
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 79. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 16. října 2017 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1295/2017 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 1296/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 26. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 04. 10. 2017.              

 

Usnesení č. 1297/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana Z. L., Limassol, Kypr, doručovací adresa, 

199 00 Praha 9 – Letňany, o snížení kupní ceny nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkov, a to 

st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž součástí je stavba 

občanského vybavení č.e. 19 v k.ú. Jiříkov, na částku 250.000,- až 400.000,- Kč, z důvodu 

odpovídajícího opotřebení nebo jejího zchátrání, případně žádost o zpracování nového 

znaleckého posudku. 

2. RM doporučuje ZM trvat na původním zveřejněném záměru prodeje nemovitosti  

ve vlastnictví Města Jiříkov, a to st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, 

jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.e. 19 v k.ú. Jiříkov, za cenu ve výši 1.525.880,- 

Kč, dle znaleckého posudku č. 5 212/134/2015, ze dne 09. 12. 2015. 

     

Usnesení č. 1298/2017 

RM projednala a doporučuje ZM zadat zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje 

stavební parcely č. 1162/1, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 678, ulice Čapkova 

v k.ú. Jiříkov.             

 

Usnesení č. 1299/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města 

Jiříkov, IČ: 00261424 za rok 2017. Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov byly 

zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu o dílo, ze dne 21. 07. 2017, na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Výměna radiátorů v ZŠ Jiříkov“, uzavřenou s firmou Kříž Vladimír 

– Vodoinstal. – topenářské práce, na celkovou částku 811.124,- Kč bez DPH, v souladu  

se zákonem. 

2. RM ukládá: starostovi města – přijmout opatření k nápravě chyby a nedostatků uvedených 

v zápisu z dílčího přezkoumání, a to zveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy uzavřené 

v rámci veřejných zakázek do pěti pracovních dní po podpisu smlouvy. 

3. RM ukládá: starostovi města - provádět průběžně kontroly zveřejňování smluv, první 

kontrolu provést do 31. 10. 2017.            
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Usnesení č. 1300/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí pohledávky k 30. 09. 2017 dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala a bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 09. 2017  

dle předloženého rozboru.             

 

Usnesení č. 1301/2017 

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

zaměstnanosti ve výši 651.295,- Kč, přijatou v období od 01. 07. 2017 do 30. 09. 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. 1302/2017 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeného předsedou Pavlem Kastlem, o rozšíření předmětu 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2017 ze dne 26. 09. 2017 o položky: 

- náklady na startovné členů ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu Jiříkov, 

- pořízení cen pro vítěze na soutěžích pořádaných ČSS, z.s. - sportovně střeleckým klubem 

Jiříkov (4kola vzduchovkové Jiříkovské ligy, Velká cena Jiříkova, Novoroční cena Jiříkova  

a Jiříkovský ležák). 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o rozšíření předmětu Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace č. 9/2017 spolku ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,  

407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, a to o položky: 

- náklady na startovné členů ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu Jiříkov, 

- pořízení cen pro vítěze na soutěžích pořádaných ČSS, z.s. - sportovně střeleckým klubem 

Jiříkov (4kola vzduchovkové Jiříkovské ligy, Velká cena Jiříkova, Novoroční cena Jiříkova  

a Jiříkovský ležák).          

 

Usnesení č. 1303/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh na zrušení odepsané pohledávky vedené 

na podrozvahovém účtu, ve výši 7.374,- Kč, dle předloženého návrhu. 

2. RM rozhodla zrušit odepsanou pohledávku vedenou na podrozvahovém účtu, ve výši 

7.374,- Kč, dle předloženého návrhu.           

 

Usnesení č. 1304/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení kontrol 

hospodaření PO města Jiříkov za rok 2017, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a firmou 

BIRIMS s.r.o., se sídlem Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf, IČ: 04755723, zastoupenou 

jednatelem Ing. Miroslavem Bímem, za cenu díla bez DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení kontrol hospodaření PO města 

Jiříkov za rok 2017, mezi Městem Jiříkov a firmou BIRIMS s.r.o., se sídlem Nezvalova 2042, 

407 47 Varnsdorf, IČ: 04755723, zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Bímem, za cenu 

díla bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města -  výše uvedený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení 

kontrol hospodaření PO města Jiříkov za rok 2017, podepsat.        

 

Usnesení č. 1305/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 26/2017 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 04. 10. 2017.  

