
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 102. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 6. srpna 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1696/2018 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 2/2018 příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu č. 2/2018 

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, dle 

předloženého návrhu, schvaluje.                   

 

Usnesení č. 1697/2018 

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

příspěvková organizace, na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého 

nehmotného majetku ve správě příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 

10.668,85 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku ve správě příspěvkové 

organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 705.429,40 Kč, dle přiložených inventárních 

seznamů. 

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve 

správě příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 10.668,85 Kč a drobného 

dlouhodobého hmotného majetku ve správě příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě 

ve výši 705.429,40 Kč, dle přiložených inventárních seznamů do majetku zřizovatele. 

3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého nehmotného majetku  

ve správě příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 10.668,85 Kč a drobného 

dlouhodobého hmotného majetku ve správě příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě 

ve výši 705.429,40 Kč, dle přiložených inventárních seznamů z majetku příspěvkové 

organizace.                   

 

Usnesení č. 1698/2018 

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

zakázku, zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, na stavební práce na akci 

"Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice - stavební úpravy objektu čp. 209,  

ul. Františkova - HZ - I. etapa“. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh smlouvy o dílo, na zajištění stavebních prací na 

akci "Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice - stavební úpravy objektu čp. 209,  

ul. Františkova - HZ - I. etapa“. 
3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku, 

zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, na stavební práce na akci "Jiříkov - 

Rekonstrukce požární zbrojnice - stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova - HZ -  

I. etapa“, dle stanovených kritérií, předložil dodavatel PSD s.r.o., se sídlem Březová 187,  

405 02 Děčín, IČ: 64650910, s nabídkovou cenou ve výši 10.731.720,61 Kč včetně DPH. 

Druhou v pořadí byla nabídka od dodavatele STAMO, spol. s r.o., se sídlem Stavební 415/3, 

405 02 Děčín I, IČ: 43222323, s nabídkovou cenou ve výši 11.167.155,90 Kč včetně DPH. 

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

účastníkům zadávacího řízení, kteří byli hodnoceni v rámci podlimitní veřejné zakázky, 
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zadané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, na stavební práce na akci "Jiříkov - 

Rekonstrukce požární zbrojnice - stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova - HZ 

- I. etapa“. 

5. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, na zajištění stavebních prací na akci "Jiříkov - 

Rekonstrukce požární zbrojnice - stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova - HZ 

- I. etapa“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem PSD s.r.o., se sídlem Březová 187,  

405 02 Děčín, IČ: 64650910, s nabídkovou cenou ve výši 10.731.720,61 Kč včetně DPH,  

za předpokladu, že vybraný dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které 

zákon nebo zadavatel požadoval, jako podmínku pro uzavření smlouvy. 

6. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo, na zajištění stavebních prací na 

akci "Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice - stavební úpravy objektu čp. 209,  

ul. Františkova - HZ - I. etapa“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem PSD s.r.o., se sídlem 

Březová 187, 405 02 Děčín, IČ: 64650910, s nabídkovou cenou ve výši 10.731.720,61 Kč 

včetně DPH.                 

 

Usnesení č. 1699/2018 

1. RM projednala předloženou žádost organizace CEDR – komunitní spolek, Křižíkova 

918/32, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 26590735, o umístění informačních tabulek, které informují 

a vzdělávají veřejnost o nutnosti třídění a šetrném zacházení s vyprodukovanými odpady. 

2. RM rozhodla vyhovět žádosti organizace CEDR – komunitní spolek, Křížíkova 918/32, 

407 46 Krásná Lípa, IČ: 26590735 a umožnit umístění informačních tabulek na veřejném 

prostranství v blízkosti základní školy.      

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – v součinnosti s organizací CEDR – 

komunitní spolek, zajistit umístění informačních tabulek na veřejném prostranství v blízkosti 

základní školy.                 

 

Usnesení č. 1700/2018 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

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

a) p.p.č. 4794/1 (trvalý travní porost) o výměře 1158 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 240,- Kč, panu J. K., od 01. 09. 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. 5024/1 (zahrada) o výměře 600 m2, části p.p.č. 5024/2 (ostatní plocha)  

o výměře 120 m2, části p.p.č. 5025/1 (trvalý travní porost) o výměře 150 m2, p.p.č. 5026 

(trvalý travní porost) o výměře 576 m2 a části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 654 m2   

vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.100,- Kč, 

panu T. B., od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

c) st.p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 40 m2 a části p.p.č. 5884 (zahrada)  

o výměře 529 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem  

570,- Kč, panu M. H., od 01. 09. 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 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. 1701/2018 

1. RM revokuje usnesení č. 1613/2018 v bodě 2.b) z 97. schůze Rady města Jiříkova konané 

dne 21. 05. 2018 v plném znění. 

