
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 ze 100. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

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

 

Usnesení č. 1681/2018 

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

IČ: 64676935, zastoupeného předsedou P. K., o poskytnutí další dotace v celkové  

výši 18.000,- Kč, na: 

- 15.000,- Kč na úhradu spoluúčasti k poskytnuté dotaci Krajským úřadem Ústeckého kraje 

v rámci projektu SPORT 2018, 

- 3.000,- Kč na ceny do soutěží a startovné sportovně střeleckého klubu, z rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2018. ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Jiříkov, již Veřejnoprávní smlouvou 

o poskytnutí neinvestiční dotace č. 8/2018, ze dne 06. 06. 2018, obdržel 9.000,- Kč. 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, na rok 2018 v celkové výši 18.000,- Kč, na: 

- 15.000,- Kč na úhradu spoluúčasti k poskytnuté dotaci Krajským úřadem Ústeckého kraje 

v rámci projektu SPORT 2018, 

- 3.000,- Kč na ceny do soutěží a startovné sportovně střeleckého klubu, z rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2018.              

 

Usnesení č. 1682/2018 

1. RM projednala žádost spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha, 

IČ: 61383198, zastoupeného S. P., ředitelkou, o poskytnutí dotace v celkové výši 10.000,- Kč, 

na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky, z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2018.  

2. RM rozhodla neposkytnout dotaci spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha, 

IČ: 61383198, na rok 2018.            

 

Usnesení č. 1683/2018 

RM projednala rozpočtové opatření č. 10/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č.10/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 1684/2018 

1. RM projednala návrh Smlouvy o výpůjčce uzavírané mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak 

Jiříkov, z.s., se sídlem Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, jejíž předmětem je výpůjčka 

majetku, a to rozhlasového zařízení označeného jako „Městský rozhlas“, inv. č. 1530, v účetní 

hodnotě 29.266,- Kč, do užívání na dobu neurčitou. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., 

se sídlem Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, jejíž předmětem je výpůjčka majetku, a to 

rozhlasového zařízení označeného jako „Městský rozhlas“, inv. č. 1530, v účetní hodnotě 

29.266,- Kč, do užívání na dobu neurčitou. 

3. RM ukládá: místostarostovi města - podepsat smlouvu o výpůjčce.       
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Usnesení č. 1685/2018 

RM projednala Výroční zprávu Selesiánského klubu mládeže, z.s. Rumburk – Jiříkov, za rok 

2017, a tuto zprávu bere na vědomí.           

 

Usnesení č. 1686/2018 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za 1. pololetí roku 2018, řediteli příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, panu Mgr. Bc.  

L. O. (příloha zápisu č. 1). 

2. RM ukládá: starostovi města – oznámit řediteli příspěvkové organizace Města Jiříkova 

rozhodnutí RM.              

 

Usnesení č. 1687/2018 

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

Děčín – příspěvková organizace, Mgr. Bc. L. O., o uzavření školní jídelny v době hlavních 

prázdnin, od 02. 07. 2018 do 31. 08. 2018, z důvodu, že se nepřihlásil na toto období žádný 

strávník a také z důvodu, že v období hlavních prázdnin budou v prostorách školní jídelny 

probíhat malířské a údržbářské práce a dále oznámení o uzavření školní družiny po dobu 

hlavních prázdnin, od 02. 07. 2018 do 31. 08. 2018, z důvodu malého počtu přihlášených 

žáků.  

2. RM rozhodla povolit uzavření školní jídelny v době hlavních prázdnin, od 02. 07. 2018  

do 31. 08. 2018, z důvodu nepřihlášených strávníků a také z důvodu plánovaných malířských 

a údržbářských prací v prostorách školní jídelny.          

  

Usnesení č. 1688/2018 

1. RM projednala Výkaz nedoplatků, evid. č. 1842003248/6410-1 Vojenské zdravotní 

pojišťovny České republiky, kterým pojišťovna, z důvodu neuhrazených a opožděných plateb 

předepsaných do 04. 07. 2018, vypočetla Městu Jiříkov penále ve výši 1.731,- Kč. 

2. RM rozhodla vypočtené penále ve výši 1.731,- Kč uhradit. 

3. RM ukládá: tajemníkovi Městského úřadu Jiříkov – zabezpečit úhradu výše uvedeného 

penále ve výši 1.731,- Kč.             

 

Usnesení č. 1689/2018 

1. RM projednala „Žádost o poskytnutí vzdálené dílčí podpory“ od Agentury pro sociální 

začleňování při Úřadu vlády ČR, týkající se ve vyjádření Města Jiříkova k působení Agentury 

na území Jiříkova a využívající spolupráci s komunitním spolkem CEDR Krásná Lípa. 

Vzdálená dílčí podpora je zaměřena na zmírnění problémů souvisejících se sociálním 

vyloučením a řešení akutních problémů. Finančně tato „Žádost o poskytnutí vzdálené dílčí 

podpory“ rozpočet města nezatíží. 

2. RM rozhodla schválit „Žádost o poskytnutí vzdálené dílčí podpory“ od Agentury pro 

sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, pro působení na území Města Jiříkova, ve 

spolupráci s komunitním spolkem CEDR Krásná Lípa.        

 

Usnesení č. 1690/2018 

1. RM projednala nabídku na možné zapojení města Jiříkova do projektu  

„28. Říjen: Res Publica – Věc veřejná“. Z oslovených měst bude vybráno 100 českých, 

moravských a slezských měst, která prostřednictvím telemostu vytvoří prostor pro diskuzi 

nebo prezentaci zábavy k 100. výročí vzniku Československé republiky, dne 28. října 2018. 

Náklady na projekt jsou plánovány ve výši cca 50.000,-Kč, které zahrnují pronájem podia, 

ozvučení, led stěny a další.    
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2. RM rozhodla nevyužít nabídku na zapojení se do projektu „28. Říjen: Res Publica – Věc 

veřejná“, konanou dne 28. října 2018.          

 

Usnesení č. 1691/2018 

RM projednala žádost paní H. K., asistentky Tour de Zeleňák, o použití znaku Města 

Jiříkova na plakátech amatérského cyklistického silničního závodu Tour de Zeleňák 2018  

a rozhodla vydat souhlas s použitím znaku Města Jiříkova na plakátech Tour de Zeleňák 

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 

 

 


