
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 85. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 18. prosince 2017 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1403/2017 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 1404/2017 

RM rozhodla přidělit byt 1+1 (50,90 m2), Rumburská 646, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

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

od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018, paní P. Š., 407 53 Jiříkov. 

     

Usnesení č. 1405/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018, součástí 

rozpisu rozpočtu jsou závazné ukazatele pro Městský úřad Jiříkov a příspěvkové organizace 

zřízené Městem Jiříkov, kteří mají za povinnost se jimi řídit. 

2. RM schvaluje Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.    

 

Usnesení č. 1406/2017 

1. RM znovu projednala a bere na vědomí komentář ředitelky příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace, k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2020 a k návrhu 

rozpočtu na rok 2018, se zdůvodněním požadavku na zřizovatele. Komentář je součástí 

návrhu rozpočtu. 

2. RM znovu projednala a bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres 

Děčín - příspěvková organizace, na roky 2019 – 2020. 

Rok 2019: výnosy ve výši 6.880.000,- Kč, náklady ve výši 6.880.000,- Kč.  

Rok 2020: výnosy ve výši 6.910.000,- Kč, náklady ve výši 6.910.000,- Kč.  

3. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na roky 

2019 – 2020. 

Rok 2019: výnosy ve výši 6.880.000,- Kč, náklady ve výši 6.880.000,- Kč.  

Rok 2020: výnosy ve výši 6.910.000,- Kč, náklady ve výši 6.910.000,- Kč.  

4. RM znovu projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace, na rok 2018 ve výnosové části ve výši 8.303.000,- Kč, v nákladové části ve výši 

8.303.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.390.000,- Kč.  

5. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřské školy 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018 ve výnosové 

části ve výši 8.303.000,- Kč, v nákladové části ve výši 8.303.000,- Kč, s příspěvkem  

od zřizovatele ve výši 1.390.000,- Kč.  
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6. RM znovu projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové 

organizace Města Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - 

příspěvková organizace, na rok 2018.  

7. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 

2018.  

8. RM znovu projednala a bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové 

organizace Města Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - 

příspěvková organizace, na rok 2017, úpravy rozpočtu na rok 2017 a očekávané plnění 

rozpočtu na rok 2017.  

9. RM znovu projednala a bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace, na rok 2018 ve výši 80.696,- Kč.  

10. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 

2018 ve výši 80.696,- Kč.            

 

Usnesení č. 1407/2017 

1. RM znovu projednala a bere na vědomí komentář ředitele příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2020 a k návrhu rozpočtu na rok 2018,  

se zdůvodněním požadavku na zřizovatele.  

2. RM znovu projednala a bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace, na roky 2019 – 2020. 

Rok 2019: výnosy ve výši 21.560.000,- Kč, náklady ve výši 21.560.000,- Kč.  

Rok 2020: výnosy ve výši 21.560.000,- Kč, náklady ve výši 21.560.000,- Kč.  

3. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na roky 2019 – 2020. 

Rok 2019: výnosy ve výši 21.560.000,- Kč, náklady ve výši 21.560.000,- Kč.  

Rok 2020: výnosy ve výši 21.560.000,- Kč, náklady ve výši 21.560.000,- Kč.  

4. RM znovu projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018 

ve výnosové části ve výši 21.560.000,- Kč, v nákladové části ve výši 21.560.000,- Kč,  

s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 3.278.000,- Kč,  

5. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní školy 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018 ve výnosové části ve výši 

21.560.000,- Kč, v nákladové části ve výši 21.560.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek  

od zřizovatele ve výši 3.278.000,- Kč,  

6. RM znovu projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové 

organizace Města Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace, na rok 2018.  

7. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018.  

8. RM znovu projednala a bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové 

organizace Města Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace, na rok 2017, úpravy rozpočtu na rok 2017 a očekávané plnění rozpočtu na rok 

2017.  
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9. RM znovu projednala a bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 

2018 ve výši 306.275,- Kč.  

10. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkov, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018 ve výši 306.275,- Kč.  

