
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 96. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 9. května 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 
Usnesení č. 1586/2018 

RM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova, za rok 

2017, se zjištěním: pří přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby  

a nedostatky, nebyla zjištěna rizika a bylo ověřeno, že dluh územního celku nepřekročil 60% 

průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.         

 

Usnesení č. 1587/2018 

1. RM projednala pohledávky k 31. 03. 2018 dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala plnění rozpočtu investic k 31. 03. 2018 dle předloženého rozboru. 

          

Usnesení č. 1588/2018 

1. RM projednala Darovací smlouvu uzavíranou mezi Městem Jiříkov a paní K. S.,  

407 53 Jiříkov, a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní K. S.,  

407 53 Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek. 

3. RM projednala Darovací smlouvu uzavíranou mezi Městem Jiříkov a panem P. S.,  

408 01 Rumburk, a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

4. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana P. S.,  

408 01 Rumburk, dar byl poskytnut bez podmínek. 

5. RM projednala Darovací smlouvu uzavíranou mezi Městem Jiříkov a panem J. M.,  

407 53 Jiříkov, IČ: 72681837, a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

6. RM rozhodla přijmout dar ve výši 3.500,- Kč (finanční hotovost) od pana J. M.,  

407 53 Jiříkov, IČ: 72681837, dar byl poskytnut bez podmínek. 

7. RM ukládá: starostovi města – výše uvedené darovací smlouvy podepsat.  

               

Usnesení č. 1589/2018 

1. RM projednala žádost Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace 

Jiříkov, pobočný spolek, Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, IČ: 72753706, zastoupeného Janou 

Loudovou, předsedou pobočného spolku, o poskytnutí dotace v celkové výši 6.000,- Kč,  

na zdravotní a kulturní činnost, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní 

organizace Jiříkov, pobočný spolek, Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, IČ: 72753706,  

na rok 2018 v celkové výši 6.000,- Kč, na zdravotní a kulturní činnost, z rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2018.              

 

Usnesení č. 1590/2018 

1. RM projednala žádost Spolku přátel Jiříkova a Filipova, Tylova 1056/4, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 01170929, zastoupeného Radkem Kolompárem, předsedou spolku, o poskytnutí dotace 

v celkové výši 15.000,- Kč, na nákup 50 ks stromů, pletiva, na úhradu dopravy stromků, 
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občerstvení a odměnu dětí na akci „Sázení stromů na vhodných místech“, výsadba stromů  

by měla probíhat na pozemcích města, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.  

2. RM rozhodla neposkytnout dotaci Spolku přátel Jiříkova a Filipova, Tylova 1056/4,  

407 53 Jiříkov, IČ: 01170929, na rok 2018, na nákup 50 ks stromů, pletiva, na úhradu 

dopravy stromků, občerstvení a odměnu dětí na akci „Sázení stromů na vhodných místech“. 

                   

Usnesení č. 1591/2018 

1. RM projednala žádost Kostky Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná 

Lípa, IČ: 75139090, zastoupené ředitelkou příspěvkové organizace Hanou Volfovou,  

o poskytnutí dotace na zajištění regionálně poskytovaných služeb (na mzdu terénních 

pracovníků, na náklady na cestovné, na vzdělávání a případné další náklady sociální služby), 

ve výši 9.000,- Kč, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 

2. RM rozhodla neposkytnout dotaci Kostce Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4,  

407 46 Krásná Lípa,  IČ: 75139090, na rok 2018, důvodem je, že organizace není místní. 

             

Usnesení č. 1592/2018 

RM projednala rozpočtové opatření č. 5/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 5/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 1593/2018 

1. RM projednala: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace, k 31. 03. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období  3/2018, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace k 31. 03. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku  

a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 3/2018, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, k 31. 03. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, 

Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 3/2018. 

2. RM schvaluje: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace, za období roku 2018 se stavem k 31. 03. 2018, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace, za období roku 2018 se stavem k 31. 03. 2018, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální 

služby Jiříkov, za období roku 2018 se stavem k 31. 03. 2018. 

3. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 03. 2018: 

 fond odměn       71.943,- Kč 

 FKSP        37.088,74 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku   9.699,48 Kč 

 fond investiční        20.174,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     262.688,80 Kč 

4. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 31. 03. 2018: 

 fond odměn       225.829,- Kč 

 FKSP        262.224,68 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 182.528,31 Kč 

 fond investiční        42.186,10 Kč 
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 fond rezervní z jiných titulů     128.432,- Kč 

5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov k 31. 03. 2018: 

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        434.969,12 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 943.278,76 Kč 

 fond investiční      469.046,20 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     933.811,13 Kč 

               

Usnesení č. 1594/2018 

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

okres Děčín - příspěvková organizace, dne 07. 05. 2018, a toto oznámení bere na vědomí. 

