
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 71. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 27. června 2017 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1153/2017 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 1154/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 24/2017 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konané dne 07. 06. 2017.        

 

Usnesení č. 1155/2017 

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

Jiříkov, okres Děčín – příspěvkové organizace, o uzavření školní jídelny v době hlavních 

prázdnin z důvodu malého počtu zájemců o stravování během hlavních prázdnin a z toho 

následně vyplývajícího nerentabilního a ztrátového provozu. 

2. RM schvaluje žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín 

– příspěvkové organizace, o uzavření školní jídelny v době hlavních prázdnin z důvodu 

malého počtu zájemců o stravování během hlavních prázdnin a z toho následně vyplývajícího 

nerentabilního a ztrátového provozu.  

3. RM projednala a bere na vědomí návrhy ředitele příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín – příspěvkové organizace. 

4. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvkové  organizace   -   řešit   PC   v  počítačové  učebně  základní  školy  do  termínu 

29. 09. 2017.               

 

Usnesení č. 1156/2017 

1. RM projednala předložený Návrh smlouvy o poskytnutí služby, na základě které bude 

zajištěna hudební produkce na akci „Florián cup – 57. Jiříkovský přebor“, konaný dne  

01. 07. 2017, uzavíraný 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 tento návrh smlouvy bere na vědomí.  

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

hudební produkce na akci „Florián cup – 57. Jiříkovský přebor“, konaný dne 01. 07. 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 „Florián cup – 57. Jiříkovský přebor“, konaný  

dne 01. 07. 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.      
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Usnesení č. 1157/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2017 Základní školy Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 2/2017 Základní školy Jiříkov, okres 

Děčín - příspěvková organizace, dle předloženého návrhu schvaluje.       

 

Usnesení č. 1158/2017 

RM projednala a bere na vědomí předloženou Informaci ředitele příspěvkové organizace 

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

výběrového řízení na pořízení průmyslové pračky PRIMUS FX 240, pro Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, od společnosti Pragoperun, specialista na prádelny, 

Modletice 98, 251 01 Říčany, IČ: 41190360, a to za celkovou nejvýhodnější nabídkovou 

cenu, ve výši 289.600,- Kč bez DPH.          

 

Usnesení č. 1159/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého 

hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku, v celkové hodnotě 

444.319,18 Kč. 

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku  

a drobného dlouhodobého hmotného majetku, v celkové hodnotě 444.319,18 Kč. 

3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku a drobného 

dlouhodobého hmotného majetku, v celkové hodnotě 444.319,18 Kč.   

 

Usnesení č. 1160/2017 

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

pronájmu pozemků bere na vědomí. 

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

a)  p.p.č. 4576 (zahrada)  o výměře 640 m2, část p.p.č. 4578/1 (trvalý travní porost) o výměře 

400 m2  a p.p.č. 4580 (ostatní plocha) o výměře 504 m2 vše v  k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

b) část p.p.č. 139/6 (zahrada) o výměře 10 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 

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

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

c) část  p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře 780 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a část p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře 40 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako 

pozemek pod stavbou kůlny, za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk,   

d) část p.p.č. 4834/1 (zahrada) o výměře 238 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu  

1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

e) část p.p.č. 5272/2 (trvalý travní porost) o výměře 400 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako 

zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

f) část  p.p.č. 5758/1 (zahrada) o výměře 1770 m2 a část p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha)  

o výměře 200 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 a rok a část p.p.č. 5758/1 

(zahrada) o výměře 30 m2 v k.ú.  Jiříkov, jako pozemek pod stavbou kůlny, za cenu 5,- Kč/m2 

a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  
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g) část p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže č. 4, za cenu 15,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu 

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

Rumburk.    

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  - zveřejnit záměry pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.                

 

Usnesení č. 1161/2017 

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

výpůjčky pozemků bere na vědomí. 

2. RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 334 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 245 m2, st.p.č. 336 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 288 m2,  části p.p.č. 449 (orná půda)  o výměře 1750 m2, p.p.č. 455/1 

(orná půda) o výměře 1468 m2, p.p.č. 455/2 (orná půda) o výměře 345 m2, p.p.č. 456 (trvalý 

travní porost) o výměře 741 m2, části p.p.č. 460 (trvalý travní porost) o výměře 1629 m2, 

p.p.č. 461 (trvalý travní porost) o výměře 137 m2, části 714/3 (orná půda) o výměře 4065 m2, 

části p.p.č. 1753/1 (ostatní plocha) o výměře 1500 m2, p.p.č. 3188/2 (zahrada) o výměře  

147 m2, p.p.č. 3189 (zahrada) o výměře 101 m2, p.p.č. 3190/1 (trvalý travní porost) o výměře 

1942 m2, p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) o výměře 5326 m2, p.p.č. 3212/4 (trvalý travní 

porost) o výměře 2884 m2, části p.p.č. 3217/2 (trvalý travní porost) o výměře 1600 m2,  

p.p.č. 5608/6 (trvalý travní porost) o výměře 3002 m2 a části p.p.č. 6601 (ostatní plocha)  

o výměře 2270 m2 vše v  k.ú. Jiříkov a p.p.č. 5257 (trvalý travní porost) o výměře 773 m2, 

p.p.č. 5258 (trvalý travní porost) o výměře 1367 m2, části p.p.č. 5272/2 (trvalý travní porost)  

o výměře 5560 m2 a části p.p.č. 5283/1 (trvalý travní porost) o výměře 4650 m2, části  

st.p.č. 1313 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 520 m2, části p.p.č. 5181 (zahrada)  

o výměře 580 m2, části p.p.č. 5182 (trvalý travní porost) o výměře 620 m2, p.p.č. 5184/2 

(trvalý travní porost) o výměře 58 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova za podmínek, že pozemky 

budou mulčovány 2x ročně v termínu do 30. 05. a 30. 09. 2017 a budou dosekány okraje 

pozemků. Sankce za nesplnění termínů a podmínek výpůjčky pozemků činí 4.360,- Kč/rok. 

Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  - zveřejnit záměr výpůjčky pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.               

 

Usnesení č. 1162/2017 

1. RM projednala nový pronájem pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a tento pronájem 

bere na vědomí. 

2. RM schvaluje nový pronájem pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

st.p.č. 244/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 220 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako přístup 

k nemovitosti za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem minimální nájemné 50,- Kč  

panu V. S., 407 53 Jiříkov od 01. 07. 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 ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat nájemní smlouvu na pronájem 

pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvu na pronájem pozemku podepsat.       

 

Usnesení č. 1163/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o  uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4004553/001, 
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DC_Filipov, úprava vNN, kNN, DTS, 2. etapa,  na p.p.č. 5145/1, 6522, 5171/1, 6521, 6523, 

5195/1, 6524, 6525, st.p.č. 1326, p.p.č. 5245/3, 6527, 6528, 5284/3, 5284/5, 5283/1, 6530/2, 

6506 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 

Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 

zastoupenou firmou OMEXON GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec, 

a tento návrh smlouvy bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti   a   smlouvu  o  právu  provést stavbu č. IE-12-4004553/001, DC_Filipov, úprava 

vNN, kNN, DTS, 2. etapa, na p.p.č. 5145/1, 6522, 5171/1, 6521, 6523, 5195/1, 6524, 6525,  

st.p.č. 1326, p.p.č. 5245/3, 6527, 6528, 5284/3, 5284/5, 5283/1, 6530/2, 6506 vše  

v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov  

a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou 

firmou OMEXON GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec, a to 

bezúplatně.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou  Smlouvu o  uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu  

č. IE-12-4004553/001, DC_Filipov, úprava vNN, kNN, DTS, 2. etapa, na p.p.č. 5145/1, 6522, 

5171/1, 6521, 6523, 5195/1, 6524, 6525, st.p.č. 1326, p.p.č. 5245/3, 6527, 6528, 5284/3, 

5284/5, 5283/1, 6530/2, 6506 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-

Podmokly, zastoupenou firmou OMEXON GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň 

– Bolevec.                  

 

Usnesení č. 1164/2017 

1. RM bere na vědomí předloženou Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

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

Jiříkov“. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o dílo na zajištění stavebních prací na akci 

„Výměna oken ve třech objektech Města Jiříkov“. 

