
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 ze 70. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 30. května 2017 od 18:50 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1147/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 6/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 6/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.       

 

Usnesení č. 1148/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Spolku přátel Jiříkova a Filipova, o.s. Tylova 

1056/4, 407 53 Jiříkov, IČ: 01170929, zastoupeného panem Radkem Kolompárem, předsedou 

spolku, o poskytnutí dotace v celkové výši 15.000,- Kč, na uspořádání dne dětí dne  

17. 06. 2017, a to na odměny pro děti, občerstvení pro děti, venkovní výzdobu a na autorská 

práva za hudební produkci, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Spolku přátel Jiříkova a Filipova, o.s., Tylova 1056/4,  

407 53 Jiříkov, IČ: 01170929, na rok 2017 v celkové výši 5.000,- Kč, na uspořádání dne dětí 

dne 17. 06. 2017, a to na odměny pro děti, občerstvení pro děti, venkovní výzdobu a na 

autorská práva za hudební produkci, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.   

           

Usnesení č. 1149/2017 

1. RM bere na vědomí informaci starosty a situaci s nájemníky vyhořelého objektu na 

Čapkově ul., 407 53 Jiříkov, který je v majetku pana M. F., 500 02 Hradec Králové  

a pana Ing. T. T., 107 00 Praha 10, kteří odmítli se o nájemníky ze své nemovitosti postarat  

a zajistit náhradní ubytování. 

2. RM schvaluje Dohodu o poskytnutí dočasného přístřeší mezi Městem Jiříkov a nájemníky 

vyhořelého objektu na Čapkově ul., 407 53 Jiříkov, který je v majetku pana M. F. 500 02 

Hradec Králové a pana Ing. T. T., 107 00 Praha 10, kteří odmítli se o nájemníky ze své 

nemovitosti postarat a zajistit náhradní ubytování, a to s panem Š. B., paní A. B. a jejich 5 dětí 

(A., D., R., S., P. B.). Dále s panem I. G., paní K. K. a jejich 3 děti (K., V., I. K.). S paní  

M. G. s jedním dítětem (A. G.) a paní D. K. Dohoda o poskytnutí dočasného přístřeší  

se uzavírá na dobu určitou do 30. 06. 2017. 

3. RM ukládá: starostovi města – Dohodu o poskytnutí dočasného přístřeší podepsat a zajistit 

prostřednictvím Městské policie Jiříkov a odborem místního a bytového hospodářství MěÚ 

Jiříkov kontrolu dodržování podmínek uvedených v Dohodě o poskytnutí dočasného přístřeší. 

             

Usnesení č. 1150/2017 

1. RM projednala Zprávu o hodnocení výběrového řízení pod evidenčním číslem       

VZMR-002/2017, na pořízení osobního vozidla pro potřeby pobytové služby příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, kdy byla doručena jedna 

nabídka dle stanovených kritérií společnosti SAN plus spol. s r.o., Sluneční 3115, 470 01 

Česká Lípa, IČ: 62240129, na vozidlo Škoda Octavia 1,4 Ambiete plus, za cenu 297.438,- Kč 

bez DPH, tj. 359.900,- Kč s DPH.       

2. RM schvaluje na základě Zprávy o hodnocení výběrového řízení nákup osobního vozidla 

Škoda Octavia 1,4 Ambiete plus, za cenu 297.438,- Kč bez DPH, tj. 359.900,- Kč s DPH  
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od společnosti SAN plus spol. s r.o., Sluneční 3115, 470 01 Česká Lípa, IČ: 62240129, 

splátkami na úvěr pro potřeby pobytové služby příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 

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

Jiříkov – zabezpečit nákup vozidla pro pobytové služby od společnosti SAN plus spol. s r.o., 

Sluneční 3115, 470 01 Česká Lípa, IČ: 62240129 dle přijatého usnesení.       

 

Usnesení č. 1151/2017 

1. RM projednala Zprávu o hodnocení výběrového řízení pod evidenčním číslem  

VZMR-003/2017, na pořízení užitkového vozu pro potřeby terénní služby příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, kdy byla doručena jedna 

nabídka, dle stanovených kritérií společnosti AUTO KOUTEK s.r.o., Tanvaldská 1141,  

463 11 Liberec 30, IČ: 62245830, na vozidlo Dacia Dokker VAN 1,5 Ambiance, za cenu 

310.228,10 Kč bez DPH, tj. 375.376,- Kč s DPH.       

2. RM schvaluje na základě Zprávy o hodnocení výběrového řízení nákup užitkového vozidla 

Dacia Dokker VAN 1,5 Ambiance, za cenu 310.228,10 Kč bez DPH, tj. 375.376,- Kč s DPH 

od společnosti AUTO KOUTEK s.r.o., Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec 30, IČ: 62245830, 

splátkami na úvěr pro potřeby terénní služby příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 

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

Jiříkov – zabezpečit nákup vozidla pro terénní služby od společnosti AUTO KOUTEK s.r.o., 

Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec 30, IČ: 62245830 dle přijatého usnesení.   

 

Usnesení č. 1152/2017 

1. RM bere na vědomí informaci o vytvoření multimediální virtuální procházky Společnosti 

Digital Info Promotion, LLC, zastoupené panem Romanem Exnerem, Alešova 695/46, 400 01 

Ústí nad Labem, EIN (IČ) 42-176988, pro oblast Šluknovska prostřednictvím Dobrovolného 

svazku obcí Sever, který uhradil pro každou členskou obec vstupní poplatek, za jedno místo, 

ve výši 2.000,- Kč (radnice, náměstí). Další požadovaná místa multimediální virtuální 

procházky si objedná každá členská obec sama, za poplatek 2.000,- Kč/1 místo.    

2. RM schvaluje rozšíření multimediální virtuální procházky od Společnosti Digital Info 

Promotion, LLC, zastoupené panem Romanem Exnerem, Alešova 695/46, 400 01  

Ústí nad Labem, EIN (IČ) 42-176988, pro oblast Šluknovska – Město Jiříkov, a to Bazilika 

Filipov, Ostrovní rybník s pohřebištěm „Jiříkov – hlavní hřbitov“, odloučené pracoviště 

Hradecká 518, Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace 

se Základní školou Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace. 

3. RM ukládá: starostovi města – objednat rozšíření multimediální virtuální procházky pro 

oblast Šluknovska - Město 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 


