
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 106. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 15. října 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti 

 

Usnesení č. 1784/2018 

1. RM bere na vědomí Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory  

a domova se zvláštním režimem příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální 

služby Jiříkov, s účinností od 01. 01. 2019. 

2. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov – doplnit materiál k Sazebníku úhrad o porovnání za roky 2017, 2018 a rok 2019. 

                   

Usnesení č. 1785/2018 

1. RM projednala návrh ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, o plánované rekonstrukci objektu č.p. 563, ul. Londýnská, k.ú. Jiříkov,  

za účelem poskytování dalších sociálních služeb, a to zřízení pobytové služby (týdenní 

stacionář). Náklady na celkovou rekonstrukci tohoto objektu jsou odhadovány, dle studie 

projektu, ve výši cca 36 mil. Kč bez DPH. 

2. RM ukládá:  

a) řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov: 

zabezpečit kompletní projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení k plánované 

rekonstrukci objektu č.p. 563, ul. Londýnská, k.ú. Jiříkov,  

b) vedoucímu odboru vnitřní správy:  

předložit ke schválení návrh smlouvy mezi Městem Jiříkov a Mgr. F. M. k zajištění kompletní 

administrace žádosti o dotaci IROP – výzva č. 82 (Rozvoj sociálních služeb v sociálně 

vyloučených lokalitách).          

 

Usnesení č. 1786/2018 

1. RM projednala nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, na bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku 

z evidence majetku příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 49.331,40 Kč  

a drobného dlouhodobého hmotného majetku z evidence majetku příspěvkové organizace, 

v celkové účetní hodnotě ve výši 203.217,75 Kč, dle přiložených inventárních seznamů. 

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí dlouhodobého hmotného majetku z evidence majetku 

příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 49.331,40 Kč a drobného 

dlouhodobého hmotného majetku z evidence majetku příspěvkové organizace, v celkové 

účetní hodnotě ve výši 203.217,75 Kč, dle přiložených inventárních seznamů. 

3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku z evidence 

majetku příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 49.331,40 Kč  

a drobného dlouhodobého hmotného majetku z evidence majetku příspěvkové organizace, 

v celkové účetní hodnotě ve výši 203.217,75 Kč, dle přiložených inventárních seznamů. 

     

Usnesení č. 1787/2018 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4008702/ 001 – 
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DC_Jiříkov,ppč.1753/7,příp.do50m,kNN, na p.p.č. 6164 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, 

uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou obchodní 

společností RYDVAL – ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4008702/ 001 – 

DC_Jiříkov,ppč.1753/7,příp.do50m,kNN, na p.p.č. 6164 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou obchodní společností RYDVAL – 

ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá:  starostovi města - podepsat předloženou  Smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu  

č. IP-12-4008702/ 001 – DC_Jiříkov,ppč.1753/7,příp.do50m,kNN, na p.p.č. 6164 (ostatní 

plocha) v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností  

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou 

obchodní společností RYDVAL – ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice  

nad Popelkou.              

 

Usnesení č. 1788/2018 

1. RM bere na vědomí předloženu zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu, na stavební práce, na akci „Jiříkov – výměna oken – objekt č.p. 204,  

ul. Rumburská“. 

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

akci „Jiříkov – výměna oken – objekt č.p. 204, ul. Rumburská“. 

3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého 

rozsahu, na stavební práce, na akci „Jiříkov – výměna oken – objekt č.p. 204,  

ul. Rumburská“, dle stanovených kritérií  předložil dodavatel OKNOSTYL Group s.r.o.,  

se sídlem Tišňovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719, s nabídkovou cenou ve výši  

322.000,-Kč včetně DPH. Druhou v pořadí byla nabídka od dodavatele SAMAT spol. s r.o., 

se sídlem Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 40229017, s nabídkovou cenou ve 

výši 484.809,- Kč včetně DPH. Třetí v pořadí byla nabídka od dodavatele INT-EX, s r.o.,  

se sídlem Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 25039580, s nabídkovou cenou ve výši 

467.852,- Kč včetně DPH. 

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

účastníkům zadávacího řízení, kteří byli hodnoceni v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, 

na stavební práce, na akci „Jiříkov – výměna oken – objekt č.p. 204, ul. Rumburská“. 

5. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo, na zajištění stavebních prací, na akci „Jiříkov – 

výměna oken – objekt č.p. 204, ul. Rumburská“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem 

OKNOSTYL Group s.r.o., se sídlem Tišňovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719, 

s nabídkovou cenou ve výši 322.000,- 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 – výměna oken - objekt č.p. 204, ul. Rumburská“,  mezi Městem Jiříkov  

a dodavatelem OKNOSTYL Group s.r.o., se sídlem Tišňovská 305/25, 664 34 Kuřim,  

IČ: 27689719, s nabídkovou cenou ve výši 322.000,- 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.        
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Usnesení č. 1789/2018 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

na roky 2020 – 2021. 

Rok 2020: výnosy ve výši 7.863.000,- Kč, náklady ve výši 7.863.000,- Kč.  