               

Usnesení č. 1595/2018 

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o hereckém vystoupení, na základě kterého 

bude zajištěno představení s názvem „Oldřich z Chlumu – román a skutečnost“, konané dne 

26. 09. 2018, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem a PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc., 

Tachov 19, 472 01 Doksy, IČ: 15948871, za celkovou částku ve výši 5.000,- Kč včetně DPH.  

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o hereckém vystoupení, na základě kterého bude zajištěno 

představení s názvem „Oldřich z Chlumu – román a skutečnost“, konané dne 26. 09. 2018, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem 

Michalem Majákem a PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc., Tachov 19, 472 01 Doksy,  

IČ: 15948871, za celkovou částku ve výši 5.000,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o hereckém vystoupení, na základě 

kterého bude zajištěno představení s názvem „Oldřich z Chlumu – román a skutečnost“, 

konané dne 26. 09. 2018, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem a PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc.,  

Tachov 19, 472 01 Doksy, IČ: 15948871, za celkovou částku ve výši 5.000,- Kč včetně DPH. 

               

Usnesení č. 1596/2018 

1. RM projednala Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru, ve výši 

820,- Kč, pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, který bude určen 

k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 1 žáka, za období 01. 05. 2018 –  

29. 06. 2018, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího 

charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. 

2. RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 820,- Kč, pro Základní 

školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve 

školní jídelně pro celkem 1 žáka, za období 01. 05. 2018 – 29. 06. 2018, a to od společnosti 

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. 

               

Usnesení č. 1597/2018 

RM projednala a bere na vědomí předloženou Informaci ředitele příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, Ing. Bc. Jana  Sembdnera, o pořízení 

investičního majetku, a to osobního automobilu kombi devítimístné, pro potřeby Domova 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, v hodnotě 195.000,- Kč včetně DPH, a to od 

společnosti SAN plus spol. s r.o., Sluneční 3115, 470 01 Česká Lípa, které bylo provedeno  

na základě dříve schváleného převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 

investičního, které schválila Rada města Jiříkova na své 89. schůzi, konané dne 05. 02. 2018, 

usnesením č. 1495/2018.             
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Usnesení č. 1598/2018 

1. RM projednala záměry nových pronájmů pozemků a záměr výpůjčky pozemku  

ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) části p.p.č. 139/6 (zahrada) o výměře 90 m2 v k.ú. Jiříkov, 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,           

b) p.p.č. 1715/1 (trvalý travní porost) o výměře 338 m2 v k.ú. Jiříkov, 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,          

c) p.p.č. 5144/5 (trvalý travní porost) o výměře 853 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako louku  

za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,      

d) části p.p.č. 1890/1 (trvalý travní porost) o výměře 220 m2 v k.ú. Jiříkov, 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,      

e) části p.p.č. 4870/4 (trvalý travní porost) o výměře 890 m2 v k.ú. Jiříkov, 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.      

3. RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku, a to části  p.p.č. 1882/1 (ostatní plocha) o výměře 

100 m2  v k.ú. Jiříkov, na využívání pozemku pro komunitní centrum. 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 záměry pronájmu pozemků 

a záměr výpůjčky na úřední desce MěÚ Jiříkov.            

 

Usnesení č. 1599/2018 

1. RM projednala předloženou Přílohu č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy  

o zřízení služebnosti na stavbu „SEK Jiříkov“, na p.p.č. 22/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6032  

(ostatní plocha), p.p.č. 6031 (ostatní plocha), p.p.č. 28/1 (ostatní plocha), p.p.č. 30/1 (ostatní 

plocha), p.p.č. 48 (ostatní plocha), p.p.č. 6012/2 (ostatní plocha), p.p.č. 513/1 (trvalý travní 

porost), p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6011 (ostatní plocha), p.p.č. 596/18 (ostatní 

plocha), p.p.č. 547/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6010 (ostatní plocha), p.p.č. 547/2 (ostatní 

plocha), p.p.č. 6033/1 (ostatní plocha), p.p.č. 613/8 (ostatní plocha), a p.p.č. 626/2 (ostatní 

plocha) vše v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov  

a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha.  

