
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 97. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 21. května 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1607/2018 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 1608/2018 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt 

„Zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění akceschopnosti strážníků Městské policie Jiříkov“, 

uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města 

panem Michalem Majákem a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48,  

400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156, zastoupený hejtmanem panem Oldřichem 

Bubeníčkem, v celkové výši 75.016,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM:  

a) schválit Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Zvýšení bezpečnosti  

a zkvalitnění akceschopnosti strážníků Městské policie Jiříkov“, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem 

Majákem a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,  

IČ: 70892156, zastoupený hejtmanem panem Oldřichem Bubeníčkem, v celkové výši 

75.016,- Kč. 

b) schválit, že náklady nad rámec poskytnuté dotace budou kryty z rozpočtu města Jiříkova 

na rok 2018.               

 

Usnesení č. 1609/2018 

1. RM projednala návrh k odprodeji osobního motorového vozidla Ford Fusion,  

RZ 5U2 6776, v majetku Města Jiříkov, za minimální nabídkovou cenu ve výši 70.000,- Kč. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit zveřejnění nabídky k odprodeji 

služebního motorového vozidla Ford Fusion, RZ 5U2 6776, v majetku města na webových 

stránkách Města Jiříkov, za minimální nabídkovou cenu ve výši 70.000,- Kč.  

               

Usnesení č. 1610/2018 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 33/2018 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 02. 05. 2018.           

 

Usnesení č. 1611/2018 

RM projednala a bere na vědomí žádost ředitele Základní školy Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace, o podání informací týkajících se vybudování víceúčelového 

sportovního hřiště s umělým povrchem v okolí školy a možného využití pracovníků města 

(zedníci) na údržbářské práce během letních prázdnin na opravách budov základní školy, 

popřípadě školní jídelny.             
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Usnesení č. 1612/2018 

1. RM bere na vědomí předloženou informaci, o záměru ředitele Základní školy Jiříkov, 

okres Děčín – příspěvková organizace, na změnu umístění stavby „Víceúčelové hřiště“,  

u Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, ul. Moskevská a informaci 

vedoucího odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Jiříkov, o možnosti řešení 

stavby sportovní haly v Jiříkově v jiné variantě, než byl schválený návrh v rámci řešení staveb 

z roku 2011.  

2. RM rozhodla předložit do ZM novou variantu řešení změny umístění stavby „Víceúčelové 

haly“ u Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace + novou variantu řešení 

stavby sportovní haly v Jiříkově.           

 

Usnesení č. 1613/2018 

1. RM projednala pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 350 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 350,- Kč, panu J. P., 408 01 Rumburk, od 01. 06. 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. 5845 (zahrada) o výměře 14 m2 a části p.p.č. 5847/1 (zahrada) o výměře 64 m2 

vše v k.ú. Jiříkov, jako přístup ke stavbě za cenu 10,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 780,- Kč, 

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, od 01. 08. 2018  

do 31. 10. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

c) části p.p.č. 293 (trvalý travní porost) o výměře 811 m2  v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 293 (trvalý travní porost) o výměře 40 m2 v k.ú. Jiříkov, jako 

pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.020,- Kč, paní  

I. N., 407 53 Jiříkov, od 01. 06. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví 

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

d) části p.p.č. 1890/9 (trvalý travní porost) o výměře 190 m2 a části p.p.č. 1900/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 70 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pro podnikatelskou činnost  

za cenu 2,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 520,- Kč, panu J. H., 407 53 Jiříkov od 01. 06. 2018 

do 31. 12. 2022. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

e) části p.p.č. 526/2 (zahrada) o výměře 920 m2 a části st.p.č. 1155/2 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 150 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně 

celkem 1.070,- Kč, panu B. P., 407 53 Jiříkov, od 01. 06. 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 schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

p.p.č. 1900/1 (trvalý travní porost) o výměře 36 m2, části p.p.č. 1900/30 (zahrada)  

o výměře 285 m2 a části p.p.č. 1890/1 (trvalý travní porost) o výměře 664 m2  

vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 990,- Kč,  

paní A. M., 407 53 Jiříkov, od 01. 06. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk.   