     

Usnesení č. 1408/2017 

1. RM znovu projednala a bere na vědomí komentář ředitele příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, k návrhu střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2020 a k návrhu rozpočtu na rok 2018, se zdůvodněním 

požadavku na zřizovatele.  

2. RM znovu projednala a bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, na roky 2019 – 2020. 

Rok 2019: výnosy ve výši 41.855.000,- Kč, náklady ve výši 41.855.000,- Kč.  

Rok 2020: výnosy ve výši 41.855.000,- Kč, náklady ve výši 41.855.000,- Kč.  

3. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na roky 2019 – 2020. 

Rok 2019: výnosy ve výši 41.855.000,- Kč, náklady ve výši 41.855.000,- Kč.  

Rok 2020: výnosy ve výši 41.855.000,- Kč, náklady ve výši 41.855.000,- Kč.  

4. RM znovu projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2018  

ve výnosové části ve výši 41.855.000,- Kč, v nákladové části ve výši 41.855.000,- Kč,  

s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.800.000,- Kč.  

5. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2018 ve výnosové části ve výši 41.855.000,- Kč, 

v nákladové části ve výši 41.855.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 

1.800.000,- Kč,  

6. RM znovu projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové 

organizace Města Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 

2018.  

7. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2018.  

8. RM znovu projednala a bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové 

organizace Města Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 

2017, úpravy rozpočtu na rok 2017 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2017.  

9. RM znovu projednala a bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2018  

ve výši 462.032,- Kč.  

10. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2018 ve výši 462.032,- Kč.  

             

Usnesení č. 1409/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí pohledávky k 30. 11. 2017 dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala a bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 11. 2017 dle 

předloženého rozboru.         

 

Usnesení č. 1410/2017 

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

a panem V. S., 407 53 Jiříkov, rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) 
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od pana V. S., 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. 1411/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z jednání, ze dne 14. 11. 2017, mezi Městem 

Jiříkov a SDH Jiříkov, o zajišťování běžné údržby městských dřevin na základě uzavřené 

Smlouvy o dílo ze dne 23. 09. 2013. 

2. RM vyslovuje souhlas se závěrem zápisu.          

 

Usnesení č. 1412/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo, mezi Městem Jiříkov a firmou  

TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264, na tisk 

Jiříkovských novin, od 01. 01. 2018, za cenu 5.883,- Kč + 15% DPH, za 800 ks výtisků,  

a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo, mezi Městem Jiříkov a firmou TISK KRÁSNÁ 

LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264, na tisk Jiříkovských 

novin od 01. 01. 2018, za cenu 5.883,- Kč + 15% DPH, za 800 ks výtisků. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo, mezi Městem Jiříkov a firmou 

TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264, na tisk 

Jiříkovských novin, od 01. 01. 2018, za cenu 5.883,- Kč + 15% DPH, za 800 ks výtisků. 

               

Usnesení č. 1413/2017 

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

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

č. 3/2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - 

příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 1414/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 28/2017 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 06. 12. 2017.           

 

Usnesení č. 1415/2017 

1. RM projednala návrh Smlouvy o výpůjčce, uzavírané mezi Městem Jiříkov  

a příspěvkovou organizací Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín -  příspěvková 

organizace, jejíž předmětem je výpůjčka majetku do užívání příspěvkové organizaci, na dobu 

neurčitou, a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o výpůjčce, mezi Městem Jiříkov a příspěvkovou 

organizací Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín -  příspěvková organizace, 

jejíž předmětem je výpůjčka majetku do užívání příspěvkové organizaci, na dobu neurčitou. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou Smlouvu o výpůjčce podepsat.  

               

Usnesení č. 1416/2017 

RM projednala Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ředitele Základní školy Jiříkov, 

okres Děčín - příspěvková organizace, dne 22. 12. 2017, a toto oznámení bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 1417/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 24. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí konaného dne 06. 12. 2017.           
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Usnesení č. 1418/2017 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení ze dne 16. 01. 2013, uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov a společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60,  

140 00 Praha 4, IČ: 27257843, který řeší zajištění zpětného odběru elektrozařízení, a tento 

návrh dodatku č. 1 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

ze dne 16. 01. 2013, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností 

ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 27257843, který řeší 

zajištění zpětného odběru elektrozařízení. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení ze dne 16. 01. 2013, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov a společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60,  

140 00 Praha 4, IČ: 27257843.            

