
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 98. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 6. června 2018 od 13:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1651/2018 

1. RM projednala žádost pana B. P., o pronájem nebytového prostoru v areálu u objektu  

č.p. 481, ulice Březinova v Jiříkově, o výměře 44,69 m2.  

2. RM rozhodla  pronajmout  nebytový prostor v areálu u objektu č.p. 481, ulice Březinova 

v Jiříkově, o výměře  44,69 m2, panu B. P., na dobu neurčitou od 15. 06. 2018. 

3. RM ukládá:  

a) odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat smlouvu na nájem nebytového 

prostoru, 

b) starostovi města  - podepsat nájemní smlouvu.          

 

Usnesení č. 1652/2018 

1. RM projednala žádost pana O. P., starosty Spolku jiříkovských betlemářů, z.s.,  

407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, o výpůjčku nebytového prostoru v objektu č.p. 900, 9. května 

v Jiříkově, o výměře 101,59 m2, za účelem rozšíření výstavní plochy na vystavování 

historických betlémů zapůjčených nebo darovaných spolku. 

2. RM rozhodla vypůjčit  nebytový prostor v objektu č.p. 900, 9. května v Jiříkově, o výměře  

101,59 m2, Spolku jiříkovských betlemářů, z.s., zastoupeným starostou spolku panem O. P., 

IČ: 04389735, na dobu neurčitou od 15. 06. 2018.  

3. RM ukládá:  

a) odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat smlouvu o výpůjčce nebytových 

prostor,  

b) starostovi města – podepsat smlouvu o výpůjčce.         

 

Usnesení č. 1653/2018 

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

a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

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

dar byl poskytnut bez podmínek. 

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

               

Usnesení č. 1654/2018 

1. RM projednala návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů, včetně přílohy č. 1, 

uzavírané mezi společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8  

– Karlín, IČ: 24745391 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, včetně přílohy č. 1, mezi 

společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín,  

IČ: 24745391 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem. 
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3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zpracování osobních údajů,  

včetně přílohy č. 1, mezi společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Pernerova 691/42,  

186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 24745391 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1,  

407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.       

 

Usnesení č. 1655/2018 

1. RM projednala Dodatek č. 19 k pojistné smlouvě č. 7720353088, účinný dnem  

17. 05. 2018, uzavíraný mezi Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group,  

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 19 k pojistné smlouvě č. 7720353088, účinný dnem  

17. 05. 2018, mezi Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 

186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 19 k pojistné smlouvě č. 7720353088, 

účinný dnem 17. 05. 2018, mezi Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, 

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.         

 

Usnesení č. 1656/2018 

1. RM projednala Zápis z druhého jednání konkursní komise na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky školy – Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvkové organizace,  

se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov, spolu s doporučením o vhodných uchazečích.  

2. RM rozhodla jmenovat v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

paní Mgr. Miroslavu Kubešovou, na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace 

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

407 53 Jiříkov, s účinností od 01. 08. 2018, na funkční období 6-ti let. 

3. RM rozhodla určit plat a jeho složky paní Mgr. Miroslavě Kubešové, ředitelce 

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se 

sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platovým výměrem, který tvoří přílohu č. 1 

zápisu.  

4. RM schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající 

se údajů o řediteli školy - Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace,  

se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov.      

 

Usnesení č. 1657/2018 

1. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě za období       

9 - 12/2017, dle ustanovení § 13 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pověřenou 

osobou byla, dle § 6 zákona č. 225/2012 Sb., a dle předpisů souvisejících, provedena kontrola 

dne 23. – 25. 5. 2018, u příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace. Kontrolu provedl Ing. M. B., na základě pověření ze dne  

11. 05. 2018. Závěr kontroly - nebyly zjištěny nedostatky. 

2. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě za období       

9 - 12/2017, dle ustanovení § 13 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
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ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pověřenou 

osobou byla, dle § 6 zákona č. 225/2012 Sb., a dle předpisů souvisejících, provedena kontrola 

dne 25. 05. 2018, u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres 

Děčín - příspěvková organizace. Kontrolu provedl Ing. M. B., na základě pověření ze dne  

11. 05. 2018. Závěr kontroly - nebyly zjištěny nedostatky. 

3. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě za období       

9 - 12/2017, dle ustanovení § 13 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pověřenou 

osobou byla, dle § 6 zákona č. 225/2012 Sb., a dle předpisů souvisejících, provedena kontrola 

dne 23. 05. 2018, u příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov. Kontrolu provedl Ing. M. B., na základě pověření ze dne 11. 05. 2018. Závěr 

kontroly - nebyly zjištěny nedostatky.           

 

Usnesení č. 1658/2018 

1. RM bere na vědomí informaci o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu, na služby na zajištění projektové dokumentace, na stavbu „Jiříkov – stavební 

úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“. 

2. RM rozhodla zrušit vyhlášené zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, na 

služby na zajištění projektové dokumentace, na stavbu „Jiříkov – stavební úpravy objektu 

čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“, z důvodu, že 

v termínu pro podání nabídek k 31. 05. 2018, nebyla doručena žádná nabídka. 

3. RM rozhodla o přímém zadání zpracování projektové dokumentace na stavbu „Jiříkov – 

stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené 

lokality II“, projekční firmě BKN spol. s r.o., se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01  

Vysoké Mýto, IČ: 15028909, z důvodu, že při vyhlášení nového zadávacího řízení na 

zpracování PD by došlo k časovému prodlení o cca 30 dnů, než by došlo k uzavření smlouvy 

na zajištění PD a projekční firma by nebyla schopna PD v požadovaném termínu k podání 

žádosti o dotaci zajistit. 

4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN,  

spol. s r.o., se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909, na zajištění 

projektové dokumentace, na stavbu „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461,  

Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“, za předloženou cenu ve 

výši 741.000,- Kč bez DPH, s termínem předání dokumentace pro stavební povolení  

do 05. 09. 2018. 

5. RM ukládá: starostovi města - jednat se zástupci firmy BKN spol. s r.o.,  

566 01 Vysoké Mýto, k uzavření smlouvy o dílo, na zajištění projektové dokumentace,  

na stavbu „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení  

pro sociálně vyloučené lokality II“. 

6. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční 

firmou BKN spol. s r.o., se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909,  

na zajištění projektové dokumentace, na stavbu „Jiříkov – stavební úpravy objektu  

čp.  461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“.   

               

Usnesení č. 1659/2018 

1. RM rozhodla poskytnout odměnu (věcný dar) účastníkům soutěže (žákům Mateřské školy 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a Základní školy Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace) za účast v soutěži ve sběru PET lahví, odměny budou 

poskytnuty tak, aby výdaje na odměny nepřesáhly celkovou hodnotu 25.000,- Kč.   

2. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zabezpečit odměny (věcné dary) 

účastníkům soutěže ve sběru PET lahví.           
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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 

 

 