4. 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.       
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Usnesení č. 1614/2018 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů  k prodeji nemovitostí, a to části p.p.č. 460  

(trvalý travní porost) a části p.p.č. 461 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM doporučuje ZM schválit zadání  zpracování  podkladů  k prodeji, a to části p.p.č. 460  

(trvalý travní porost) a části p.p.č. 461 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov. 

     

Usnesení č. 1615/2018 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 577/1 

(zahrada), p.p.č. 578/1 (zahrada), p.p.č. 578/2 (ostatní plocha), p.p.č. 579 (zahrada) vše  

v k.ú. Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to  

p.p.č. 577/1 (zahrada), p.p.č. 578/1 (zahrada), p.p.č. 578/2 (ostatní plocha), p.p.č. 579 

(zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.             

 

Usnesení č. 1616/2018 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 478/2   

(ostatní plocha) a p.p.č. 479/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM neschválit zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to 

p.p.č. 478/2 (ostatní plocha) a p.p.č. 479/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 

    

Usnesení č. 1617/2018 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to p.p.č. 6423/1    

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM schválit  zadání  zpracování  podkladů  k prodeji nemovitosti, a to 

p.p.č. 6423/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.          

 

Usnesení č. 1618/2018 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

p.p.č. 4064/3 (zahrada) o výměře 23 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1541-5/2018, za cenu dle 

směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to části p.p.č. 4064/3 (zahrada) o výměře 23 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1541-5/2018,  

za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.        

 

Usnesení č. 1619/2018 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4840/1 

(trvalý travní porost) o výměře 426 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017,  

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to p.p.č. 4840/1 (trvalý travní porost) o výměře 426 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.           

 

Usnesení č. 1620/2018 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 435/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost) o výměře 

1444 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to st.p.č. 435/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní 

porost) o výměře 1444 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 

+ náklady.               
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Usnesení č. 1621/2018 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

p.p.č. 2476/9 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2  v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1538-28/2018, 

za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to části p.p.č. 2476/9 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2  v k.ú. Jiříkov, dle GOP  

č. 1538-28/2018, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady. 

     

Usnesení č. 1622/2018 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 2066 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 119 m2 a p.p.č. 621/1 (orná půda) o výměře 754 m2  

vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a J. H., 407 53 Jiříkov, 

za cenu a podmínek dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 005/2013 ze dne 03. 07. 2013, 

tj. celkem  880,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 2066 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 119 m2 a p.p.č. 621/1 (orná půda) o výměře 754 m2  

vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a J. H., 407 53 Jiříkov, 

za cenu a podmínek dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 005/2013 ze dne 03. 07. 2013, 

tj. celkem  880,- Kč.   

     

Usnesení č. 1623/2018 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1583/1 

(trvalý travní porost) o výměře 283 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1514-97/2017, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, paní A. U., 407 53 Jiříkov,  za dohodnutou cenu 7.920,- Kč. 

Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že kupující prodal za tuto cenu své pozemky o stejné 

výměře při stavbě „Regulace Jiříkovského potoka –I.etapa“.  

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část  

p.p.č. 1583/1 (trvalý travní porost) o výměře 283 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1514-97/2017, 

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

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní A. U.,  407 53 Jiříkov,  za dohodnutou cenu 

7.920,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že kupující prodal za tuto cenu své 

pozemky o stejné výměře při stavbě „Regulace Jiříkovského potoka – I.etapa“.   

           

Usnesení č. 1624/2018 

1. RM projednala odkup nemovitostí, a to p.p.č. 5436/8 (ostatní plocha) o výměře 6 m2  

a p.p.č. 5439/4 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou 

zapsány na listu vlastnictví č. 661 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů E. a D. M., 407 53 Jiříkov, za cenu 120,- Kč/m2, 

tj. celkem 1.680,- Kč.   