2. RM rozhodla uspořádat „Zahájení adventu 2017“ dne 01. 12. 2017 v odpoledních 

hodinách, a to od 16:00 hod. 
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3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – oslovit příspěvkové organizace s účastí 

na „Zahájení adventu 2017“.                

 

Usnesení č. 1306/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2017 příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ - sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 2/2017 příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, dle předloženého návrhu, 

schvaluje.                  

 

Usnesení č. 1307/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2017 příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 3/2017 

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, dle 

předloženého návrhu, schvaluje.               

 

Usnesení č. 1308/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 22. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí konaného dne 25. 09. 2017.           

 

Usnesení č. 1309/2017 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a tyto pronájmy 

bere na vědomí. 

2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a)  části p.p.č. 1451 (trvalý travní porost)  o výměře 2390 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku,  

za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, části p.p.č. 1451 (trvalý travní porost) o výměře 35 m2  

v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou kůlny, za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  

660,- Kč, panu P. K., 407 53 Jiříkov od 01. 11. 2017 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk,  

b) části p.p.č. 3311/2 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 a část p.p.č. 3311/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 100 m2
 vše  v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně 

celkem 300,- Kč, panu P. V., 407 53 Jiříkov od 01. 11. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk,   

c) části  p.p.č. 6596 (ostatní plocha) o výměře 132 m2  a části p.p.č. 12 (zahrada)  o výměře  

21 m2  vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 160,- Kč,  

panu M. P., 407 53 Jiříkov od 01. 11. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk,    

d) p.p.č. 793/2 (ostatní plocha) o výměře 193 m2 a st.p.č. 1113/2 (zastavěná plocha a nádvoří)  

o výměře 260 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pro uskladnění ocelové konstrukce, za cenu 

10,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 4.530,- Kč, firmě EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.,  

9. května 718/31, 407 53 Jiříkov od 16. 10. 2017 do 30. 11. 2017. Pozemky jsou zapsány  

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

pracoviště Rumburk,   

e) části  p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost) o výměře 130 m2  v k.ú. Jiříkov, jako louku,  

za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 50,- Kč (minimální nájemné), paní J. N.,  

407 53 Jiříkov od 01. 11. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   
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f) části  p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost) o výměře 130 m2  v k.ú. Jiříkov, jako louku,  

za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 50,- Kč (minimální nájemné), panu J. R.,  

407 53 Jiříkov od 01. 11. 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 smlouvy na pronájem 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.        

 

Usnesení č. 1310/2017 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6126 (ostatní 

plocha) o výměře 4823 m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře 1275 m2 a p.p.č. 6127/3 

(ostatní plocha)  o výměře 502 m2 vše  v k.ú. Jiříkov,  které jsou zapsány na listu vlastnictví 

Města Jiříkov  č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

Lesům České republiky, státní podnik, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec 

Králové, za cenu dle  znaleckého posudku č.3988 – 015/2017, tj. celkem 363.000,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM schválit prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 6126 (ostatní plocha) o výměře 4823 m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře  

1275 m2 a p.p.č. 6127/3 (ostatní plocha)  o výměře 502 m2 vše  v k.ú. Jiříkov,  které jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, Lesům České republiky, státní podnik, se sídlem 

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, za cenu dle  znaleckého posudku  

č.3988 – 015/2017, tj. celkem 363.000,- Kč.          

 

Usnesení č. 1311/2017 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2758/2 

(zahrada) o výměře cca 350 m2  v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,  

panu J. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2  

+ náklady. Na prodej bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby kolaudace 

stavby „ Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I.etapa“. 

2. RM doporučuje ZM  schválit prodej  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 2758/2 (zahrada) o výměře cca 350 m2  v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, panu J. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,  

tj. 120,- Kč/m2 + náklady. Na prodej bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě  

do doby kolaudace stavby „ Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I.etapa“.  

             

Usnesení č. 1312/2017 

1. RM projednala  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4964 (trvalý 

travní porost) o výměře 126 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

panu M. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrniceč. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2  

+ náklady, tj. celkem 15.120,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM schválit prodej  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 4964 (trvalý travní porost) o výměře 126 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, panu M. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 15.120,- Kč. 
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Usnesení č. 1313/2017 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6551/36 

(ostatní plocha) o výměře 24 m2  v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,  

panu Z. L., Limassol, Kypr, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2  

+ náklady, tj. celkem 2.880,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM schválit prodej  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 6551/36 (ostatní plocha) o výměře 24 m2  v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, panu Z. L., Limassol, Kypr, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,  

tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 2.880,- Kč.   

