
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 z 84. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 4. prosince 2017 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1376/2017 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 k servisní smlouvě č. 00261424/000/2005 

ze dne 30. 06. 2005, uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 00261424 a firmou Inisoft s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec,  

IČ: 25417657, a tento návrh dodatku bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k servisní smlouvě č. 00261424/000/2005 ze dne 

30. 06. 2005, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a firmou 

Inisoft s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec, IČ: 25417657, předmětem 

dodatku je odsouhlasení oboustranné elektronické komunikace. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 2 k servisní smlouvě  

č. 00261424/000/2005 ze dne 30. 06. 2005, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a firmou Inisoft s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3,  

460 01 Liberec, IČ: 25417657.           

 

Usnesení č. 1377/2017 

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

na vědomí. 

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

a) části st.p.č. 508 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek 

pod stavbou plechové garáže, za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 380,- Kč, paní H. D., 

407 53 Jiříkov, od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví 

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

b) části  p.p.č. 139/6 (zahrada) o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 50,- Kč (minimální nájemné), MUDr. R. Š., 407 53 Jiříkov,  

od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

c) části  p.p.č. 2183/1 (trvalý travní porost) o výměře 787 m2, části p.p.č. 2184 (trvalý travní 

porost) o výměře 399 m2, p.p.č. 2185 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2 vše  

v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 a rok a část p.p.č. 2184 (trvalý travní porost)  

o výměře 14 m2 v k.ú.  Jiříkov, jako pozemek pod stavbou kůlny, za cenu 5,- Kč/m2 a rok, 

ročně celkem 1.380,- Kč, paní V. H., 407 53 Jiříkov, od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022. 

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

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

d) části  p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu,  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 120,- Kč, panu J. J., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2018 

do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

e) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže č. 13, za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč,  

panu J. H., 407 53 Jiříkov, od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022.  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. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže č. 11, za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč,  

paní M. S., 407 53 Jiříkov, od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022.    Pozemek je zapsán na listu 

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

Rumburk,   

g) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže č. 10, za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč,  

paní O. S., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán na listu 

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

Rumburk,  

h) části p.p.č. 59/3 (ostatní plocha)  o výměře 120 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako zahradu,  

za cenu 1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 120,- Kč, paní H. B., 407 53 Jiříkov, od 01. 01. 2018 

do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

i) části p.p.č. 605/1 (zahrada)  o výměře 180 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako zahradu,  

za cenu 1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 180,- Kč, panu J. Č., 407 53 Jiříkov, od 01. 01. 2018 

do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

j) části p.p.č. 19/3 (zahrada) o výměře 1200 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 

a rok a části p.p.č. 19/3 (zahrada) o  výměře 12 m2 v k.ú.  Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

kůlny, za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.260,- Kč, panu L. K., 407 53 Jiříkov,  

od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov  

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

k)  p.p.č. 1703/7 (zahrada)  o výměře 485 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,-  Kč/m2 

a rok, ročně celkem 490,- Kč, paní E. J., 407 53 Jiříkov, od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022. 

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

l) st.p.č. 1199/1 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 39 m2 a p.p.č. 215/2 (trvalý travní 

porost) vše v  k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 260,- Kč, 

panu L. M., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022.   Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, 

m) části  p.p.č. 1900/3 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 a části p.p.č. 1900/4 (ostatní plocha) 

o výměře 50 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  

250,- Kč, panu M. G., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemky jsou 

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

Katastrální pracoviště Rumburk, 

n) části  p.p.č. 1900/3 (ostatní plocha) o výměře 297 m2 a části p.p.č. 1900/4 (ostatní plocha)  

o výměře 54 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  

360,- Kč, Ing. M. Š., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemky jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk, 

o) části  p.p.č. 2476/8 (zahrada) o výměře 70 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu,  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 70,- Kč, paní B. P., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2018  

do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

p) p.p.č. 272 (ostatní plocha)  o výměře 439 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako zahradu,  

za cenu 1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 440,- Kč, panu J. R., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2018 

do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

q)  p.p.č. 5247/2 (trvalý travní porost) o výměře 1452 m2 v  k.ú. Filipov u Jiříkova, jako 

louku, za cenu 0,20  Kč/m2 a rok, ročně celkem 290,- Kč, panu K. P., 407 53 Jiříkov  
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od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

r) části p.p.č. 5885/2 (trvalý travní porost) o výměře 380 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu,  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5885/2 (trvalý travní porost) o  výměře 20 m2  