2. RM doporučuje ZM  odkoupit nemovitosti, a to p.p.č. 5436/8 (ostatní plocha) o výměře  

6 m2 a p.p.č. 5439/4 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou 

zapsány na listu vlastnictví č. 661 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů E. a D. M., 407 53 Jiříkov, za cenu 120,- Kč/m2, 

tj. celkem 1.680,- Kč.         
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Usnesení č. 1625/2018 

1. RM projednala odkup nemovitostí, a to p.p.č. 5439/5 (ostatní plocha) o výměře 9 m2  

a p.p.č. 5442/3 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou 

zapsány na listu vlastnictví č. 689 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, ve vlastnictví paní S. N., 407 52 Varnsdorf, za cenu 120,- Kč/m2,  

tj. celkem 2.040,- Kč.   

2. RM doporučuje ZM  odkoupit nemovitosti, a to p.p.č. 5439/5 (ostatní plocha) o výměře  

9 m2 a p.p.č. 5442/3 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou 

zapsány na listu vlastnictví č. 689 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, ve vlastnictví paní S. N., 407 52 Varnsdorf, za cenu 120,- Kč/m2,  

tj. celkem 2.040,- Kč.           

 

Usnesení č. 1626/2018 

1. RM projednala  nabídku na odkup nemovitostí, a to st.p.č. 1132 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 138 m2, p.p.č. 3552/2 (zahrada) o výměře 125 m2, p.p.č. 3553/3 (trvalý 

travní porost) o výměře 54 m2 a p.p.č. 3556/6 (trvalý travní porost) o výměře 54 m2  

vše v k.ú. Jiříkov, o celkové výměře 371 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 102  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví M. M., 

407 53 Jiříkov. 

2. RM nedoporučuje ZM odkoupit nemovitosti, a to st.p.č. 1132 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 138 m2, p.p.č. 3552/2 (zahrada) o výměře 125 m2, p.p.č. 3553/3 (trvalý 

travní porost) o výměře 54 m2 a p.p.č. 3556/6 (trvalý travní porost) o výměře 54 m2  

vše v k.ú. Jiříkov, o celkové výměře 371 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 102  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví  

M. M., 407 53 Jiříkov.          

 

Usnesení č. 1627/2018 

1. RM bere na vědomí cenové nabídky na dodávku zahradního mulčovacího traktoru SECO, 

Crossjet SC 92-23 4x4, pro údržbu ploch města od společnosti Červotoč, prodej a servis 

zahradní techniky, V. P., 417 23 Košťany, IČ: 64024091, za nabídkovou cenu ve výši 

239.900,- Kč včetně DPH, nabídku od společnosti RAWA s.r.o., zahradní a lesní technika, 

Podkrušnohorská 153, 435 11 Litvínov – Loučná, IČ: 63145618, za nabídkovou cenu ve výši 

239.900,- Kč včetně DPH a nabídku od společnosti BOBR SERVIS s.r.o., Dělnická 1893/34, 

405 02 Děčín, IČ: 25496590, za nabídkovou cenu ve výši 227.900,- Kč včetně DPH. 

2. RM rozhodla schválit nejvýhodnější cenovou nabídku na pořízení zahradního 

mulčovacího traktoru SECO, Crossjet SC 92-23 4x4, pro údržbu ploch města od společnosti 

BOBR SERVIS s.r.o., Dělnická 1893/34, 405 02 Děčín, IČ: 25496590, za nabídkovou cenu 

ve výši 227.900,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru místního a bytového hospodářství – zajistit pořízení 

nového zahradního mulčovacího traktoru SECO, Crossjet SC 92-23 4x4, pro údržbu ploch 

města, a to od společnosti BOBR SERVIS s.r.o., Dělnická 1893/34, 405 02 Děčín,  

IČ: 25496590, za nabídkovou cenu ve výši 227.900,- Kč včetně DPH.      