 

Usnesení č. 1314/2017 

1. RM projednala odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 5099/1 (trvalý travní porost) o celkové 

výměře 687 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č.247-89/2016, která je zapsána na listu 

vlastnictví č. 979 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,   

ve vlastnictví manželů I. a L. M., 407 53 Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM  odkoupit část p.p.č. 5099/1 (trvalý travní porost) o celkové výměře 

687 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č.247-89/2016, která je zapsána na listu vlastnictví 

č. 979 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,  ve vlastnictví 

manželů I. a L. M., 407 53 Jiříkov, za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 82.440,- Kč. 

     

Usnesení č. 1315/2017 

1. RM bere na vědomí dopis doručený dne 03. 10. 2017, ve věci posouzení předloženého 

znaleckého posudku č.j. 086/04/17 – posouzení stavu dřevěného plotu u budovy příspěvkové 

organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace,  

na ulici Filipovská. 

2. RM rozhodla na základě znaleckého posudku č.j. 086/04/17 – posouzení stavu dřevěného 

plotu u budovy příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – 

příspěvková organizace, vyzvat firmu SaM silnice a mosty Děčín a.s., k okamžité nápravě 

stavu dřevěného plotu. 

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – stanovisko RM zaslat firmě  

SaM silnice a mosty Děčín a.s.           

 

Usnesení č. 1316/2017 

1. RM bere na vědomí informaci o požadavku Klubu českých turistů – oblast Praha, 

k významnému výročí „100 let vzniku České republiky“, o poskytnutí fotografií pamětních 

desek, bust a památníků pro ročenku Obrazového Atlasu – „pamětní desky a historie národa“, 

která je zdarma. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit účast v daném projektu  

do 25. 10. 2017, poskytnutím fotografií a jejich popisů.         

 

Usnesení č. 1317/2017 

1. RM bere na vědomí dopis pana Mgr. V. M., který pracuje ve Finančním výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova, jako nečlen Zastupitelstva města Jiříkova. 

2. RM ukládá: starostovi města – při předkládání návrhu na poskytnutí peněžitého plnění 

nečlenům Zastupitelstva města Jiříkova, kteří pracují v orgánech města, akceptovat požadavek 

pana Mgr. V. M., na vzdání se peněžitého plnění za člena Finančního výboru Zastupitelstva 

města Jiříkova, ke dni 01. 07. 2017.          
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Usnesení č. 1318/2017 

1. RM bere na vědomí informaci o požadavku pana Vlastimila Havlůje, vzešlého  

na 19. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, o dřívějším poskytování ekonomických 

materiálů na zasedání Zastupitelstva města Jiříkova a doporučuje ZM poskytování materiálů  

na zasedání zastupitelstva ponechat, dle platného Jednacího řádu Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 01. 02. 2015.  

2. RM ukládá: starostovi města – na základě platného Jednacího řádu Zastupitelstva města 

Jiříkova, ze dne 01. 02. 2015, předložit požadavek zastupitele pana Vlastimila Havlůje  

na nejbližším zasedání k rozhodnutí.           

 

Usnesení č. 1319/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana Z. L., Limassol, Kypr, doručovací adresa 

199 00 Praha 9, o pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 18, na Náměstí 

v Jiříkově. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části nebytového prostoru v objektu č.p. 18,  

na Náměstí, v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov, o celkové ploše 11,71 m2. 

     

Usnesení č. 1320/2017 

1. RM bere na vědomí informaci o odstoupení uchazeče firmy Zemní a dopravní stavby 

Hrdý Milan, s.r.o., Dobrná 48, 407 41 Dobrná, který byl hodnocen, jako první v pořadí, 

v rámci hodnocení předložených nabídek, na veřejnou zakázku malého rozsahu, na stavební 

práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací“ – stavební objekt SO1 – 

komunikace ul. Svobodova. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o dílo od dodavatele SaM silnice a mosty 

Děčín a.s., na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací“ – 

stavební objekt SO1 – komunikace ul. Svobodova. 

3. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem SaM silnice  

a mosty Děčín a.s., IČ: 25042751, se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, na zajištění 

stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací“ – stavební objekt SO1 – 

komunikace ul. Svobodova, s nabídkovou cenou ve výši 1.800.061,34 Kč včetně DPH. 

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

a dodavatelem SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ: 25042751, se sídlem Oblouková 416/39, 

405 02 Děčín I, na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních 

komunikací“ – stavební objekt SO1 – komunikace ul. Svobodova, s nabídkovou cenou  

ve výši 1.800.061,34 Kč včetně DPH.           

 

Usnesení č. 1321/2017 

1. RM bere na vědomí předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění služby 

na akci „Repase speciálního cisternového automobilu typu Tatra CAS 32“. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem 

Lumír Zezulka – ZEKA, se sídlem Jasmínova 876, 763 21 Slavičín, IČ: 18556850,  

na zajištění služby na akci „Repase speciálního cisternového automobilu typu Tatra  

CAS 32“, s navýšením ceny na částku 1.953.284,85,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem 

Jiříkov a dodavatelem Lumír Zezulka – ZEKA,  se sídlem Jasmínova 876, 763 21 Slavičín, 

IČ: 18556850, na zajištění služby na akci „Repase speciálního cisternového automobilu 

typu Tatra CAS 32“, s navýšením ceny na částku 1.953.284,85,- Kč včetně DPH. 
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Usnesení č. 1322/2017 

1. RM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 506017202501  

na vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavbu „Jiříkov-Filipov – 

veřejné osvětlení – II. etapa“.  

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 506017202501 na vypracování 

projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavbu „Jiříkov-Filipov – veřejné 

osvětlení – II. etapa“, mezi Městem Jiříkov a firmou OMEXON GA Energo, s.r.o. se sídlem 

Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, s prodloužením termínu předání díla  

do 31. 03. 2018. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 506017202501 

na vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavbu „Jiříkov-Filipov – 

veřejné osvětlení – II. etapa“, mezi Městem Jiříkov a firmou OMEXON GA Energo, s.r.o., 

se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, s prodloužením termínu předání díla  

do 31. 03. 2018.         

 

Usnesení č. 1323/2017 

1. RM revokuje usnesení č. 1197/2017 bod g) ze 74. schůze Rady města Jiříkova konané dne 

07. 08. 2017 v plném znění. 

2. RM projednala záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a tento záměr 

pronájmu bere na vědomí. 

3. RM schvaluje záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

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.   

4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  - zveřejnit záměr pronájmu pozemku 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.            

 

Usnesení č. 1324/2017 

1. RM bere na vědomí dopis firmy Flora servis s.r.o., Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, 

ke zdůvodnění zpoždění realizace zakázky „Herní prvky – Mateřská škola Jiříkov,  

ul. Filipovská č.p. 686“. Firma Flora servis s.r.o., Brno, si je rovněž vědoma důsledků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo a nabízí kompenzaci – zdarma výběr herního prvku navíc  

a možnost 20% slevy, na veškerý sortiment firmy, při dalších odběrech nových prvků.  

2. RM rozhodla využít nabídku firmy Flora servis s.r.o., Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, 

na kompenzaci – výběr herního prvku navíc zdarma a možnosti 20% slevy, na veškerý 

sortiment firmy Flora servis s.r.o., Brno, při dalších odběrech nových prvků. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – stanovisko RM sdělit firmě  

Flora servis s.r.o., Brno a objednat herní prvek navíc v hodnotě smluvní pokuty a dále herní 

prvek s 20% slevou na tzv. dětské hřiště do Filipova (Pohraniční ul.).       

 

Usnesení č. 1325/2017 

1. RM bere na vědomí informaci o současném stavu příplatků za vedení stanovených  

u jednotlivých ředitelů příspěvkových organizací Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla stanovit od 01. 11. 2017 pevnou procentuální výši příplatku za vedení 

ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací Města Jiříkova, dle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů takto: 

- stupeň I.   (5% - 30%) = 20%  

- stupeň II. (15% - 40%) = 30% 

- stupeň III. (20% - 50%) = 40% 

- stupeň IV. (30% - 60%) = 50% 
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3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – sdělit stanovení procentuální výše 

příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací od 01. 11. 2017. 

4. RM ukládá: starostovi města – připravit nové platové výměry ředitelům příspěvkových 

organizací s platností od 01. 11. 2017.            
 

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 

 

 

 