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

na stavební práce na akci „Výměna oken ve třech objektech Města Jiříkov“, dle 

stanovených 3 kritérií, předložil dodavatel Window Holding a.s., IČ: 28436024 se sídlem 

Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, s nabídkovou cenou ve výši 1.015.493,36 Kč včetně 

DPH. Druhou v pořadí byla nabídka od dodavatele OKNOSTYL group, s.r.o. se sídlem 

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719, s nabídkovou cenou ve výši 901.682,- Kč 

včetně DPH. Třetí v pořadí byla nabídka od dodavatele ELGO CZ s.r.o. se sídlem Újezd 

1400, 471 01 Česká Lípa, IČ:  25479911, s nabídkovou cenou ve výši 1.010.461,- 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 stavební práce na akci „Výměna oken ve třech objektech Města Jiříkov“. 

5. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Window 

Holding a.s., IČ: 28436024 se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, na zajištění 

stavebních prací na akci „Výměna oken ve třech objektech Města Jiříkov“, s nabídkovou 

cenou ve výši 1.015.493,36 Kč včetně DPH. 

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

a dodavatelem Window Holding a.s., IČ: 28436024 se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně 

Toušeň, na zajištění stavebních prací na akci „Výměna oken ve třech objektech Města 

Jiříkov“, s nabídkovou cenou ve výši 1.015.493,36 Kč včetně DPH.       
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Usnesení č. 1165/2017 

1. RM bere na vědomí předloženu informaci o provedeném zadávacím řízení na zakázku 

malého rozsahu na „Nákup osobního automobilu pro služební účely Města Jiříkov“ a 

nepředložení žádných nabídek ze strany oslovených dodavatelů. 

2. RM rozhodla o zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Nákup 

osobního automobilu pro služební účely Města Jiříkov“ z důvodu, že v termínu pro podání 

nabídek nebyla předložena žádná nabídka. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - zajistit nákup osobního automobilu pro 

služební účely města přímým nákupem, za cenu do 400.000,- Kč včetně DPH. 

                                                                                                                          

Usnesení č. 1166/2017 

1. RM bere na vědomí informaci ČEZ Distribuce a.s., Děčín, o výpovědi z podpěrných bodů 

v rámci stavby IE-12-4005076 „DC_Jiříkov, ul. Rumburská, úprava vNN, kNN“. 

2. RM bere na vědomí informaci ČEZ Distribuce a.s., Děčín, o výpovědi z podpěrných bodů 

v rámci stavby IE-12-4005034 „DC_Jiříkov, Rumburská, úprava vNN, kNN“. 

3. RM bere na vědomí informaci ČEZ Distribuce a.s., Děčín, o výpovědi z podpěrných bodů 

v rámci stavby IE-12-4005060 „DC_Jiříkov, DC 1352, nové vNN, kNN“. 

4. RM rozhodla zajistit v součinnosti s ČEZ Distribuce a.s., novou stavbu veřejného 

osvětlení v části Jiříkova v ul. Rumburská a pro realizaci stavby zajistit projektovou 

dokumentaci s názvem stavby „Jiříkov - veřejné osvětlení – ul. Rumburská I, II, III“, dle 

dílčích částí v návaznosti na plánované přeložky vrchního vedení NN sítě v jednotlivých 

lokalitách v roce 2017 a 2018. 

5. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit na základě 

výběrového řízení projekční kancelář, na zpracování projektové dokumentace, k povolení 

stavby „Jiříkov – veřejné osvětlení – ul. Rumburská I, I, III“ a také zajistit projekt 

k realizaci stavby, včetně rozpočtu a výkazu výměr, pro výběr dodavatele stavby. 

     

Usnesení č. 1167/2017 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 40753,  

z 30. 04. 2013 uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a firmou 

DIMATEX CS, spol. s.r.o. se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, který řeší ukončení 

platby  za  umístěné  kontejnery  na  textil, a  tento  návrh  Dodatku  č. 2  k nájemní smlouvě 

č. 40753 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 40753 mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a firmou DIMATEX CS, spol. s.r.o. se sídlem Stará 24, 463 03 

Stráž nad Nisou, na dobu platnosti smlouvy, a to bezúplatně. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 40753 mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a firmou DIMATEX CS, spol. s.r.o. se sídlem 

Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou.            

 

Usnesení č. 1168/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 24. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konané dne 24. 05. 2017 a Zápis z 25. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konané dne 14. 06. 2017.       