 

Usnesení č. 1628/2018 

1. RM projednala: 

a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz 

zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2017, 

b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2017, příjmy ve výši  

78.527.509,03 Kč, výdaje ve výši 73.620.980,96 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

4.906.528,07 Kč, výnosy ve výši 69.844.353,73 Kč, náklady ve výši 65.701.936,74 Kč,  
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c) výsledek hospodaření před zdaněním 5.866.856,99 Kč, daň z příjmu 1.724.440,- Kč, 

výsledek hospodaření běžného účetního období 4.142.416,99 Kč,  

d) vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2017, 

e) vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2017, 

f) nesplacené úvěry k 31. 12. 2017 ve výši 31.635.656,28 Kč, 

g) Souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2017, 

h) Zprávu Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova pro schválení účetní závěrky se 

stavem k 31. 12. 2017,  

i) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2017 a uložila starostovi města tento 

protokol podepsat.  

2. RM doporučuje ZM schválit: 

a) účetní závěrku Města Jiříkova, za účetní období roku 2017, se stavem k 31. 12. 2017, 

b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2017 Města Jiříkova ve výši 

4.142.416,99 Kč,  

c) vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2017, 

d) vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2017, 

3. RM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2017 ve výši 

25.587.752,50 Kč (č.p. 799 a č.p. 1090 včetně pozemků). 

4. RM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2017 ve výši 4,61 %. 

               

Usnesení č. 1629/2018 

1. RM projednala Návrh závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2017 včetně Zprávy  

o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2017.  

2. RM doporučuje ZM projednat Návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2017 včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2017 a projednání uzavřít 

vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

3. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 

2017 ve výši 4.906.528,07 Kč, do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně  

i v roce 2018.           

 

Usnesení č. 1630/2018 

1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2018: 

a) příjmy ve výši 25.356.673,33 Kč, výdaje ve výši 24.842.573,74 Kč, saldo příjmů a výdajů  

ve výši 514.099,59 Kč, 

b) výnosy ve výši 23.419.805,76 Kč, náklady ve výši 16.253.526,61 Kč, výsledek 

hospodaření běžného účetního období 7.166.279,15 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2018, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. 

3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období  3/2018 schválit.   

               

Usnesení č. 1631/2018 

1. RM projednala nabídku České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,  

IČ: 45244782, za zajištění komplexních bankovních služeb spojených s vedením 

bezhotovostního platebního styku, a to zajišťování bankovních služeb na období 2 let za 

měsíční paušál 4.000,- Kč, který je splatný vždy k poslednímu dni v měsíci. 

2. RM projednala předloženou Smlouvu o zajištění bankovních platebních a souvisejících 

služeb, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou  

spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4. 
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3. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění bankovních platebních a souvisejících služeb, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 

1929/62, 140 00 Praha 4. 

4. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o zajištění bankovních platebních  

a souvisejících služeb, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou 

spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.         

 

Usnesení č. 1632/2018 

1. RM projednala poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí  

na rok 2018, v celkové výši 250.000,- Kč, a to 150.000,- Kč na výdaje na zabezpečení 

akceschopnosti jednotek SDH obce kategorie JPO II a 100.000,- Kč na mzdové výdaje  

a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce kategorie JPO II nebo JPO III 

jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce. 

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

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.  

     

Usnesení č. 1633/2018 

1. RM projednala Darovací smlouvu uzavíranou mezi Městem Jiříkov a paní H. R.,  

407 53 Jiříkov, a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

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

407 53 Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek. 

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

     

Usnesení č. 1634/2018 

1. RM projednala žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín - příspěvková organizace, o navýšení příspěvku od zřizovatele na rok 2018  

o 80.000,- Kč, tedy z 3.278.000,- Kč na 3.358.000,- Kč, důvodem je malování prostor školní 

jídelny po výměně oken. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o navýšení provozního příspěvku na rok 2018  

o 80.000,- Kč, tedy z výše 3.278.000,- Kč na výši 3.358.000,- Kč, příspěvkové organizaci 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, důvodem je malování prostor 

školní jídelny po výměně oken.        