2. RM rozhodla uzavřít Přílohu č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

služebnosti na stavbu „SEK Jiříkov“, na p.p.č. 22/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6032  (ostatní 

plocha), p.p.č. 6031 (ostatní plocha), p.p.č. 28/1 (ostatní plocha), p.p.č. 30/1 (ostatní plocha), 

p.p.č. 48 (ostatní plocha), p.p.č. 6012/2 (ostatní plocha), p.p.č. 513/1 (trvalý travní porost),  

p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6011 (ostatní plocha), p.p.č. 596/18 (ostatní plocha), 

p.p.č. 547/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6010 (ostatní plocha), p.p.č. 547/2 (ostatní plocha),  

p.p.č. 6033/1 (ostatní plocha), p.p.č. 613/8 (ostatní plocha), a p.p.č. 626/2 (ostatní plocha) vše 

v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností  

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha.        

 

Usnesení č. 1600/2018 

1. RM projednala návrh na výpověď Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru  

a využití odpadů z obalů č. OS2014120000397, uzavřený mezi Městem Jiříkov,  
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Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17,  

140 21 Praha 4, IČ: 25134701, DIČ: CZ25134701. 

2. RM rozhodla vypovědět Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů č. OS2014120000397, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 00261424 a EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701,  

DIČ: CZ25134701, ke dni 09. 05. 2018. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výpověď Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS2014120000397, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17,  

140 21 Praha 4, IČ: 25134701, DIČ: CZ25134701, ke dni 09. 05. 2018.       

 

Usnesení č. 1601/2018 

1. RM bere na vědomí předloženu Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce na akci „MŠ čp. 686, ul. Filipovská, Jiříkov – výměna 

podlahových krytin“. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh smluv o dílo na zajištění stavebních prací na akci 

„MŠ čp. 686, ul. Filipovská, Jiříkov – výměna podlahových krytin“. 

3. RM rozhodla vyloučit uchazeče Stanislav Deus, se sídlem Karlova 2793, 407 47 

Varnsdorf, IČ: 613 30 531, z účasti v zadávacím řízení z důvodu, že uchazeč nedoložil 

veškeré požadované doklady v rámci prokázání základní způsobilosti a také k prokázání 

profesní způsobilosti. 

4. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce na akci „MŠ čp. 686, ul. Filipovská, Jiříkov – výměna podlahových 

krytin“, dle stanovených kritérií předložil dodavatel Vlastimil Turiščev, se sídlem  

Filipovská 1055, 407 53 Jiříkov, IČ: 602 67 551, s nabídkovou cenou ve výši 421.069,- Kč 

včetně DPH. Druhou v pořadí je nabídka od dodavatele MM-Česká Lípa, s.r.o., se sídlem 

Nádražní 293, 471 23 Zákupy, IČ: 272 64 033, s nabídkovou cenou ve výši 428.326,- Kč 

včetně DPH. 

5. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání „Oznámení o výběru dodavatele“ všem 

účastníkům zadávacího řízení, kteří byli hodnoceni v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce na akci „MŠ čp. 686, ul. Filipovská, Jiříkov – výměna podlahových 

krytin“. 

6. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci „MŠ čp. 686,  

ul. Filipovská, Jiříkov – výměna podlahových krytin“, mezi příspěvkovou organizací 

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

Vlastimil Turiščev, se sídlem Filipovská 1055, 407 53 Jiříkov, IČ: 602 67 551, s nabídkovou 

cenou ve výši 421.069,- Kč včetně DPH. 

7. RM ukládá: ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín – příspěvková organizace - podepsat smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací 

na akci „MŠ čp. 686, ul. Filipovská, Jiříkov – výměna podlahových krytin“, mezi 

příspěvkovou organizací Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková 

organizace a dodavatelem Vlastimil Turiščev, se sídlem Filipovská 1055, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 602 67 551, s nabídkovou cenou ve výši 421.069,- Kč včetně DPH.  

 

Usnesení č. 1602/2018 

1. RM bere na vědomí předloženou Cenovou nabídku na zpracování veškerých služeb 

spojených s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu – 

Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II, předloženou firmou Business Benefit 

s.r.o. Praha. 
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2. RM rozhodla předložit ZM Cenovou nabídku na zpracování veškerých služeb spojených 

s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální 

bydlení pro sociálně vyloučené lokality II, předloženou firmou Business Benefit s.r.o. Praha. 