Rok 2021: výnosy ve výši 8.049.000,- Kč, náklady ve výši 8.049.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové 

organizace Města Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - 

příspěvková organizace, na roky 2020 – 2021, připomínek. Tento návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřské 

školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019  

ve výnosové části ve výši 8.168.000,- Kč, v nákladové části ve výši 8.168.000,- Kč,  

s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.822.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

na rok 2019.  

5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

na rok 2018, úpravy rozpočtu na rok 2018 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2018.  

6. RM bere na vědomí komentář ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021 a k návrhu rozpočtu na rok 2019  

se zdůvodněním požadavku na zřizovatele. Komentář je součástí návrhu rozpočtu. 

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019  

ve výši 80.696,- Kč.  

8. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019, 

připomínek. Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho 

projednání.           

 

Usnesení č. 1790/2018 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na roky 2020 – 

2021. 

Rok 2020: výnosy ve výši 24.871.000,- Kč, náklady ve výši 24.871.000,- Kč.  

Rok 2021: výnosy ve výši 24.871.000,- Kč, náklady ve výši 24.871.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové 

organizace Města Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

na roky 2020 – 2021, připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude 

zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019 ve výnosové části ve výši  

23.876.000,- Kč, v nákladové části ve výši 23.876.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek  

od zřizovatele ve výši 3.361.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019.  
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5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018, 

úpravy rozpočtu na rok 2018 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2018.  

6. RM bere na vědomí komentář ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021 a k návrhu rozpočtu na rok 2019 se zdůvodněním 

požadavku na zřizovatele.  

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019 ve výši  

306.808,- Kč.  

8. RM bere na vědomí podklad ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu rozpočtu na rok 2019.  

9. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2019, připomínek. 

Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

 

Usnesení č. 1791/2018 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na roky 2020 – 2021. 

Rok 2020: výnosy ve výši 52.830.000,- Kč, náklady ve výši 52.830.000,- Kč.  

Rok 2021: výnosy ve výši 52.830.000,- Kč, náklady ve výši 52.830.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové 

organizace Města Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na roky 

2020 – 2021, připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude zveřejněn na 

úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2019 ve výnosové části ve výši 

52.239.000,- Kč, v nákladové části ve výši 52.239.000,- Kč, s požadavkem na provozní 

příspěvek od zřizovatele ve výši 2.000.000,- Kč a investičním příspěvkem od zřizovatele  

ve výši 500.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2019.  

5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2018, úpravy 

rozpočtu na rok 2018 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2018.  

6. RM bere na vědomí komentář ředitele příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, k návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu na roky 2020 – 2021 a k návrhu rozpočtu na rok 2019 se zdůvodněním požadavku 

na zřizovatele.  

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2019 ve výši 578.476,45 Kč.  

8. RM bere na vědomí podklad ředitele příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, k návrhu rozpočtu na rok 2019.  

9. RM vyslovila k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova,  

a to Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2019, připomínky.  

10. RM nesouhlasí s výší požadovaného provozního příspěvku a s poskytnutím investičního 

příspěvku a ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit nový návrh rozpočtu na rok 

2019, a to do 26. 10. 2018. Upravený návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce 

zřizovatele do doby jeho projednání.           
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Usnesení č. 1792/2018 

RM projednala rozpočtové opatření č. 16/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 16/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.    

 

Usnesení č. 1793/2018 

1. RM projednala dopis ředitele pana L. K., SaM silnice a mosty Děčín a.s., s návrhy řešení 

oplocení u budovy příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres 

Děčín - příspěvková organizace, na ulici Filipovská, který město reklamuje  

od roku 2013. 

2. RM rozhodla na základě návrhu řešení společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.,  

se přiklonit k variantě a) s úhradou 65.000,- Kč bez DPH a s podmínkou zachování 

současného oplocení u budovy příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

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

 

Usnesení č. 1794/2018 

RM projednala Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, ve dnech 25. a 26. října 2018,  

a toto oznámení bere na vědomí.        

 

Usnesení č. 1795/2018 

1. RM projednala předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních 

děl VP_2018_153541 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl k tanci – živá hudba, a to na dnu 

seniorů, který se konal dne 04. 10. 2018 a živé užití hudebních děl k poslechu – populární 

hudba, který byl proveden na kulturní akci Jiříkovská kovadlina, uzavírané mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA - Ochranný svaz autorský pro práva  

k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku  

ve výši 1.316,- Kč včetně DPH.  

2. RM rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl 

VP_2018_153541 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl k tanci – živá hudba, a to na dnu 

seniorů, který se konal dne 04. 10. 2018 a živé užití hudebních děl k poslechu – populární 

hudba, který byl proveden na kulturní akci Jiříkovská kovadlina, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům  

hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku ve výši 

1.316,- Kč včetně DPH.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování 

hudebních děl VP_2018_153541 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl k tanci – živá hudba,  

a to na dnu seniorů, který se konal dne 04. 10. 2018 a živé užití hudebních děl k poslechu – 

populární hudba, který byl proveden na kulturní akci Jiříkovská kovadlina, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA - Ochranný svaz autorský pro práva  

k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku  

ve výši 1.316,- 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 