2. RM schvaluje  nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 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, Povodí Ohře, státní podnik, 

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, od 08/2018 do 09/2018.  Skutečná doba pronájmu bude 

stanovena na základě písemného zápisu. Z této doby bude vypočítáno poměrné nájemné, 

odpovídající skutečné době užívání pozemků. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

3. RM ukládá: starostovi města – nájemní smlouvu na pronájem pozemků podepsat.  

                   

Usnesení č. 1702/2018 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o dílo č. 0818/2018 na poskytování technické 

podpory geografického informačního systému MISYS, uzavíranou mezi firmou  

GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, zastoupenou Ing. Z. H. a Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, za cenu ve výši 12.800,- Kč bez DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 0818/2018 na poskytování technické podpory 

geografického informačního systému MISYS, mezi firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 

52, 150 00 Praha 5, zastoupenou Ing. Z. H. a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, za 

cenu ve výši 12.800,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 0818/2018 na poskytování 

technické podpory geografického informačního systému MISYS.      

 

Usnesení č. 1703/2018 

1. RM projednala Zápis z 33. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného 

dne 20. 06. 2018. 

2. RM projednala Zápis z 34. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného 

dne 30. 07. 2018.              

3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství –  předložit situaci dopravního 

řešení lokality Svobodova, Březinova, Dvořákova k projednání na zasedání Zastupitelstva 

města Jiříkova.                 

 

Usnesení č. 1704/2018 

1. RM projednala žádost podanou panem Z. L., o zapůjčení klíčů od veřejných toalet 

v objektu č.e. 18, ul. Náměstí, 407 53 Jiříkov, z důvodu zpřístupnění toalet v době kdy jsou 

zavřené a zároveň otevřená kavárna. 

2. RM rozhodla vyhovět žádosti pana Z. L., o zapůjčení klíčů od veřejných toalet v objektu 

č.e. 18, ul. Náměstí, 407 53 Jiříkov, a to do doby rekonstrukce veřejných toalet.   

           

Usnesení č. 1705/2018 

RM rozhodla o přechodu nájmu u bytu č. 9, Antonínova 1090, 407 53 Jiříkov, po zemřelé 

paní G. Š. na pana J. S., který žil s paní G. Š. ve společné domácnosti a nemá vlastní byt, a to 

na dobu určitou od 27. 07. 2018 do 31. 12. 2018, za předpokladu složení tříměsíčního 

nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci.  

                   

Usnesení č. 1706/2018 

RM rozhodla přidělit byt 1+1 (43,86 m2), Antonínova 1090, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou  
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od 15. 08. 2018 do 31. 12. 2018, paní E. R., a jako náhradníka určila paní M. K.   

             

Usnesení č. 1707/2018 

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

a) příjmy ve výši 40.890.656,40 Kč, výdaje ve výši 37.077.586,69 Kč, saldo příjmů a výdajů  

ve výši 3.813.069,71 Kč, 

b) výnosy ve výši 42.404.198,85 Kč, náklady ve výši 34.716.461,67 Kč, výsledek 

hospodaření běžného účetního období 7.687.737,18 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2018, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. 

3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období  6/2018 schválit.  

           

Usnesení č. 1708/2018 

1. RM projednala: 

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

okres Děčín - příspěvková organizace, k 30. 06. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období  6/2018, 

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

příspěvková organizace, k 30. 06. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku  

a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 6/2018, 

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

služby Jiříkov, k 30. 06. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, 

Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 6/2018. 

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 30. 06. 2018, 

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

příspěvková organizace, za období roku 2018, se stavem k 30. 06. 2018, 

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

služby Jiříkov, za období roku 2018, se stavem k 30. 06. 2018. 

