM schválit Žádost pro klienty komunální sféry na změnu smluvních 

podmínek úvěrové smlouvy č. 10456/16/LCD ze dne 12. 04. 2017. 

3. RM projednala a bere na vědomí návrh Dodatku č. 2 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: 

a) rekonstrukci bytů Čapkova č.p. 678, 

b) výstavba chodníku ul. Březinova, 

c) výstavba domova důchodců – projektová dokumentace, 

d) opravy komunikací, 

e) rekonstrukce tělocvičny ZŠ a rekonstrukce ZŠ, 

s prodloužením lhůty čerpání do 31. 12. 2018. Dle návrhu České spořitelny, a.s. zůstává 

v platnosti termín první splátky jistiny v lednu 2018, při posunutí termínu první splátky jistiny 

o jeden rok by došlo k nárůstu nákladů na úhradu úroků. 

4. RM doporučuje ZM: 

a) schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 10456/16/LCD ze dne 05. 05. 2016 uzavíraný 

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: 

a) rekonstrukci bytů Čapkova č.p. 678, 

b) výstavba chodníku ul. Březinova, 

c) výstavba domova důchodců – projektová dokumentace, 

d) opravy komunikací, 

e) rekonstrukce tělocvičny ZŠ a rekonstrukce ZŠ, 
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s prodloužením lhůty čerpání do 31. 12. 2018, termín první splátky jistiny zůstává i nadále 

v lednu 2018, při posunutí termínu první splátky jistiny o jeden rok by došlo k nárůstu 

nákladů na úhradu úroků. 

b) uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 10456/16/LCD ze dne 05. 05. 2016 uzavíraný 

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: 

a) rekonstrukci bytů Čapkova č.p. 678, 

b) výstavba chodníku ul. Březinova, 

c) výstavba domova důchodců – projektová dokumentace, 

d) opravy komunikací, 

e) rekonstrukce tělocvičny ZŠ a rekonstrukce ZŠ, 

s prodloužením lhůty čerpání do 31. 12. 2018, termín první splátky jistiny zůstává i nadále 

v lednu 2018, při posunutí termínu první splátky jistiny o jeden rok by došlo k nárůstu 

nákladů na úhradu úroků. 

c) uložit starostovi města – podepsat výše uvedený Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru  

č. 10456/16/LCD.              

 

Usnesení č. 1127/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,  

407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeného předsedou panem Pavlem Kastlem, o poskytnutí 

dotace v celkové výši 72.000,- Kč na materiálně technické vybavení klubu, z rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2017.  

2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,  

407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, na rok 2017 v celkové výši 72.000,- Kč, na nákup výzbroje, 

výstroje a sportovního materiálu, sportovních vzduchových pušek, sportovních malorážek, 

střeleckých rukavic, kabátů, kalhot a bot, nákup diabol a nábojů, z rozpočtu Města Jiříkova na 

rok 2017.          

 

Usnesení č. 1128/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Domu dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 

1133, příspěvková organizace, 408 01 Rumburk, IČ: 65082231, zastoupeného paní Helenou 

Švábovou, ředitelkou příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace v celkové výši 20.000,- Kč 

na: 

- 10 000,- Kč pro ZÚ Rebelky na pořízení nových kostýmů pro mažoretky, 

- 10 000,- Kč pro ZÚ Mochomůrky na pořízení nových kostýmů pro mažoretky, 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017. 

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Domu dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, 

příspěvková organizace, 408 01 Rumburk, IČ: 65082231, dotaci v celkové výši  

20.000,- Kč, a to na: 

- 10 000,- Kč pro ZÚ Rebelky na pořízení nových kostýmů pro mažoretky, 

- 10 000,- Kč pro ZÚ Mochomůrky na pořízení nových kostýmů pro mažoretky, 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.           

 

Usnesení č. 1129/2017 

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

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

dar byl poskytnut bez podmínek, a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.  
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Usnesení č. 1130/2017 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 04. 2017 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 04. 2017 dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 1131/2017 

RM projednala a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2017,  

o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících 

hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu a doporučuje ZM rozhodnout 

vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě § 47 odst. 6 zákona  

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku 

Města Jiříkov č. 1/2017, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických 

efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu. 

     

Usnesení č. 1132/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 23/2017 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konané dne 03. 05. 2017.            

