
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 73. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 19. července 2017 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1190/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Darovací smlouvu uzavíranou mezi Městem Jiříkov  

a panem P. S., 408 01 Rumburk, rozhodla přijmout dar ve výši 200,- Kč (finanční hotovost) 

od pana P. S., 408 01 Rumburk, dar byl poskytnut bez podmínek, a tuto darovací smlouvu 

schvaluje. 

2. RM projednala a bere na vědomí Darovací smlouvu uzavíranou mezi Městem Jiříkov  

a panem J. B., 407 53 Jiříkov, rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) 

od pana J. B., 407 53 Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek, a tuto darovací smlouvu 

schvaluje. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedené darovací smlouvy podepsat.   

               

Usnesení č. 1191/2017 

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

zaměstnanosti ve výši 388.758,- Kč, přijatou v období od 01. 04. 2017 do 30. 06. 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. 1192/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 8/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 8/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.             

 

Usnesení č. 1193/2017 

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

rozsahu na stavební práce na akci „Jiříkov – stavba chodníku, ul. Březinova – SO 104“.   

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

„Jiříkov – stavba chodníku, ul. Březinova – SO 104“.   

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

na stavební práce na akci „Jiříkov – stavba chodníku, ul. Březinova – SO 104“, dle 

stanovených 3 kritérií, předložil dodavatel ZEPS, s.r.o. se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, 

IČ: 28688651, s nabídkovou cenou ve výši 945.580,72 Kč včetně DPH. Druhou v pořadí byla 

nabídka od dodavatele Miloslav Hantych se sídlem 407 42 Markvartice 221, IČ: 42481431, 

s nabídkovou cenou ve výši 825.190,70 Kč včetně DPH. Třetí v pořadí byla nabídka od 

dodavatele SaM silnice a mosty Děčín, a.s. se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,  

IČ: 25042751, s nabídkovou cenou ve výši 926.293,96 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 „Jiříkov – stavba chodníku, ul. Březinova – SO 104“.   

5. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem ZEPS, s.r.o.  

se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ: 28688651, na zajištění stavebních prací na akci 
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„Jiříkov – stavba chodníku, ul. Březinova – SO 104“, s nabídkovou cenou ve výši 

945.580,72 Kč včetně DPH. 

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

a dodavatelem ZEPS, s.r.o. se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ: 28688651 na zajištění 

stavebních prací na akci „Jiříkov – stavba chodníku, ul. Březinova – SO 104“, 

s nabídkovou cenou ve výši 945.580,72 Kč včetně DPH.         

 

Usnesení č. 1194/2017 

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

rozsahu na stavební práce na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí-II“. 

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

„Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí-II“. 

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

na stavební práce na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí-II“, dle 

stanovených 3 kritérií, předložil dodavatel Miloslav Hantych se sídlem 407 42 Markvartice 

221, IČ: 42481431, s nabídkovou cenou ve výši 770.535,07 Kč včetně DPH. Druhou v pořadí 

byla nabídka od dodavatele ZEPS, s.r.o. se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ: 28688651, 

s nabídkovou cenou ve výši 892.168,43 Kč včetně DPH. Třetí v pořadí byla nabídka od 

dodavatele SaM silnice a mosty Děčín, a.s. se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,  

IČ: 25042751, s nabídkovou cenou ve výši 842.289,23 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 „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí-II“. 

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

Hantych se sídlem 407 42 Markvartice 221, IČ: 42481431, na zajištění stavebních prací na 

akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí-II“, s nabídkovou cenou ve výši 

770.535,07 Kč včetně DPH. 

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

a dodavatelem Miloslav Hantych se sídlem 407 42 Markvartice 221, IČ: 42481431, na 

zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí-II“, 

s nabídkovou cenou ve výši 770.535,07 Kč včetně DPH.         
 

Usnesení č. 1195/2017 

RM projednala čerpání úvěru, dle dodatku č. 2 úvěrové smlouvy č. 10456/16/LCD,  

v rámci uvedeného „projektu 11 – Rekonstrukce tělocvičny ZŠ a rekonstrukce ZŠ“ a RM 

prohlašuje, že v rekonstrukci ZŠ se bude jednat pouze o výměnu radiátorů, a takto bude znít  

i Smlouva o dílo.              

 
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 

 