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

560,- Kč, paní J. Š., 407 53 Jiříkov, od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemky jsou zapsány 

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. 1378/2017 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 6236 

(ostatní plocha) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1530-177/2017, která je zapsána  

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

pracoviště Rumburk, manželům J. a J. N., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle 

směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.320,- Kč.  

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

p.p.č. 6236 (ostatní plocha) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1530-177/2017, která 

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

katastrální pracoviště Rumburk, manželům J. a J. N., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.320,- Kč.   

          

Usnesení č. 1379/2017 

1. RM projednala  prodej nemovitosti  ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1753/1 

(ostatní plocha) o výměře 1022 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1524-153/2017, na stavbu 

rodinného domu před kolaudací stavby, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov  

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

paní L. H., 418 01 Bílina a panu Š. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 7.920,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 

119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy,  

na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

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

p.p.č. 1753/1 (ostatní plocha) o výměře 1022 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1524-153/2017,  

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, která je zapsána na listu vlastnictví Města 

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

paní L. H., 418 01 Bílina a panu Š. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 7.920,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 

119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy,  

na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.           

 

Usnesení č. 1380/2017 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků města 

Jiříkova pro stavbu rodinného domu č.075/2012 ze dne 22. 08. 2012, uzavíraný mezi Městem 

Jiříkov a panem M. G., 130 00 Praha 3, na p.p.č. 594/10 o výměře 1140 m2 v  k.ú. Jiříkov, 

kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2018. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr uzavřít  Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků 

města Jiříkova pro stavbu rodinného domu č.075/2012 ze dne 22. 08. 2012, mezi Městem 

Jiříkov a panem M. G., 130 00 Praha 3,  na p.p.č. 594/10 o výměře 1140 m2 v  k.ú. Jiříkov, 

kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2018. 
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3. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě 

č.007/2012 ze dne 22. 08. 2012, uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem M. G.,  

130 00 Praha 3, na p.p.č. 594/10 o výměře 1140 m2, v k.ú. Jiříkov, kterým dojde 

k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2018. 

4. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě  

o budoucí kupní smlouvě č.007/2012 ze dne 22. 08. 2012, mezi Městem Jiříkov a panem  

M. G., 130 00 Praha 3, na p.p.č. 594/10 o výměře 1140 m2, v k.ú. Jiříkov, kterým dojde 

k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2018.       

       

Usnesení č. 1381/2017 

1. RM projednala nabídku firmy Real Finance CZ, a.s., Nová 101, 273 51 Kyšice , k odkupu 

nemovitosti č.p. 494 v části obce Starý Jiříkov, na st.p.č. 691 v k.ú. Jiříkov,  

z důvodu předkupního práva Města Jiříkov, za prodejní cenu 400.000,-Kč, a tuto nabídku 

bere na vědomí. 

2. RM doporučuje ZM nevyužít nabídku firmy Real Finance CZ, a.s., Nová 101,  

273 51 Kyšice, k odkupu nemovitosti č.p. 494 v části obce Starý Jiříkov, na st.p.č. 691  

v k.ú. Jiříkov, z důvodu předkupního práva Města Jiříkov, za prodejní cenu 400.000,-Kč. 

     

Usnesení č. 1382/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

č. IP-12-4003448/VB001, DC_Jiříkov, ppč. 5051/2, příp. do 50 m kNN, na stavbu nového 

zemního kabelového vedení na dotčených nemovitostech p.p.č. 5051/2 (trvalý travní porost)  

a p.p.č. 6503 (ostatní plocha) vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova, uzavírané mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  

405 02 Děčín IV, zastoupenou společností GEZ spol. s r.o., se sídlem Československých letců 

1122, 407 47 Varnsdorf, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.      

