
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 78. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 2. října 2017 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1276/2017 

1. RM bere na vědomí dopis zaslaný dodavatelskou firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., 

ze dne 18. 09. 2017, pod zn. 087/n17302/17, ve věci změny termínu realizace SO 3 – 

komunikace ul. Plzeňská a Pražská, v rámci zadané veřejné zakázky malého rozsahu,  

na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací“, z důvodu dodržení 

technologických postupů v rámci pokládky penetrace. 

2. RM rozhodla z důvodu dodržení správných technologických postupů, v rámci pokládky 

penetrace, změnit termín realizace SO 3 – komunikace ul. Plzeňská a Pražská, v rámci zadané 

veřejné zakázky malého rozsahu, na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních 

komunikací“, na období od dubna 2018 do června 2018 s tím, že budou splněny veškeré 

ostatní podmínky vyplývající z předložené nabídky od dodavatele firmy SaM silnice a mosty 

Děčín a.s. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit ve spolupráci 

s dodavatelskou firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

se změnou termínu realizace od dubna 2018 do června 2018, na realizaci SO 3 – komunikace 

ul. Plzeňská a Pražská, v rámci zadané veřejné zakázky malého rozsahu, na stavební práce  

na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací“, a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

předložit k projednání do rady města.           

 

Usnesení č. 1277/2017 

1. RM bere na vědomí informaci o odstoupení uchazeče firmy Miloslav Hantych, 

Markvartice 221, 407 42 Markvartice, který byl hodnocen, jako první v pořadí, v rámci 

hodnocení předložených nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, na stavební práce  

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

2. RM bere na vědomí informaci o provedené výzvě uchazeči firmě ZEPS s.r.o., Lindava 84, 

471 58 Cvikov, který byl hodnocen, jako druhý v pořadí, k předložení nezbytných dokladů,  

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

3. RM bere na vědomí předložený návrh smlouvy o dílo od dodavatele ZEPS s.r.o.,  

Lindava 84, 471 58 Cvikov, na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – oprava 

chodníku na náměstí-II“. 

4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem ZEPS, s.r.o.,  

IČ: 28688651, se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, na zajištění stavebních prací na akci 

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

892.168,43 Kč včetně DPH. 

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

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

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

cenou ve výši 892.168,43 Kč včetně DPH.           
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Usnesení č. 1278/2017 

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

„Rekonstrukce mostu – ul. Mělnická“, na p.p.č. 4801/1 (zahrada) 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, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov a manžely R. a M. K., 190 17 Praha – Vinoř, 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 p.p.č. 4801/1 (zahrada) 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 manžely R. a M. K., 190 17 Praha – Vinoř. 

 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o právu k provedení stavby, pro 

stavební akci „Rekonstrukce mostu – ul. Mělnická“, na p.p.č. 4801/1 (zahrada) 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 manžely R. a M. K., 190 17 Praha – Vinoř.     

       

Usnesení č. 1279/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene 

č. 1018C17/11, č.75N17/11, v rámci stavby „Jiříkov - Filipov - veřejné osvětlení – 2.etapa“,  

na p.p.č. 5200/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, uzavírané mezi Českou republikou – Státním 

pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným 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 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

č. 1018C17/11, č.75N17/11, v rámci stavby „Jiříkov - Filipov - veřejné osvětlení – 2.etapa“,  

na p.p.č. 5200/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Českou republikou – Státním pozemkovým 

úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, zastoupeným firmou OMEXON GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8,  

323 00 Plzeň – Bolevec, za jednorázovou úplatu, která bude stanovena na základě znaleckého 

posudku.  

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

o zřízení věcného břemene č. 1018C17/11, č.75N17/11, v rámci stavby „Jiříkov - Filipov - 

veřejné osvětlení – 2.etapa“, na p.p.č. 5200/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Českou 

republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  

a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným firmou OMEXON GA Energo 

s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec, za jednorázovou úplatu, která bude 

stanovena na základě znaleckého posudku.           