 

Usnesení č. 1635/2018 

1. RM projednala žádost ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 64676935, zastoupeného předsedou P. K., o poskytnutí dotace v celkové výši 9.000,- Kč, 

na organizaci střelecké soutěže pro veřejnost Přeborník města Jiříkova 2018 (pořízení 

střeliva, terčů, cen do soutěží, odměn pro děti a propagace akce), z rozpočtu Města Jiříkova  

na rok 2018.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,  

407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, na rok 2018 v celkové výši 9.000,- Kč, na organizaci střelecké 

soutěže pro veřejnost Přeborník města Jiříkova 2018 (pořízení střeliva, terčů, cen do soutěží, 

odměn pro děti a propagace akce), z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.   

               

Usnesení č. 1636/2018 

1. RM projednala žádost spolku „AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV“, Rumburská 220/18,  

407 53 Jiříkov, IČ: 22715100, zastoupeného J. V., předsedou spolku, o poskytnutí dotace 

v celkové výši 43.000,- Kč, na nákup pohárů, medailí a cen na níže uvedené: 

- 5. ročník DOG MILITARY PARKUR, 

- 6. ročník JIŘÍKOVSKÝ CANICROSS, 
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- 6. ročník MIKULÁŠSKÝ TROJJBOJJ, 

- 6. ročník SVATOVÁCLAVSKÝ 2017 TUG OF WAR, 

- 2. ročník JIŘÍKOVSKÝ SPRINTER, 

a dále na nákup výcvikových rukávů z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci spolku „AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV“, Rumburská 

220/18, 407 53 Jiříkov, IČ: 22715100, na rok 2018 v celkové výši 43.000,- Kč, na nákup 

pohárů, medailí a cen na níže uvedené: 

- 5. ročník DOG MILITARY PARKUR, 

- 6. ročník JIŘÍKOVSKÝ CANICROSS, 

- 6. ročník MIKULÁŠSKÝ TROJJBOJJ, 

- 6. ročník SVATOVÁCLAVSKÝ 2017 TUG OF WAR, 

- 2. ročník JIŘÍKOVSKÝ SPRINTER, 

a dále na nákup výcvikových rukávů z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.   

               

Usnesení č. 1637/2018 

1. RM projednala další žádost Spolku přátel Jiříkova a Filipova, Tylova 1056/4,  

407 53 Jiříkov, IČ: 01170929, zastoupeného R. K., předsedou spolku, o poskytnutí další 

dotace v celkové výši 10.000,- Kč, na organizaci 3. ročníku Dětského dne (pronájem 

skákacího hradu, odměny a diplomy do soutěží dětí), z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.  

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

407 53 Jiříkov, IČ: 01170929, na rok 2018 v celkové výši 10.000,- Kč, na organizaci  

3. ročníku Dětského dne (pronájem skákacího hradu, odměny a diplomy do soutěží dětí),  

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.       

 

Usnesení č. 1638/2018 

1. RM projednala žádost Mgr. V. M., 407 53 Jiříkov, o poskytnutí dotace v celkové výši 

68.486,13 Kč, pro Muzeum Jiříkov, bez právní subjektivity, s tím, že Město Jiříkov by mělo 

nakoupit 1 ks vitríny, 3 ks polic do vitríny, 2 ks osvětlení vitríny, 1 set alarmu 

s příslušenstvím, 10 ks směrových tabulí a 1 ks odvlhčovače, celkem tedy za 68.486,13 Kč,  

a toto následovně Muzeu Jiříkov, bez právní subjektivity, bezplatně zapůjčit. 

2. RM bere na vědomí, že výše uvedená žádost nebyla podána právnickou osobou a není 

možné poskytnout finanční prostředky Muzeu Jiříkov (nemá právní subjektivitu). 

3. RM rozhodla výše uvedené předměty nepořizovat.        

 

Usnesení č. 1639/2018 

1. RM projednala žádost Ing. Pavla Malečka, ředitele Domova Severka Jiříkov, příspěvkové 

organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274468, o poskytnutí finančních 

prostředků z městem získaného dědictví po zesnulé klientce D. Š., a to za dluh za pobyt 

v domově, částku 7.473,- Kč. Město získalo dědictvím 27.643,- Kč. 