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti  

č. IP-12-4003448/VB001, DC_Jiříkov, ppč. 5051/2, příp. do 50 m kNN,  na stavbu nového 

zemního kabelového vedení na dotčených nemovitostech p.p.č. 5051/2 (trvalý travní porost)  

a p.p.č. 6503 (ostatní plocha) vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov,  

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  

405 02 Děčín IV, zastoupenou společností GEZ spol. s r.o., se sídlem Československých letců 

1122, 407 47 Varnsdorf, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá:  starostovi města - podepsat  Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IP-12-4003448/VB001, DC_Jiříkov, ppč. 5051/2, příp. do 50 m kNN, na stavbu 

nového zemního kabelového vedení na dotčených nemovitostech p.p.č. 5051/2 (trvalý travní 

porost) a p.p.č. 6503 (ostatní plocha) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  

405 02 Děčín IV, zastoupenou společností GEZ spol. s r.o., se sídlem Československých letců 

1122, 407 47 Varnsdorf.                 

 

Usnesení č. 1383/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 21/2017 „Podmínky pro prodej 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova“.  

2. RM doporučuje ZM schválit směrnici č. 21/2017 „Podmínky pro prodej pozemků  

ve vlastnictví Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 01. 2018.   

               

Usnesení č. 1384/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 29. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 29. 11. 2017.           
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Usnesení č. 1385/2017 

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

Města Jiříkova, na období od 01. 12. 2017 do 31. 12. 2017: 

M. L., 407 53 Jiříkov   od 01. 12. 2017 do 31. 12. 2017 

B. J., 407 53 Jiříkov   od 01. 12. 2017 do 31. 12. 2017 

B. J., 407 53 Jiříkov   od 01. 12. 2017 do 31. 12. 2017, a to pouze za podmínky 

uhrazení celé dlužné finanční částky na nájemném, nejdéle do 28. 12. 2017, do 10:00hod.

        

Usnesení č. 1386/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova 

na roky 2019 – 2020. 

2. RM doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky  

2019 – 2020.               

 

Usnesení č. 1387/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 

2018, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 52.205.000,- Kč, výdaje ve výši 53.460.000,- Kč, 

financování ve výši – 1.255.000,- Kč.  

2. RM projednala a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2018, a to: 

a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 57.689.000,- Kč, výdaje 

ve výši 57.189.000,- Kč, financování ve výši 1.621.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

500.000,- Kč, 

b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 57.689.000,- Kč, výdaje 

ve výši 57.689.000,- Kč, financování ve výši – 3.318.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

0,- Kč, 

c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 57.689.000,- Kč, výdaje 

ve výši 66.407.000,- Kč, financování ve výši + 8.718.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

– 8.718.000,- Kč. 

3. RM projednala a bere na vědomí Rozpočtová pravidla města Jiříkova pro rok 2018  

a Komentář k rozpočtu na rok 2018. 

4. RM doporučuje ZM přijmout a schválit navrhovanou variantu c), kde příjmy jsou 

plánovány ve výši 57.689.000,- Kč, výdaje ve výši 66.407.000,- Kč, financování ve výši  

+ 8.718.000,- Kč, tzn. schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 2018. 

5. RM doporučuje ZM schválit celkové příjmy ve výši 57.689.000,- Kč, výdaje ve výši 

66.407.000,- Kč a financování ve výši 8.718.000,- Kč, jako závazné ukazatele rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2018. 

6. RM doporučuje ZM schválit jednotlivým odborům městského úřadu závazné ukazatele  

na rok 2018 takto: 

Odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 6.158.000,- Kč, kapitálové výdaje 

10.308.000,- Kč, odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 13.160.000,- Kč, 

kapitálové výdaje 0,- Kč, odbor vnitřní správy – provozní výdaje 8.104.000,- Kč, kapitálové 

výdaje 650.000,- Kč, odbor ekonomický – provozní výdaje 2.657.000,- Kč, kapitálové výdaje 

0,- Kč, tajemník městského úřadu – provozní výdaje 18.402.000,- Kč. 