 

Usnesení č. 1280/2017 

1. RM bere na vědomí předložený návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo  

č. 02-O-3158-5319/16, na zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o územní 

řízení, s termínem do 31. 12. 2017, v rámci zajištění podkladů, průzkumů a projektové 

dokumentace k územnímu řízení na stavbu „PPO Jiříkov - DUR“, předložený firmou 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901. 
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2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 02-O-3158-5319/16, na zajištění 

inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o územní řízení, s termínem do 31. 12. 2017, 

v rámci zajištění podkladů, průzkumů a projektové dokumentace k územnímu řízení na stavbu 

„PPO Jiříkov - DUR“, mezi Městem Jiříkov a firmou Vodohospodářský rozvoj  

a výstavba a.s., se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo  

č. 02-O-3158-5319/16, mezi Městem Jiříkov a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba 

a.s., se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901, na zajištění inženýrské činnosti  

za účelem podání žádosti o územní řízení, s termínem do 31. 12. 2017, v rámci zajištění 

podkladů, průzkumů a projektové dokumentace k územnímu řízení na stavbu  

„PPO Jiříkov – DUR“.            

 

Usnesení č. 1281/2017 

RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou, na byty ve vlastnictví 

Města Jiříkova, na období od 01. 10. 2017 do 31. 10. 2017: 

M. L., 407 53 Jiříkov      od 01. 10. 2017 do 31. 10. 2017 

B. J., 407 53 Jiříkov      od 01. 10. 2017 do 31. 10. 2017 

B. J., 407 53 Jiříkov      od 01. 10. 2017 do 31. 10. 2017 

     

Usnesení č. 1282/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana M. H., 407 53 Jiříkov, o pronájem 

nebytového prostoru, Moskevská ulice v Jiříkově, o výměře 14,97 m2. 

2. RM rozhodla pronajmout nebytový prostor, Moskevská ulice v Jiříkově, o výměře  

14,97 m2, panu M. H., 407 53 Jiříkov, od 02. 10. 2017 na dobu neurčitou. 

3. RM ukládá:  

a) odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat nájemní smlouvu na pronájem 

nebytového prostoru, Moskevská ulice v Jiříkově, o výměře  14,97 m2, 

b) starostovi města - nájemní  smlouvu podepsat.         

 

Usnesení č. 1283/2017 

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

a paní E. H., 407 53 Jiříkov, rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost)  

od paní E. H., 407 53 Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek, a tuto darovací smlouvu 

schvaluje. 

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

a paní E. P., 407 53 Jiříkov, rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost)  

od paní E. P., 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. 1284/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolku v roce 2017, 

předložené Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 04389735, dotace ve výši 30.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2017.                   

 

Usnesení č. 1285/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Tělocvičné jednoty Sokol Filipov, pobočný 

spolek, Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, zastoupené Alešem Kašparem, starostou 
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spolku, o poskytnutí dotace v celkové výši 50.000,- Kč, na hrazení části nákladů na zajištění 

volnočasových aktivit občanů města Jiříkova a na elektrickou energii, z rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2017.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Filipov, pobočný spolek, 

Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, na rok 2017 v celkové výši 50.000,- Kč,  

na hrazení části nákladů na zajištění volnočasových aktivit občanů města Jiříkova a na 

elektrickou energii, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.         

  

Usnesení č. 1286/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, která je určena pro Mateřskou školu Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín 

- příspěvková organizace, v roce 2017 ve výši 225.460,80 Kč. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na 

účet příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - 

příspěvková organizace.               

 

Usnesení č. 1287/2017 

RM doporučuje ZM rozhodnout, z důvodu vyššího inkasa příjmů v roce 2017, o převodu 

finančních prostředků, ze základního běžného účtu do fondu rezerv, a to jednorázově částku 

3.000.000,- Kč. Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2018 k financování výdajů 

roku 2018.               

 

Usnesení č. 1288/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 12/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 12/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 1289/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2017 příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření 

č. 2/2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – 

příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, schvaluje.   