 

Usnesení č. 1133/2017 

1. RM projednala předložený návrh Příkazní smlouvy na zajištění kulturního programu na 

akci „Jiříkovská kovadlina, aneb připomenutí historie“, která se bude konat dne  

23. 09. 2017, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem a Festive z.s. se sídlem Lipová 603, 407 21 Česká 

Kamenice, IČ: 22718745, zastoupené panem Janem Šulcem, za celkovou částku  

ve výši 151. 000,- Kč, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění kulturního programu na akci 

„Jiříkovská kovadlina, aneb připomenutí historie“, která se bude konat dne 23. 09. 2017, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem 

Michalem Majákem a Festive z.s. se sídlem Lipová 603, 407 21 Česká Kamenice,  

IČ: 22718745, zastoupené panem Janem Šulcem, za celkovou částku ve výši 151.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Příkazní smlouvu na zajištění kulturního 

programu na akci „Jiříkovská kovadlina, aneb připomenutí historie“, která se bude konat 

dne 23. 09. 2017, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou 

města panem Michalem Majákem a Festive z.s. se sídlem Lipová 603, 407 21 Česká 

Kamenice, IČ: 22718745, zastoupené panem Janem Šulcem, za celkovou částku ve výši 

151.000,- Kč.               

 

Usnesení č. 1134/2017 

RM projednala předložené sdělení ředitelky Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres 

Děčín -  příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, o provozu mateřské školy během 

hlavních prázdnin v roce 2017, a toto sdělení bere na vědomí.        

 

Usnesení č. 1135/2017 

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

p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 508 m2, části p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 49 m2, části 

p.p.č. 5819 (zahrada) o výměře 37 m2, dle GOP č. 1498-3/2017  vše  v k.ú. Jiříkov.  

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

a to části p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 508 m2, části p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře  

49 m2, části p.p.č. 5819 (zahrada) o výměře 37 m2, dle GOP č. 1498-3/2017  vše   

v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.       
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Usnesení č. 1136/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o právu k provedení stavby, pro stavební akci 

„Rekonstrukce mostu – ul. Mělnická“ na st.p.č. 308 (zastavěná plocha a nádvoří)  

a p.p.č. 4683/1 (zahrada) vše  v k.ú. Jiříkov, kde vlastník pozemku souhlasí s realizací stavby 

a rovněž umožní stavebníkovi, Městu Jiříkov, zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětné 

nemovitosti v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou stavby, uzavírané 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní Y. Ch., 410 02 Lovosice, a tento 

návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o právu k provedení stavby, pro stavební akci 

„Rekonstrukce mostu – ul. Mělnická“ na st.p.č. 308 (zastavěná plocha a nádvoří)  

a p.p.č. 4683/1 (zahrada) vše  v k.ú. Jiříkov, kde vlastník pozemku souhlasí s realizací stavby 

a rovněž umožní stavebníkovi, Městu Jiříkov, zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětné 

nemovitosti v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou stavby, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní Y. Ch., 410 02 Lovosice. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou Smlouvu o právu k provedení stavby 

podepsat.               

 

Usnesení č. 1137/2017 

1. RM bere na vědomí informaci o projednání řešení prodloužení vodovodního řadu  

v ul. Dvořákova a řešení kanalizačního řadu v ul. Kutnohorská a Pražská, se zástupci  

SčVK a.s. Teplice a stanovisku k uvedeným záměrům ze dne 02. 05. 2017.  

2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - záměr řešení vodovodu 

v ul. Dvořákova a kanalizace v ul. Kutnohorská a Pražská předložit k vyjádření na ZM. 

     

Usnesení č. 1138/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo na deratizaci vybraných objektů a ploch 

uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO: 00261424 a firmou 

Sdružení podnikatelů Šulcová Eva, Dr. Šulc Jan, Šulc Filip, Lipová 1, 407 21 Česká 

Kamenice, IČO: 14881128, DIČ: CZ515819321, a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na deratizaci vybraných objektů a ploch, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO: 00261424 a firmou Sdružení podnikatelů 

Šulcová Eva, Dr. Šulc Jan, Šulc Filip, Lipová 1, 407 21 Česká Kamenice, IČO: 14881128, 

DIČ: CZ515819321, na dobu určitou do 31. 12. 2019, za cenu 16.843,- Kč, včetně DPH, 

za pololetí. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo na deratizaci vybraných objektů  

a ploch, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO: 00261424 a firmou 

Sdružení podnikatelů Šulcová Eva, Dr. Šulc Jan, Šulc Filip, Lipová 1, 407 21 Česká 

Kamenice, IČO: 14881128, DIČ: CZ515819321.          

