
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 86. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 28. prosince 2017 od 07:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1424/2017 

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

zaměstnanosti, ve výši 1.022.378,- Kč, přijatou v období od 01. 10. 2017 do 31. 12. 2017. 

2. RM rozhodla uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec 

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

           

Usnesení č. 1425/2017 

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

programu Podpora Ústeckého kraje, na sociální služby 2018, ve výši 204.277,09 Kč,  

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

2. RM rozhodla uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet 

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

               

Usnesení č. 1426/2017 

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

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

poskytování sociálních služeb, na území Ústeckého kraje, ve výši 190.700,- Kč,  

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

2. RM rozhodla uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet 

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

           

Usnesení č. 1427/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí formulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 

Jiříkova a formulář – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 

Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM zvolit opět pro rok 2018, dle zkušeností z roku 2017, individuální 

poskytování dotací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. RM doporučuje ZM schválit formulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 

Jiříkova a formulář – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 

Města Jiříkova.              

 

Usnesení č. 1428/2017 

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

předložené spolkem „AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV“, z.s., Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 22715100, dotace ve výši 25.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

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

v roce 2017.               
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Usnesení č. 1429/2017 

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

předložené Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Jiříkov, Rumburská 

454/17, 407 53 Jiříkov, IČ: 00482625, dotace ve výši 20.000,- 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. 1430/2017 

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

předložené Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, pobočný spolek, Filipov 207,  

407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, dotace ve výši 50.000,- 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. 1431/2017 

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

předložené Svazem tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Jiříkov, 

Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, IČ: 72753706, dotace ve výši 6.000,- 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. 1432/2017 

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

předložené Domem dětí a mládeže, U stadionu 1133, 408 01 Rumburk, příspěvková 

organizace, IČ: 65082231, dotace ve výši 20.000,- 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. 1433/2017 

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

předložené „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13/13, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 22668586, dotace ve výši 50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2017.               

 

Usnesení č. 1434/2017 

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

předložené TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, 

dotace ve výši 250.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2017.               

 

Usnesení č. 1435/2017 

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

předložené SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, dotace 

ve výši 100.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 
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2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2017.               

 

Usnesení č. 1436/2017 

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

předložené Římskokatolickou farností Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 49888129, dotace ve výši 78.000,- Kč byla řádně vyúčtována, část ve výši 50.000,- Kč na 

obnovu podlahy v bazilice byla vyčerpána v plné výši, část ve výši 28.000,- Kč na mzdu 

průvodce byla vyčerpána ve výši 22.286,- Kč a nedočerpaná část ve výši 5.714,- Kč byla 

vrácena na účet města dne 20. 12. 2017. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2017.               

 

Usnesení č. 1437/2017 

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

předložené ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, 

dotace ve výši 72.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2017.               

 

Usnesení č. 1438/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 17/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 17/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 1439/2017 

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

Města Jiříkova, na období od 01. 01. 2018 do 31. 01. 2018: 

M. L., 407 53 Jiříkov      od 01. 01. 2018 do 31. 01. 2018 

B. J., 407 53 Jiříkov      od 01. 01. 2018 do 31. 01. 2018 

B. J., 407 53 Jiříkov      od 01. 01. 2018 do 31. 01. 2018 

               

Usnesení č. 1440/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2017 příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ - sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 3/2017 příspěvkové 

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

schvaluje.               

 

Usnesení č. 1441/2017 

RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2017 příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 4/2017 

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

předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 1442/2017 

1. RM bere na vědomí dopis Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., se sídlem  

Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk, IČ: 61538990, ze dne 28. 12. 2017, ve věci výpovědi  

z ordinace praktického lékaře v objektu č.p. 907, ul. Dvořákova, 407 53 Jiříkov,  

ke dni 31. 01. 2018. 
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2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru o ploše 45,57m2 v objektu 

č.p. 907, ul. Dvořákova, v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov, za účelem provozování 

ordinace praktického lékaře. 

3. RM ukládá:  

a) starostovi města - na další schůzi RM, konanou dne 15. ledna 2018, pozvat zástupce 

Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Rumburk. 

b) odboru místního a bytového hospodářství - zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru 

o ploše 45,57m2 v objektu č.p. 907, ul. Dvořákova, v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov,  

za účelem provozování ordinace praktického lékaře.      

 

 
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 

 

 


