
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 93. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 28. března 2018 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1544/2018 

1. RM bere na vědomí návrh dodatku č. 2 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. 2 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 OMEXOM GA Energo s.r.o., se sídlem 

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

do 30. 06. 2018. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 2 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 OMEXOM GA Energo s.r.o., 

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

do 30. 06. 2018.              

 

Usnesení č. 1545/2018 

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

Města Jiříkova, na období od 01. 04. 2018 do 30. 06. 2018: 

M. L., 407 53 Jiříkov      od 01. 04. 2018 do 30. 06. 2018 

B. J., 407 53 Jiříkov      od 01. 04. 2018 do 30. 06. 2018 

               

Usnesení č. 1546/2018 

RM rozhodla přidělit byt 1+1 (53,38 m2), 9. května 900, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

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

od 01. 04. 2018 do 30. 06. 2018, panu P. B., 407 53 Jiříkov. Náhradníkem RM určila  

paní T. D., 407 47 Varnsdorf.         

          

Usnesení č. 1547/2018 

1. RM bere na vědomí Žádost ředitelky Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín 

-  příspěvková organizace, o spolupráci zřizovatele při konání 3. ročníku „Olympijských her 

předškoláků Šluknovského výběžku“, který se bude konat dne 24. 05. 2018, náhradní 

termín 28. 05. 2018. 

2. RM bere na vědomí termín konání 3. ročníku „Olympijských her předškoláků 

Šluknovského výběžku“, a to na 24. 05. 2018, náhradní termín 28. 05. 2018. 

3. RM rozhodla ve spolupráci s příspěvkovou organizací Mateřská škola Jiříkov,  

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, organizačně zabezpečit konání  

3. ročníku „Olympijských her předškoláků Šluknovského výběžku“.      
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Usnesení č. 1548/2018 

RM revokuje usnesení č. 1533/2018 z 92. schůze Rady města Jiříkova konané dne  

19. 03. 2018.              

 

Usnesení č. 1549/2018 

RM rozhodla jmenovat konkursní komisi v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 1 odst. 1 

a ust. § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 

komisí pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele školy „Základní škola Jiříkov, 

okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov“,   

v tomto složení: 

a) předseda konkursní komise za zřizovatele do vyhlášeného konkursního řízení na obsazení 

funkce ředitele školy „Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace,  

se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov“, zastupitel Města Jiříkova Ing. Roland Hase, 

407 53 Jiříkov, 

b) člen konkursní komise na základě nominace ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje  

do vyhlášeného konkursního řízení na obsazení funkce ředitele školy „Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská  740/5,  

407 53 Jiříkov“, Mgr. Alena Zábojníková, samostatná referentka oddělení organizací  

a koncepcí, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

c) člen konkursní komise na základě nominace ředitele ústeckého inspektorátu ČŠI  

do vyhlášeného konkursního řízení na obsazení funkce ředitele školy „Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská  740/5,  

407 53 Jiříkov“, Mgr. Stanislava Kudrmannová, zástupce ČŠI pracoviště Ústí nad Labem, 

Winstona Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem, 

d) člen konkursní komise do vyhlášeného konkursního řízení na obsazení funkce ředitele 

školy „Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace,  

se sídlem Moskevská  740/5, 407 53 Jiříkov“, Ing. Romanu Buškovou, ředitelku Základní 

školy Rumburk – příspěvková organizace, U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk, 

e) člen konkursní komise za zřizovatele do vyhlášeného konkursního řízení na obsazení 

funkce ředitele školy „Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace,  

se sídlem Moskevská  740/5, 407 53 Jiříkov“, místostarosta Města Jiříkova pan Miroslav 

Horák, 407 53 Jiříkov, 

f) člen konkursní komise na základě nominace ředitele Základní školy Jiříkov, okres Děčín  - 

příspěvková organizace do vyhlášeného konkursního řízení na obsazení funkce ředitele školy 

„Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská  

740/5, 407 53 Jiříkov“, Mgr. Kateřina Sladká, 407 53 Jiříkov, zástupce školské rady při 

Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, 

g) člen konkursní komise na základě nominace ředitele Základní školy Jiříkov, okres Děčín  - 

příspěvková organizace do vyhlášeného konkursního řízení na obsazení funkce ředitele školy 

„Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská  

740/5, 407 53 Jiříkov“, Mgr. Diana Halvová, 407 53 Jiříkov, zástupce pedagogických 

pracovníků Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.   

            

Usnesení č. 1550/2018 

RM rozhodla určit tajemníkem konkursní komise v souladu s ust. § 1 odst. 2 vyhlášky  

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí pro konkursní řízení 

na obsazení funkce ředitele školy „Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 
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organizace, Moskevská  740/5, 407 53 Jiříkov“, vedoucího odboru vnitřní správy 

Městského úřadu Jiříkov Mgr. Jiřího Semeráda, 408 01 Rumburk.   

              
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 

 

 