  

Usnesení č. 1290/2017 

1. RM projednala a rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 025/2017, 

v rámci akce „Den seniorů“, konaný dne 06. 10. 2017, mezi Městem Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem a Domem kultury Střelnice Rumburk, 

příspěvková organizace, SNP 484/29, 408 01 Rumburk, IČ: 00830682, zastoupené  

Mgr. Šárkou Štruplovou Růžičkovou, za celkovou částku ve výši 5.445,- Kč včetně DPH.  

2. RM ukládá: 

a) starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat, 

b) vedoucí ekonomického odboru – výše uvedenou částku, za cenu nájmu nebytových 

prostor, uhradit.              

 

Usnesení č. 1291/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí poskytnutí dofinancování neinvestiční dotace,  

na sociální služby pro rok 2017 určené poskytovatelům sociálních služeb, na podporu 

poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje, ve výši 132.900,- Kč,  

pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 
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2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace  

na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 

           

Usnesení č. 1292/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu 

„Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“, ve výši 217.300,- Kč,  

pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace  

na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.  

               

Usnesení č. 1293/2017 

1. RM projednala předložené cenové nabídky, a to od pana P. Š., 407 53 Jiříkov,  

za nabídkovou cenu ve výši 65.000,- Kč a od pana Aleše Hemelíka – AHhemtrans,  

Dolní Podluží 246, 407 55 Dolní Podluží, IČ: 75458471, za nabídkovou cenu ve výši  

62.500,- Kč, a tyto nabídky bere na vědomí. 

2. RM rozhodla schválit prodej osobního vozidla Škoda Roomster, RZ 3U8 6161, nejvyšší 

nabídce, kterou předložil pan P. Š., 407 53 Jiříkov, za nabídnutou cenu ve výši 65.000,- Kč.  

3. RM projednala předložený návrh kupní smlouvy na prodej osobního vozidla Škoda 

Roomster, RZ 3U8 6161, uzavírané mezi Městem Jiříkov a panem P. Š., 407 53 Jiříkov,  

za nabídnutou cenu ve výši 65.000,- Kč, a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí. 

4. RM rozhodla uzavřít kupní smlouvu na prodej osobního vozidla Škoda Roomster,  

RZ 3U8 6161, mezi Městem Jiříkov a panem P. Š., 407 53 Jiříkov. 

5. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou kupní smlouvu podepsat.   

               

Usnesení č. 1294/2017  

1. RM bere na vědomí návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090111421, 

v rámci zajištění dodávky plynu pro byt, v rámci stavby „Jiříkov-stavební úpravy objektu 

č.p. 209, ul. Františkova-Hasičská zbrojnice“. 

2. RM bere na vědomí návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090111419, 

v rámci zajištění dodávky plynu pro provozovnu, v rámci stavby „Jiříkov-stavební úpravy 

objektu č.p. 209, ul. Františkova-Hasičská zbrojnice“. 

3. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090111421, 

v rámci zajištění dodávky plynu pro byt, v rámci stavby „Jiříkov-stavební úpravy objektu 

č.p. 209, ul. Františkova-Hasičská zbrojnice“, mezi provozovatelem distribuční soustavy 

firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov. 

4. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090111419, 

v rámci zajištění dodávky plynu pro provozovnu, v rámci stavby „Jiříkov-stavební úpravy 

objektu č.p. 209, ul. Františkova-Hasičská zbrojnice“, mezi provozovatelem distribuční 

soustavy firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem a Městem 

Jiříkov. 

5. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o připojení k distribuční soustavě  

č. 320090111421, v rámci zajištění dodávky plynu pro byt, v rámci stavby „Jiříkov-stavební 

úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova-Hasičská zbrojnice“, mezi provozovatelem 

distribuční soustavy firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem  

a Městem Jiříkov. 

6. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o připojení k distribuční soustavě  

č. 320090111419, v rámci zajištění dodávky plynu pro provozovnu, v rámci stavby „Jiříkov-

stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova-Hasičská zbrojnice“, mezi 
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provozovatelem distribuční soustavy firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,  

400 01 Ústí nad Labem a Městem 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 

 

 