 

Usnesení č. 1169/2017 

1. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (62,80 m2), Tylova 8, 407 53 Jiříkov, za předpokladu složení 

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

od 01. 07. 2017 do 30. 09. 2017, panu P. S., 407 53 Jiříkov.     

2. RM rozhodla nepřidělit byt 1+3 (78,22 m2), Tylova 7, 407 53 Jiříkov.    
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3. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (92,82 m2), Rumburská 204, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

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

od 01. 07. 2017 do 30. 09. 2017, paní M. M., 407 53 Jiříkov. 

     

Usnesení č. 1170/2017 

RM projednala a rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na dobu určitou, na byt ve 

vlastnictví Města Jiříkova, na období od 01. 07. 2017 do 30. 09. 2017 s paní M. Ž.,  

407 53 Jiříkov.             

 

Usnesení č. 1171/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Schrödingerova institutu Varnsdorf – středisko 

volného času pro Šluknovský výběžek, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, IČ: 71341510, 

zastoupeného Bc. Gabrielou Doušovou, ředitelkou školské právnické osoby, o poskytnutí 

dotace v celkové výši 30.000,- Kč, na nákup dvou aktivních beden - aparatury na ozvučení,  

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Schrödingerovu institutu Varnsdorf – středisko volného 

času pro Šluknovský výběžek, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, IČ: 71341510, na rok 2017 

v celkové výši 30.000,- Kč, na nákup dvou aktivních beden - aparatury na ozvučení,  

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.           

 

Usnesení č. 1172/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, 

IČ: 61383198, zastoupené Soňou Petráškovou, ředitelkou, o poskytnutí dotace na podporu 

této organizace.  

2. RM rozhodla z důvodu nesplnění podmínek pro poskytování dotací Městem Jiříkov, 

dotaci Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198, neposkytnout. 

     

Usnesení č. 1173/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Obchodní smlouvu – Ticket Restaurant Card s firmou 

Edered CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/2, 100 00 Praha 1, IČ: 24745391, na zabezpečení závodního 

stravování pro pracovníky odběratele prostřednictvím elektronické poukázky od 01. 09. 2017. 

Cenová nabídka do 30. 06. 2017 – klientská provize 1%, vydání první karty zdarma, správa 

účtu zdarma, nabití karty zdarma, dodání karet na adresu 250,- Kč, vydání karty při ztrátě, 

odcizení 150,- Kč.  

2. RM rozhodla uzavřít Obchodní smlouvu – Ticket Restaurant Card mezi Městem Jiříkov 

a firmou Edered CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/2, 100 00 Praha 1, IČ: 24745391, na zabezpečení 

závodního stravování pro pracovníky odběratele prostřednictvím elektronické poukázky od 

01. 09. 2017. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Obchodní smlouvu – Ticket Restaurant Card 

mezi Městem Jiříkov a firmou Edered CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/2, 100 00 Praha 1,  

IČ: 24745391, na zabezpečení závodního stravování pro pracovníky odběratele 

prostřednictvím elektronické poukázky od 01. 09. 2017.         

 

Usnesení č. 1174/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Nabídku obchodních podmínek pro Město Jiříkov, 

firmy Global Payments s.r.o, V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 04235452, 

na poskytnutí platebního terminálu na akceptaci platebních karet a s tím spojených poplatků. 

Nabídka je platná do 30. 06. 2017.  

2. RM bere na vědomí informaci o cca třech zájemcích/rok požadavek platit platební kartou. 

Poplatek města při nižším měsíčním obratu než 20.000,- Kč je ve výši 700,- Kč. Dále při 

placení nájmu ve výši 3.000,-Kč kartou VISA činí poplatek 44,75 Kč, kartou MasterCard činí  
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48,80 Kč. Při platbě posledního dne v měsíci nedochází k převodu prostředků v tom daném 

roce a prostředky zůstávají na cestě do nového roku.  

3. RM rozhodla Nabídku obchodních podmínek pro Město Jiříkov, firmy Global Payments 

s.r.o, V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 04235452, na poskytnutí 

platebního terminálu na akceptaci platebních karet a s tím spojených poplatků neakceptovat  

a platební terminál nepořizovat z důvodu neefektivnosti.     

 

Usnesení č. 1175/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 3/2017 „Schvalování účetních 

závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Jiříkov“. 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 3/2017 „Schvalování účetních závěrek příspěvkových 

organizací zřízených městem Jiříkov“ s platností a účinností od 01. 07. 2017. 

3. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 4/2017 „Pravidla rozpočtového 

procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem Jiříkov“. 

4. RM rozhodla schválit směrnici č. 4/2017 „Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové 

organizace zřízené Městem Jiříkov“ s platností a účinností od 01. 07. 2017.  

     

Usnesení č. 1176/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh na zvýšení denního limitu zůstatku finančních 

prostředků v pokladně Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla zvýšit denní limit zůstatku finančních prostředků v pokladně Města Jiříkova 

na 150.000,- Kč od 01. 07. 2017.            

 

Usnesení č. 1177/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí pohledávky k 31. 05. 2017 dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala a bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 05. 2017 dle 

předloženého rozboru.             

 

Usnesení č. 1178/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 7/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 7/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 1179/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí informaci o nutnosti stanovení konkrétního místa, kde 

se bude konat kulturní akce s názvem „Jiříkovská kovadlina aneb připomenutí historie“, dne 

23. 09. 2017, z důvodu zajištění případných povolení k uzavírce.   

2. RM rozhodla schválit, že kulturní akce s názvem „Jiříkovská kovadlina aneb připomenutí 

historie“, plánovaná na 23. 09. 2017, se bude konat v prostorách na Náměstí v Jiříkově.  

               

Usnesení č. 1180/2017 

1. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě, dle 

ustanovení § 13 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena  

15. 05. 2017 u příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace, za období 9 – 12/2016. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – kontrolor, 

Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf, IČ: 45119902. Závěr kontroly - nebyly zjištěny 

nedostatky. 

2. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě, dle 

ustanovení § 13 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena  

15. 05. 2017 u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - 



 8 

příspěvková organizace, za období 9 – 12/2016. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – 

kontrolor, Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf, IČ: 45119902. Závěr kontroly - nebyly zjištěny 

nedostatky. 

3. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě, dle 

ustanovení § 13 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena  

12. 05. 2017 u příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, za 

období 10 – 12/2016. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – kontrolor, Nezvalova 2042,     

407 47 Varnsdorf, IČ: 45119902. Závěr kontroly - nebyly zjištěny nedostatky.                                                                

                                                                                                                           

Usnesení č. 1181/2017 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za I. pololetí 2017 ředitelům příspěvkových 

organizací Města Jiříkova, a to: 

a) panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1).            

b) paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 2).                                                                                                                       

2. RM ukládá: starostovi města - oznámit jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací 

Města Jiříkova rozhodnutí rady města.           

 

Usnesení č. 1182/2017 

1. RM bere na vědomí jmenný seznam členů komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva města Jiříkova a členů Komise pro projednávání přestupků, za období  

od 01. 01. 2017 do 27. 06. 2017. 

2. RM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady 

města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva a členům Komise pro projednávání 

přestupků, a to: 

Komise občanských záležitostí: 

K. A.        2.400,- Kč 

P. J.        2.400,- Kč 

H. R., Mgr.       2.400,- Kč 

P. J., DiS.       2.400,- Kč 

Komise výstavby a životního prostředí: 

M. M.        1.600,- Kč 

S. M.         1.200,- Kč 

B. D.           800,- Kč 

V. M.        1.200,- Kč 

H. J.         1.200,- Kč    

Komise místního a bytového hospodářství: 

B. F., Mgr.       2.000,- Kč 

L. E., Mgr.       2.000,- Kč 

B. O.        1.600,- Kč 

M. R.        1.200,- Kč 

Komise pro projednávání přestupků: 

F. J.               0,- Kč 

S. J. st.           400,- Kč 

B. M.                                                                                        400,- Kč 

3. RM ukládá: tajemníkovi městského úřadu - na základě přijatého usnesení zabezpečit 

vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy 

zastupitelstva a členům Komise pro projednávání přestupků.        
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Usnesení č. 1183/2017 

1. RM bere na vědomí informaci odboru výstavby a životního prostředí o stavu VKP  

v k.ú. Jiříkov, a to Zahrada u mateřské školy na Filipovské ulici p.p.č 498/1 a Zahrada  

u zdravotního střediska na Filipovské ulici p.p.č. 568/1. 

2. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zabezpečit aktualizaci inventarizace 

druhů dřevin ve stávajících VKP a v parku Bzenecká p.p.č. 202 v k.ú. Jiříkov.    