 

Usnesení č. 1419/2017 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na zajištění 

komplexního odpadového hospodářství, uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,  

102 00 Praha 10, IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089, a tento návrh dodatku č. 5  

bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zajištění komplexního 

odpadového hospodářství, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424  

a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089, 

DIČ: CZ49356089. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zajištění 

komplexního odpadového hospodářství, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, 

IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089.            

  

Usnesení č. 1420/2017 

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

Zastupitelstva města Jiříkova, za období od 27. 06. 2017 do 18. 12. 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 to: 

Komise občanských záležitostí: 

K. A.       1.600,- Kč 

P. J.       2.400,- Kč 

Mgr. H. R.      2.000,- Kč 

Bc. P. J., DiS.         400,- Kč 

Komise výstavby a životního prostředí: 

M. M.       1.200,- Kč 

S. M.       1.600,- Kč 

B. D.       1.200,- Kč 

V. M.       1.600,- Kč 

H. J.       2.000,- Kč    

Komise místního a bytového hospodářství: 

Mgr. B. F.         800,- Kč 

B. O.          800,- Kč 
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M. R.          400,- Kč 

3. RM ukládá: tajemníkovi MěÚ - na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení 

peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 1421/2017 

RM schvaluje v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením 

vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování 

informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 

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

úhrad za poskytování informací“ na období od 1. ledna do 31. prosince 2018 s platností  

a účinností od 01. 01. 2018 („Sazebník úhrad za poskytování informací“ - příloha zápisu). 

     

Usnesení č. 1422/2017 

1. RM pověřuje pana Mgr. J. S., 408 01 Rumburk, ukládáním a vybíráním pokut  

za přestupky, dle § 84 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, v blokovém řízení, v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. 

2. RM pověřuje paní J. Š., 407 53 Jiříkov, ukládáním a vybíráním pokut  

za přestupky, dle § 84 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, v blokovém řízení, v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018.         
             

Usnesení č. 1423/2017 

1. RM projednala předloženou informaci o zahájení zadávacího řízení, na podlimitní 

veřejnou zakázku, na stavební práce na akci „Obnova stávajících kulturních prvků – 

Ukřižování, Jiříkov“, zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. 

2. RM rozhodla zahájit zadávací řízení, na podlimitní veřejnou zakázku, na stavební práce  

na akci „Obnova stávajících kulturních prvků – Ukřižování, Jiříkov“, zadanou v rámci 

zjednodušeného podlimitního řízení. 

3. RM rozhodla o obsahu zadávací dokumentace a dalších podmínek pro podání nabídek, 

včetně stanovení ekonomické výhodnosti nabídek vycházejících z § 114 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení 

nabídek bude provedeno na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Jako 

kritéria hodnocení bude zvolena nejnižší cena, nejkratší termín provedení stavebních prací  

a nejvyšší záruka za provedené stavební práce. 

4. RM rozhodla o ustanovení hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  

ve složení p. Miroslav Horák – místostarosta města Jiříkov, p. Miroslav Sabo – vedoucí 

odboru výstavby a životního prostředí, p. Mgr. Jiří Semerád – vedoucí odboru vnitřní správy, 

p. Michal Heřmánek – referent odboru výstavby a životního prostředí a p. Petr Dufek - 

předseda Komise výstavby a životního prostředí. 

5. RM rozhodla o ustanovení náhradníků za členy hodnotící komise pro otevírání obálek  

a hodnocení nabídek ve složení p. Bc. Petr Stredák - vedoucí odboru místního a bytového 

hospodářství a p. Michal Gavlík - referent odboru vnitřní správy a správce IT. 

6. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit průběh zadávacího 

řízení, na podlimitní veřejnou zakázku, na stavební práce na akci „Obnova stávajících 

kulturních prvků – Ukřižování, Jiříkov“, zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního 

řízení.           
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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 

 

 