7. RM doporučuje ZM schválit jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele 

na rok 2018 takto: 

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

příspěvek 1.390.000,- Kč, Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace – 

provozní příspěvek ve výši 3.278.000,- Kč, Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov 

– provozní příspěvek 1.800.000,- Kč. 

8. RM doporučuje ZM schválit Rozpočtová pravidla Města Jiříkova na rok 2018 a jejich 

uplatňování při hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova 

v roce 2018. 
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9. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 

2018. 

10. RM doporučuje ZM schválit rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2018. 

11. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 

2018. 

12. RM doporučuje ZM schválit rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2018. 

13. RM projednala a bere na vědomí informace o schváleném rozpočtu na rok 2017  

dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

14. RM doporučuje ZM rozhodnout o uložení odvodu z odpisů roku 2018 a odvodu celého 

investičního fondu všem zřízeným příspěvkovým organizacím, nejpozději do 19. 12. 2018,  

na účet zřizovatele. 

15. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši  

7.422.639,82 Kč, z fondu rezerv, č.ú. 20036-921389399/0800, na základní běžný účet,  

č.ú. 921389399/0800, na financování výdajů rozpočtu roku 2018, první část ve výši 

3.712.000,- Kč převést v lednu 2018, druhou část ve výši 3.710.639,82 Kč převést květnu 

2018.                

 

Usnesení č. 1388/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace,  

na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017, v celkové výši 44.040,- Kč, a to na odbornou 

přípravu strojníku a na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod 

jejího zřizovatele. 

2. RM doporučuje ZM přijmout uvedenou dotaci a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.  

     

Usnesení č. 1389/2017 

RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48,  

400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města 

Jiříkova, dotace ve výši 217.300,- Kč je na rok 2017 a je určena poskytovatelům sociálních 

služeb, na podporu poskytování sociálních služeb, na území Ústeckého kraje. Dotace již byla 

přijata na základě avíza dne 31. 10. 2017 zastupitelstvem města.        

 

Usnesení č. 1390/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční 

dotace na podporu sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem,  

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce 

v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, Jiříkov, IČ: 47274581, 

příspěvkovou organizací Města Jiříkova, další dotace ve výši 132.900,- Kč, je na rok 2017  

a je určena poskytovatelům sociálních služeb, na podporu poskytování sociálních služeb,  

na území Ústeckého kraje. Dotace již byla přijata na základě avíza dne 31. 10. 2017 

zastupitelstvem města. 

2. RM projednala a bere na vědomí Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční 

dotace na podporu sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce v dlaních“ - sociální 

služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací 

Města Jiříkova, další dotace ve výši 1.093.800,- Kč, je na rok 2017 a je určena 

poskytovatelům sociálních služeb, na podporu poskytování sociálních služeb, na území 

Ústeckého kraje.  
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3. RM doporučuje ZM další dotaci ve výši 1.093.800,- Kč přijmout a zároveň schválit 

převod této dotace na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, po připsání na účet města.            

 

Usnesení č. 1391/2017 

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

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

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

schvaluje. 

2. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.  

     

Usnesení č. 1392/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 15/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 15/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 1393/2017 

1. RM projednala Dodatek č. 17 k pojistné smlouvě č. 7720353088, účinný dnem  

10. 11. 2017, uzavíraný mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,  

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, a tento dodatek č. 17 bere  

na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 17 k pojistné smlouvě č. 7720353088, účinný dnem  

10. 11. 2017, mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 

186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města 

panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 17 k pojistné smlouvě č. 7720353088, 

účinný dnem 10. 11. 2017, mezi Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, 

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.          

                  

Usnesení č. 1394/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis o doplňující volbě zástupců pedagogických 

pracovníků do Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, 

předkládaný ředitelem Mgr. Bc. Ladislavem Obergruberem.     

                         

Usnesení č. 1395/2017 

1. RM bere na vědomí předloženou Cenovou nabídku na zavedení historického znaku Města 

Jiříkov do Registru komunálních symbolů (REKOS), a to od společnosti ALERION s.r.o., 

Chaloupkova 1, 612 00 Brno – Královo Pole, za celkovou cenu, za zavedení historického 

znaku do Registru komunálních symbolů, ve výši 28.650,- Kč bez DPH. 