 

Usnesení č. 1184/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury,  

o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci stavby „Jiříkov, smíšená stezka 

pro pěší a cyklisty Rumburská, 1.etapa“, uzavírané mezi Českou telekomunikační 

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

Bednářem, seniorem specialistou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

panem Michalem Majákem, starostou města, a  tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury o realizaci překládky 

sítě elektronických komunikací v rámci stavby „Jiříkov, smíšená stezka pro pěší a cyklisty 

Rumburská, 1.etapa“, mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská 

2681/6, 130 00 Praha 3, zastoupenou Miroslavem Bednářem, seniorem specialistou a Městem 

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

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou Smlouvu s vlastníkem technické 

infrastruktury, o realizaci překládky sítě elektronických komunikací podepsat.  

           

Usnesení č. 1185/2017 

1. RM projednala informaci o blížícím se ukončení přípravy podkladů k novým publikacím 

Města  Jiříkova a informaci  o možnostech financování následného vydání nových publikací, 

a to například z Fondu malých projektů, včetně překladu publikací do německého jazyka, 

pokud se publikace budou financovat v rámci přeshraniční spolupráce, a tyto informace bere 

na vědomí. 
2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - zjištění podmínek financování vydání 

publikací Města Jiříkova z Fondu malých projektů.         

 

Usnesení č. 1186/2017 

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

rozsahu na stavební práce na akci „Výměna radiátorů v ZŠ Jiříkov“. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh smlouvy o dílo na zajištění stavebních prací na akci 

„Výměna radiátorů v ZŠ Jiříkov“. 

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

na stavební práce na akci „Výměna radiátorů v ZŠ Jiříkov“, dle stanovených 3 kritérií 

předložil dodavatel Kříž Vladimír - vodoinstal. a topen. práce se sídlem Jiříkovská 1061, 

408 01 Rumburk, IČ: 14878682, s nabídkovou cenou ve výši 981.460,- Kč včetně DPH. 

Druhou v pořadí byla nabídka od dodavatele TOPROM s.r.o. se sídlem Mariánská 475,  

407 47 Varnsdorf, IČ: 62241397, s nabídkovou cenou ve výši 1.112.299,- Kč včetně DPH. 

Třetí v pořadí byla nabídka od dodavatele KESPO GAS s.r.o. se sídlem Na Vinici 803/6a,  

400 07 Ústí nad Labem, IČ: 64052613, s nabídkovou cenou ve výši 1.150.226,- 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 stavební práce na akci „Výměna radiátorů v ZŠ Jiříkov“. 

5. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Kříž Vladimír - 

vodoinstal. a topen. práce se sídlem Jiříkovská 1061, 408 01 Rumburk, IČ: 14878682  
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na zajištění stavebních prací na akci „Výměna radiátorů v ZŠ Jiříkov“, s nabídkovou cenou 

ve výši 981.460,- Kč včetně DPH. 

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

a dodavatelem Kříž Vladimír - vodoinstal. a topen. práce se sídlem Jiříkovská 1061,  

408 01 Rumburk, IČ: 14878682, na zajištění stavebních prací na akci „Výměna radiátorů 

v ZŠ Jiříkov“, s nabídkovou cenou ve výši 981.460,- Kč včetně DPH.      

 

Usnesení č. 1187/2017 

1. RM projednala návrh na poskytnutí finančního daru, dle § 85 písm. b) a § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za obětavou 

práci pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace, ve výši 10.000,- Kč, pro paní Mgr. L. Š., 408 01 Rumburk a ve výši 10.000,- Kč, 

pro paní Mgr. E. L., 407 53 Jiříkov, z důvodu ukončení jejich profesní činnosti pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.  

2. RM rozhodla poskytnout finanční dar, dle § 85 písm. b) a § 102 odst. 3 zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za obětavou práci 

pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, 

ve výši 10.000,- Kč, pro paní Mgr. L. Š., 408 01 Rumburk a ve výši 10.000,- Kč, pro paní 

Mgr. E. L., 407 53 Jiříkov, z důvodu ukončení jejich profesní činnosti pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.  

3. RM ukládá: starostovi města – zabezpečit předání finančního daru paní Mgr. L. Š. a paní 

Mgr. E. L.          

 
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 

 