 

Usnesení č. 1139/2017 

RM projednala a bere na vědomí zprávu ze zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konané dne 10. 05. 2017.           

 

Usnesení č. 1140/2017 

RM rozhodla přidělit byt 1+3 (62,20 m2), Březinova 345, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

složení tříměsíčního nájemného, bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou od  

01. 06. 2017 do 30. 09. 2017, panu R. G., 407 53 Jiříkov. 
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Usnesení č. 1141/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín -  příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, o pořízení nových herních 

prvků na zahradu mateřské školy v ul. Filipovská, z rozpočtu zřizovatele, důvodem je 

neodpovídající technický stav dosavadních herních prvků a riziko úrazu dětí pohybujících se 

na zahradě. Součástí žádosti je seznam výběru herních prvků včetně cenové kalkulace, za 

pořízení herních prvků, která je ve výši 284.242,- Kč, včetně DPH.  

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o pořízení herních prvků, na základě žádosti ředitelky 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín -  příspěvková organizace, paní Lenky 

Majákové, z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2017, v celkové výši do 300.000,- Kč, včetně 

DPH. 

3. RM doporučuje ZM použít na nákup herních prvků rezervu kapitálových výdajů. 

     

Usnesení č. 1142/2017 

RM projednala a schvaluje dodatek č. 3 směrnice č. 3/2015 „Organizační řád Městského 

úřadu Jiříkov“ s platností a účinností od 01. 08. 2017 a zároveň tímto stanovuje rozdělení 

pravomocí v Městském úřadě Jiříkov a celkový počet zaměstnanců Města Jiříkov zařazených 

do Městského úřadu Jiříkov.             

 

Usnesení č. 1143/2017 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu, uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený panem Oldřichem Bubeníčkem, 

hejtmanem Ústeckého kraje, IČ: 70892156 a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 464, 407 53 

Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města, IČ: 00261424, o poskytnutí 

daru technického vybavení 1 kusu motorové stříkačky TOHATSU VE 1500, v částce 

263.780,- Kč a 4 kusů dýchacích přístrojů Dräger PSS 400, v částce 159.996,- Kč, pro JSDH 

Jiříkov, v celkové částce 423.776,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM schválit Darovací smlouvu, uzavíranou mezi Ústeckým krajem se 

sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený panem Oldřichem 

Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje, IČ: 70892156 a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 

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

o poskytnutí daru technického vybavení 1 kusu motorové stříkačky TOHATSU VE 1500, 

v částce 263.780,- Kč a 4 kusů dýchacích přístrojů Dräger PSS 400, v částce 159.996,- Kč, 

pro JSDH Jiříkov, v celkové částce 423.776,- Kč.      

 

Usnesení č. 1144/2017 

RM projednala a bere na vědomí nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 

117D081000012 na akci „Jiříkov - demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 – hotel 

Beseda“.               

 

Usnesení č. 1145/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov,  

IČ: 18382801, zastoupenou předsedou Michalem Majákem, o další finanční dotaci v celkové 

výši 50.000,- Kč, na zajištění činnosti členské základny pří účasti v soutěžním ročníku 

fotbalových soutěží a pořádání tenisových turnajů pro děti, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2017. 

2. RM doporučuje ZM poskytnout další dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov,  

IČ: 18382801, na rok 2017 další dotaci v celkové výši 50.000,- Kč,-, na zajištění činnosti 

členské základny pří účasti v soutěžním ročníku fotbalových soutěží a pořádání tenisových 

turnajů pro děti, fotbalová soutěž – cestovné, rozhodčí, ceny pro děti, sportovní vybavení pro 
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děti, tenisové turnaje – ceny pro děti, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.  

               

Usnesení č. 1146/2017 

RM jmenuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Mgr. Bc. Vladimíra Šamšu, 407 53 Jiříkov a pana Miroslava Horáka, 407 53 Jiříkov  

členy Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace 

s účinností od 23. 05.2017 na tříleté funkční období.            

 
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 

 

 


