
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 105. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 1. října 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1772/2018 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/10/2018/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem M. G., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana M. G., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

3. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/11/2018/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a paní H. P., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

4. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní H. P., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

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

     

Usnesení č. 1773/2018 

1. RM projednala pohledávky k 31. 08. 2018 dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala plnění rozpočtu investic k 31. 08. 2018 dle předloženého rozboru. 

               

Usnesení č. 1774/2018 

RM projednala rozpočtové opatření č. 15/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 15/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 1775/2018 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 023/2018,  

pro účely pořádání akce „Den seniorů Jiříkov“, konané dne 04. 10. 2018, uzavírané mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Domem kultury Střelnice Rumburk, 

příspěvková organizace, SNP 484/29, 408 01 Rumburk, IČ: 00830682, za celkovou částku  

ve výši 5.445,- Kč včetně DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 023/2018, pro účely 

pořádání akce „Den seniorů Jiříkov“, konané dne 04. 10. 2018, mezi Městem Jiříkov,  

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Domem kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace,  

SNP 484/29, 408 01 Rumburk, IČ: 00830682, za celkovou částku ve výši 5.445,- Kč  

včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o nájmu nebytových prostor  

č. 023/2018, pro účely pořádání akce „Den seniorů Jiříkov“, konané dne 04. 10. 2018, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Domem kultury Střelnice Rumburk, 

příspěvková organizace, SNP 484/29, 408 01 Rumburk, IČ: 00830682, za celkovou částku  

ve výši 5.445,- Kč včetně DPH.            

 

Usnesení č. 1776/2018 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo na akci „Workoutové hřiště – město 

Jiříkov“, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností Enuma 
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Elis, s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ: 01688260, za celkovou částku ve výši 

136.484,- Kč bez DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Workoutové hřiště – město Jiříkov“,  

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností Enuma Elis, s.r.o.,  

Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ: 01688260, za celkovou částku ve výši 136.484,- Kč  

bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo na akci „Workoutové hřiště – 

město Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností Enuma  

Elis, s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ: 01688260, za celkovou částku ve výši  

136.484,- Kč bez DPH.         

 

Usnesení č. 1777/2018 

RM projednala Zápis o doplňující volbě zástupců pedagogických pracovníků do Školské 

rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, předkládán ředitelkou 

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

sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, Mgr. Miroslavou Kubešovou, a tento zápis  

bere na vědomí.                 

 

Usnesení č. 1778/2018 

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

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na použití fondu odměn do výše 

50.000,- Kč, na dokrytí finančních prostředků na platy v příspěvkové organizaci Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace. 

2. RM schvaluje Žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,  

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na použití fondu odměn do výše 

50.000,- Kč, na dokrytí finančních prostředků na platy v příspěvkové organizaci Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace.       

 

Usnesení č. 1779/2018 

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

47.954,- Kč, pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně, pro školní rok 

2018/2019, pro celkem 12 žáků, za období 03. 09. 2018 – 29. 06. 2019, a to od společnosti 

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

a to tak, že v roce 2018 bude vyplacena částka ve výši 18.542,- Kč a v roce 2019 bude 

vyplacena částka ve výši 29.412,- Kč. 

 2. RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 47.954,- Kč,  

pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně, pro školní rok 2018/2019, pro celkem  

12 žáků, za období 03. 09. 2018 – 29. 06. 2019, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI a to tak, že v roce 2018  

bude vyplacena částka ve výši 18.542,- Kč a v roce 2019 bude vyplacena částka ve výši 

29.412,- Kč.               

 

Usnesení č. 1780/2018 

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

11.352,- Kč, pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně, pro školní rok 

2018/2019, pro celkem 3 žáky, za období 18. 09. 2018 – 28. 06. 2019, a to od společnosti 

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI  
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a to tak, že v roce 2018 bude vyplacena částka ve výši 3.828,- Kč a v roce 2019 bude 

vyplacena částka ve výši 7.542,- Kč. 

 2. RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 11.352,- Kč,  

pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně, pro školní rok 2018/2019, pro celkem 

3 žáky, za období 18. 09. 2018 – 28. 06. 2019, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI, a to tak, že v roce 2018 

bude vyplacena částka ve výši 3.828,- Kč a v roce 2019 bude vyplacena částka ve výši  

7.542,- Kč.               

 

Usnesení č. 1781/2018 

RM projednala Směrnici č. 3/2018 „Spisový řád Městského úřadu Jiříkov“ s platností  

a účinností od 15. 10. 2018, a tuto směrnici schvaluje.        

 

Usnesení č. 1782/2018 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo č. 037/2018, na grafické zpracování 

knihy „Petr Karlíček: Poválečný Jiříkov. Dějiny města v éře národního výboru  

(1945-1990)“, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. S.,  

IČ: 11445998, za celkovou částku ve výši 311.685,- Kč včetně DPH.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 037/2018, na grafické zpracování knihy  

„Petr Karlíček: Poválečný Jiříkov. Dějiny města v éře národního výboru (1945-1990)“, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. S., IČ: 11445998, za celkovou 

částku ve výši 311.685,- Kč včetně DPH.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 037/2018, na grafické 

zpracování knihy „Petr Karlíček: Poválečný Jiříkov. Dějiny města v éře národního 

výboru (1945-1990)“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. S.,  

IČ: 11445998, za celkovou částku ve výši 311.685,- Kč včetně DPH.    

        

Usnesení č. 1783/2018 

1. RM rozhodla zrušit podle § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 01. 10. 2018: 

A) komisi občanských záležitostí, 

B) komisi výstavby a životního prostředí, 

C) komisi místního a bytového hospodářství, 

D) redakční radu. 

 

2. RM rozhodla odvolat podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy níže uvedených komisí,       

ke dni 01. 10. 2018 ve složení: 

A) předseda komise občanských záležitostí: 

- paní M. H. 

členové komise občanských záležitostí: 

- pan A. K. 

- paní Mgr. J. P. 

- paní J. P. 

- paní Mgr. R. H. 

 

B) předseda komise výstavby a životního prostředí: 

- pan P. D. 
členové komise výstavby a životního prostředí: 
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- pan D. B. 

- pan M. M. 

- pan J. H. 

- pan V. H. 

- pan M. S. 

- pan M. V. 

 

C) předseda komise místního a bytového hospodářství: 

- pan J. D. 

členové komise místního a bytového hospodářství: 

- pan Mgr. F. B. 

- paní Mgr. E. L. 

- pan O. B. 

- pan R. M. 

 

D) redakční rada Jiříkovských novin: 

- pan Ing. J. J. 

- pan Mgr. J. P. 
- paní Mgr. R. H. 

 

3. RM ukládá: starostovi města - poděkovat předsedům a členům komisí RM za aktivní práci 

ve volebním období 2014 - 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 

 

 

 

 