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

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 06. 2018: 

 fond odměn         81.943,- Kč 

 FKSP          41.088,10 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku   13.784,22 Kč 

 fond investiční        40.348,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     139.058,80 Kč 

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

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 06. 2018: 

 fond odměn       225.829,- Kč 

 FKSP        291.195,68 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 288.812,25 Kč 

 fond investiční        84.372,20 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     132.534,- Kč 

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

„Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov k 30. 06. 2018: 

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        533.069,12 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 784.150,54 Kč 

 fond investiční      209.926,58 Kč 
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 fond rezervní z jiných titulů     583.811,13 Kč 

     

Usnesení č. 1709/2018 

1. RM projednala předložený „Plán inventur na rok 2018“. 

2. RM schvaluje „Plán inventur na rok 2018“. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat „Plán inventur na rok 2018“.      

 

Usnesení č. 1710/2018 

1. RM projednala poskytnutou neinvestiční dotaci, na aktivní politiku zaměstnanosti  

a na společensky účelová pracovní místa, ve výši 910.265,- Kč, přijatou v období  

od 01. 04. 2018 do 30. 06. 2018. 

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. 1711/2018 

RM doporučuje ZM rozhodnout, z důvodu vyššího inkasa příjmů v roce 2018, o převodu 

finančních prostředků ze základního běžného účtu do fondu rezerv jednorázově částku 

5.000.000,- Kč. Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2019 k financování výdajů 

roku 2019.                  

 

Usnesení č. 1712/2018 

1. RM projednala pohledávky k 30. 06. 2018 dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala plnění rozpočtu investic k 30. 06. 2018 dle předloženého rozboru. 

                   

Usnesení č. 1713/2018 

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

148.200,- Kč, pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, který je určen k zakoupení osobního vozidla pro klienty pečovatelské služby a služby 

osobní asistence. 

2. RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 148.200,- Kč, pro 

příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, který je určen 

k zakoupení osobního vozidla pro klienty pečovatelské služby a služby osobní asistence.    

                

Usnesení č. 1714/2018 

1. RM projednala předložený návrh Příkazní smlouvy na zajištění kulturního programu na 

akci „Jiříkovská kovadlina, aneb připomenutí historie“, která se bude konat dne  

22. 09. 2018, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem a Festive z.s., se sídlem Lipová 603,  

407 21 Česká Kamenice, IČ: 22718745, zastoupené panem J. Š., za celkovou částku ve výši 

184.000,- Kč včetně DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění kulturního programu na akci 

„Jiříkovská kovadlina, aneb připomenutí historie“, která se bude konat dne 22. 09. 2018, 

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

Michalem Majákem a Festive z.s., se sídlem Lipová 603, 407 21 Česká Kamenice,  

IČ: 22718745, zastoupené panem J. Š., za celkovou částku ve výši 184.000,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Příkazní smlouvu na zajištění kulturního 

programu na akci „Jiříkovská kovadlina, aneb připomenutí historie“, která se bude  

konat dne 22. 09. 2018, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem a Festive z.s., se sídlem Lipová 603,  
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407 21 Česká Kamenice, IČ: 22718745, zastoupené panem J. Š., za celkovou částku ve výši 

184.000,- Kč včetně DPH.                

 

Usnesení č. 1715/2018 

1. RM projednala předložený návrh Příkazní smlouvy na zajištění mobilního pódia na akci 

„Jiříkovská kovadlina, aneb připomenutí historie“, která se bude konat dne 22. 09. 2018, 

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

panem Michalem Majákem a Hanou Šulcovou Agentur Festive, se sídlem Tovární 94,  

407 21 Česká Kamenice, IČ: 64002381, zastoupené panem J. Š., za celkovou částku ve výši 

25.882,- Kč včetně DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění mobilního pódia na akci „Jiříkovská 

kovadlina, aneb připomenutí historie“, která se bude konat dne 22. 09. 2018, uzavíranou 

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

Michalem Majákem a Hanou Šulcovou Agentur Festive, se sídlem Tovární 94,  

407 21 Česká Kamenice, IČ: 64002381, zastoupené panem J. Š., za celkovou částku ve výši 

25.882,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Příkazní smlouvu na zajištění mobilního pódia  

na akci „Jiříkovská kovadlina, aneb připomenutí historie“, která se bude konat dne  

22. 09. 2018, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem a Hanou Šulcovou Agentur Festive, se sídlem 

Tovární 94, 407 21 Česká Kamenice, IČ: 64002381, zastoupené panem J. Š.,  

za celkovou částku ve výši 25.882,- Kč včetně DPH.              

 

 

 
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 

 

 