3. RM doporučuje ZM schválit realizaci stavebních úprav objektu čp. 461, Náměstí 

v Jiříkově. 

4. RM doporučuje ZM schválit předloženou Cenovou nabídku na zpracování veškerých 

služeb spojených s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II, předloženou firmou Business 

Benefit s.r.o. Praha. 

5. RM doporučuje ZM schválit pověření starosty města Jiříkov, pana Michala Majáka, 

k jednání s firmou Business Benefit s.r.o. Praha, k uzavření mandátní smlouvy na zajištění 

veškerých služeb spojených s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního 

operačního programu – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.  

           

Usnesení č. 1603/2018 

1. RM bere na vědomí informaci o nabídce účasti v projektu Klubu českých turistů, na 

vzájemnou spolupráci a propagaci Města Jiříkov, na 125 kusech plastových karet s motivem 

dle přání, za cenu 2.510,- Kč.  

2. RM schvaluje účast v projektu Klubu českých turistů na vzájemnou spolupráci a propagaci 

Města Jiříkov, na 125 kusech plastových karet, za cenu 2.510,- Kč. 

3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na výrobu plastových karet „Sběratelská karta“  

mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Miroslavem Tausigem – servis, Jugoslávská 13/236,  

120 00 Praha 2, IČ: 18892655, na výrobu 125 kusů plastových karet s motivem Města Jiříkov.  

4. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo na výrobu plastových karet. 

               

Usnesení č. 1604/2018 

1. RM projednala návrh Smlouvy o dílo na zajištění výkopových prací souvisejících  

s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem zpopelněných lidských 

pozůstatků a provádění terénních úprav, uzavírané mezi Jiřím Zerzánkem, se sídlem Horní 

Poustevna 129, 407 82 Dolní Poustevna, IČ: 70572577 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 

464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 0026142, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění výkopových prací souvisejících  

s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem zpopelněných lidských 

pozůstatků a provádění terénních úprav, mezi Jiřím Zerzánkem, se sídlem Horní Poustevna 

129, 407 82 Dolní Poustevna, IČ: 70572577 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1,  

407 53 Jiříkov, IČ: 0026142, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo na zajištění výkopových prací 

souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem 

zpopelněných lidských pozůstatků a provádění terénních úprav, mezi Jiřím Zerzánkem,  

se sídlem Horní Poustevna 129, 407 82 Dolní Poustevna, IČ: 70572577 a Městem Jiříkov,  

se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 0026142, zastoupené starostou města panem 

Michalem Majákem.              

 

Usnesení č. 1605/2018 

1. RM projednala Žádost ředitelky Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín -  

příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, o povolení výjimky z počtu dětí v mateřské 

škole, podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu 

přijímání dětí k povinné předškolní výchově na budově mateřské školy v ul. Hradecká, a to  
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u třídy Berušek ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 25 dětí a u třídy Sluníček ze stávajícího 

počtu 24 dětí na počet 25 dětí na školní rok 2018/2019. 

2. RM rozhodla povolit výjimku k navýšení počtu dětí Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín -  příspěvková organizace, na budově mateřské školy v ul. Hradecká, a to  

u třídy Berušek ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 25 dětí a u třídy Sluníček ze stávajícího 

počtu 24 dětí na počet 25 dětí na školní rok 2018/2019.         

 

Usnesení č. 1606/2018 

1. RM projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poradenské a konzultační činnosti, ze dne  

27. 11. 2017, uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, 

zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města a společností CATANIA  

GROUP s.r.o., Bořivojova 35, 130 00 Praha 3, IČ: 28253591, zastoupená jednatelkou paní 

Dagmar Veselou, kterým se prodlužuje platnost a doba trvání smlouvy do 31. 05. 2018.   

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poradenské a konzultační činnosti, ze dne 

27. 11. 2017, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené 

panem Michalem Majákem, starostou města a společností CATANIA GROUP s.r.o., 

Bořivojova 35, 130 00 Praha 3, IČ: 28253591, zastoupená jednatelkou paní Dagmar Veselou, 

kterým se prodlužuje platnost a doba trvání smlouvy do 31. 05. 2018. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poradenské  

a konzultační činnosti, ze dne 27. 11. 2017, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města  

a společností CATANIA GROUP s.r.o., Bořivojova 35, 130 00 Praha 3, IČ: 28253591, 

zastoupená jednatelkou paní Dagmar Veselou, kterým se prodlužuje platnost a doba trvání 

smlouvy do 31. 05. 2018.        

 
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 

 

 

 