2. RM projednala návrh Darovací smlouvy uzavírané mezi Městem Jiříkov (dárce)  

a Domovem Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 47274468 (obdarovaný), na poskytnutí daru ve výši 7.473,- Kč, na úhradu dlužného 

pobytu za zemřelou klientku D. Š. 

3. RM rozhodla poskytnout finanční dar Domovu Severka Jiříkov, příspěvková organizace, 

Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274468, ve výši 7.473,- Kč, na úhradu dlužného 

pobytu za zemřelou klientku D. Š. 

4. RM rozhodla uzavřít Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a Domovem Severka 

Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274468,  

na poskytnutí daru ve výši 7.473,- Kč, na úhradu dlužného pobytu za zemřelou klientku D. Š. 
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5. RM ukládá: starostovi města – Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a Domovem 

Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274468,  

na poskytnutí daru ve výši 7.473,- Kč, na úhradu dlužného pobytu za zemřelou klientku D. Š., 

podepsat.                    

 

Usnesení č. 1640/2018 

1. RM projednala návrh na zrušení odepsaných pohledávek vedených na podrozvahovém 

účtu ve výši 19.245,- Kč dle předloženého návrhu. 

2. RM rozhodla zrušit odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu ve výši  

19.245,- Kč dle předloženého návrhu.           

 

Usnesení č. 1641/2018 

1. RM projednala pohledávky k 30. 04. 2018 dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala plnění rozpočtu investic k 30. 04. 2018 dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 1642/2018 

RM projednala rozpočtové opatření č. 6/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 6/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.    

 

Usnesení č. 1643/2018 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 1/2018 Základní školy Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu č. 1/2018 Základní školy Jiříkov, okres 

Děčín - příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, schvaluje.       

 

Usnesení č. 1644/2018 

1. RM projednala přijmutí daru, a to  nemovitostí p.p.č. 6517/17 (ostatní plocha) o výměře 

922 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 748 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk a p.p.č. 6517/6 (ostatní plocha) o výměře  

659 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví č. 972 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká 

Hradební 3115/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

2. RM doporučuje ZM přijmout dar, a to nemovitostí p.p.č. 6517/17 (ostatní plocha)  

o výměře 922 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 748 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk a p.p.č. 6517/6 (ostatní plocha)  

o výměře 659 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví č. 972  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví 

Ústeckého kraje, Velká Hradební 3115/48, 400 02 Ústí nad Labem.       

 

Usnesení č. 1645/2018 

1. RM projednala Darovací smlouvu č. 410/2018, uzavíranou mezi Povodím Ohře , státní 

podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

kterou Povodí Ohře, s.p. daruje Městu Jiříkov vodní dílo – vodní nádrž Nový rybník včetně 

hráze nacházející se na pozemku st.p.č. 2063, st.p.č. 2064 a st.p.č. 2065 vše v k.ú. Jiříkov  

a pozemky st.p.č. 2063 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1224 m2, p.p.č. 2218/4 (ostatní 

plocha) o výměře 363 m2, p.p.č. 2218/5 (vodní plocha) o výměře 12334 m2, p.p.č. 2246/3 

(vodní plocha) o výměře 1518 m2, p.p.č. 2260/3 (ostatní plocha) o výměře 46 m2,  

p.p.č. 2260/4 (ostatní plocha) o výměře 16 m2, p.p.č. 6215/2 (ostatní plocha) o výměře  

142 m2, p.p.č. 6216/3 (ostatní plocha) o výměře 343 m2 a p.p.č. 6190/2 (ostatní plocha)  

o výměře 3 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 771 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk. 
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2. RM doporučuje ZM schválit Darovací smlouvu č. 410/2018, uzavíranou mezi Povodím 

Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 

407 53 Jiříkov, kterou Povodí Ohře, s.p., daruje Městu Jiříkov vodní dílo – vodní nádrž Nový 

rybník včetně hráze nacházející se na pozemku st.p.č. 2063, st.p.č. 2064 a st.p.č. 2065 vše 

v k.ú. Jiříkov a pozemky st.p.č. 2063 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1224 m2,  

p.p.č. 2218/4 (ostatní plocha) o výměře 363 m2, p.p.č. 2218/5 (vodní plocha) o výměře  

12334 m2, p.p.č. 2246/3 (vodní plocha) o výměře 1518 m2, p.p.č. 2260/3 (ostatní plocha)  

o výměře 46 m2, p.p.č. 2260/4 (ostatní plocha) o výměře 16 m2, p.p.č. 6215/2 (ostatní plocha) 

o výměře 142 m2, p.p.č. 6216/3 (ostatní plocha) o výměře 343 m2 a p.p.č. 6190/2 (ostatní 

plocha) o výměře 3 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví  

č. 771 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.   

               

Usnesení č. 1646/2018 

1. RM projednala předloženou Smlouvu na dodávku kopie programového produktu, převod 

práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu, název produktu 

„Daně, dávky a poplatky“, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov  

a GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, za cenu 49.380,- Kč včetně DPH.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu na dodávku kopie programového produktu, převod práv 

k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu, název produktu  

„Daně, dávky a poplatky“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov  

a GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu na dodávku kopie programového 

produktu, převod práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu, 

název produktu „Daně, dávky a poplatky“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov 

a GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava.         

 

Usnesení č. 1647/2018 

1. RM bere na vědomí informaci o dokončení akce v rámci spolupráce obcí DSO SEVER do 

akce „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí SEVER“, kde město Jiříkov vynaložilo 

celkem 3.582.570,- Kč a v rámci vyúčtování a závěrečné zprávy této akce obdrží od DSO 

Sever podíl ve výši 2.494.749,50 Kč.   

2. RM projednala Dohodu o poskytnutí investičního příspěvku na spolufinancování akce 

„Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“, uzavíranou mezi Dobrovolným svazkem 

obcí Sever, se sídlem Lipová č.p. 422, 407 81 Lipová, IČ: 70810141 a Městem Jiříkov se 

sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a doporučuje ZM dohodu schválit. 

     

Usnesení č. 1648/2018 

RM projednala a schvaluje Směrnici č. 1/2018 „Směrnice pro ochranu osobních údajů“ 

s platností a účinností od 25. 05. 2018.           

 

Usnesení č. 1649/2018 

1. RM projednala žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou 

předsedou M. M., o další finanční dotaci v celkové výši 70.000,- Kč, na zajištění činnosti 

členské základny pří účasti v soutěžním ročníku fotbalových soutěží, pořádání tenisových 

turnajů pro děti a zajištění nového oddílu mažoretek, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 

2. RM doporučuje ZM poskytnout další dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov,  

IČ: 18382801, na rok 2018, v celkové výši 70.000,- Kč, na zajištění činnosti členské základny 

pří účasti v soutěžním ročníku fotbalových soutěží, pořádání tenisových turnajů pro děti  

a zajištění nového oddílu mažoretek, fotbalová soutěž – cestovné, rozhodčí, ceny pro děti, 
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sportovní vybavení pro děti, tenisové turnaje – ceny pro děti, oddíl mažoretek – cestovné na 

soutěže, sportovní vybavení, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.      

 

Usnesení č. 1650/2018 

1. RM projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, o navýšení příspěvku od zřizovatele  

na rok 2018 o 25.000,- Kč, tedy z 1.390.000,- Kč na 1.415.000,- Kč, kde důvodem je vyšší 

cena plánované realizace podlahových krytin v budově Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín – příspěvková organizace, na ulici Filipovská.  

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o navýšení příspěvku od zřizovatele na rok 2018  

o 25.000,- Kč, tedy z 1.390.000,- Kč na 1.415.000,- Kč, příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, kde důvodem je vyšší 

cena plánované realizace podlahových krytin v budově Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín – příspěvková organizace, na ulici Filipovská.            

 

 
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 

 