2. RM rozhodla neschválit předloženou Cenovou nabídku na zavedení historického znaku 

Města Jiříkov do Registru komunálních symbolů (REKOS), a to od společnosti  

ALERION s.r.o., Chaloupkova 1, 612 00 Brno – Královo Pole, za celkovou cenu, za zavedení 

historického znaku do Registru komunálních symbolů, ve výši 28.650,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – oznámit společnosti ALERION s.r.o., 

Chaloupkova 1, 612 00 Brno – Královo Pole, výše uvedené rozhodnutí rady města.  

                        

Usnesení č. 1396/2017 

RM doporučuje ZM stanovit, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků s platností od 01. 01. 2018, neuvolněnému 

členu zastupitelstva odměnu za funkci: 
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místostarosta                 30.412,- Kč 

člen zastupitelstva                              1.690,- Kč 

člen rady města        6.758,- Kč 

předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu                3.379,- Kč 

člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu           2.816,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne 01. 01. 2018. V případě nástupu náhradníka, 

za uprázdněný mandát člena zastupitelstva, bude odměna poskytována ode dne složení slibu.  

     

Usnesení č. 1397/2017 

1. RM bere na vědomí předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 317 569,  

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

objekt SO3 – komunikace ul. Plzeňská a Pražská.  
2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 317 569, mezi Městem Jiříkov  

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

IČ: 25042751, na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních 

komunikací“ – stavební objekt SO3 – komunikace ul. Plzeňská a Pražská, se změnou 

termínu dokončení stavby nejpozději do 30. 06. 2018. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 317 569, mezi 

Městem Jiříkov a dodavatelem SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 

405 02 Děčín I, IČ: 25042751, na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava 

místních komunikací“ – stavební objekt SO3 – komunikace ul. Plzeňská a Pražská,  

se změnou termínu dokončení stavby nejpozději do 30. 06. 2018.        

 

Usnesení č. 1398/2017 

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

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, o změnu závazného ukazatele hospodaření příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2017, a to příspěvek 

zřizovatele ve výši 1.200.000,- Kč použít z částí 600.000,- Kč na úhradu nájemného 

Redemptoristům a zbylou část ve výši 600.000,- Kč použít na úhradu energií,  

FV  doporučuje ZM schválit změnu závazného ukazatele na rok 2017. 

2. RM doporučuje ZM schválit změnu závazného ukazatele příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2017 tak, jak je výše uvedeno. 

     

Usnesení č. 1399/2017 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za 2. pololetí roku 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) panu Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (příloha zápisu č. 2),         

c) paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,  

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 3). 

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

Města Jiříkova rozhodnutí RM.                       

 

Usnesení č. 1400/2017 

RM projednala a bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace za školní rok 2016/2017.         

 

Usnesení č. 1401/2017 

1. RM bere na vědomí předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 34/ZEPS/2017,  

na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí - II“. 
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2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 34/ZEPS/2017, mezi Městem 

Jiříkov a dodavatelem firmou ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov,  

IČ: 28688651, na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku  

na náměstí - II“, s navýšením stavebních prací o 198.353,90 Kč bez DPH a s prodloužením 

termínu dokončení stavby o 10 dnů. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 34/ZEPS/2017, 

mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84,  

471 58 Cvikov, IČ: 28688651, na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – oprava 

chodníku na náměstí - II“, s navýšením stavebních prací o 198.353,90 Kč bez DPH  

a s prodloužením termínu dokončení stavby o 10 dnů.         

 

Usnesení č. 1402/2017 

1. RM bere na vědomí předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 33/ZEPS/2017, 

na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – stavba chodníku, ul. Březinova  

– SO - 104“. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 33/ZEPS/2017, mezi Městem 

Jiříkov a dodavatelem firmou 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 navýšením stavebních prací o 238.165,70 Kč bez DPH  

a s prodloužením termínu dokončení stavby o 10 dnů. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 33/ZEPS/2017, 

mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou 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 navýšením stavebních prací o 238.165,70 Kč bez 

DPH a s prodloužením termínu dokončení stavby o 10 dnů.    

 
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 

 

 

 


