
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 54. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 7. září 2020 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

Usnesení č. 763/2020 

RM bere na vědomí Zápis č. 7/2020 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne 

26. 08. 2020.                                                                                                        

 

Usnesení č. 764/2020 

1. RM projednala Žádost Místní akční skupiny ČESKÝ SEVER, se sídlem Mariánská 475, 

407 47 Varnsdorf, o použití znaku Města Jiříkov do regionální učebnice o historii Šluknovského 

výběžku pro základní školy, vydávanou pod záštitou Místní akční skupině ČESKÝ SEVER. 

2. RM schvaluje poskytnutí znaku Města Jiříkov Místní akční skupiny ČESKÝ SEVER, se 

sídlem Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf do regionální učebnice o historii Šluknovského 

výběžku pro základní školy, vydávanou pod záštitou Místní akční skupiny ČESKÝ SEVER. 

                                                                                                                           

Usnesení č. 765/2020 

RM bere na vědomí Zápis z 9. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí konané 

dne 15. 07. 2020.                                                                                                 

 

Usnesení č. 766/2020 

1. RM projednala výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 490  (ostatní 

plocha) o výměře 1100 m2, části st.p.č. 550  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 300 m2,  

části p.p.č. 571 (ostatní plocha) o výměře 900 m2 a st.p.č. 1056 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 32 m2 vše v k.ú. Jiříkov firmě MÁME PRO VÁS PRÁCI s.r.o., sociální podnik, se 

sídlem Jarní 898/52, 614 00 Brno – Maloměřice, provozovna Karlova 3318, 407 47 Varnsdorf 

od 01. 10. 2020. 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 smlouvu o výpůjčce pozemků ve 

vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – smlouvu o výpůjčce pozemků podepsat.                          

 

Usnesení č. 767/2020 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6672 

(ostatní plocha) o výměře 68 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 

+ náklady.   

2. RM rozhodla nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 6672 (ostatní plocha) o výměře 68 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.                                                                                   

 

Usnesení č. 768/2020 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 547 

(zastavěná plocha a nádvoří), části  p.p.č. 462 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost)  

o celkové výměře 934 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1584-108/2019 nově vzniklou 
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p.p.č. 463, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

bod 3. 1., tj. celkem 934,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 111.146,- Kč. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 

547 (zastavěná plocha a nádvoří), části  p.p.č. 462 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní 

porost)  o celkové výměře 934 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1584-108/2019 nově vzniklou 

p.p.č. 463, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

bod 3. 1., tj. celkem 934,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 111.146,- Kč.     

                                                                                                                            

Usnesení č. 769/2020 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5366 

(trvalý travní porost) o výměře 1309 m2 a p.p.č. 5368 (zahrada) o výměře 29 m2 vše  v k.ú. 

Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 

5366 (trvalý travní porost) o výměře 1309 m2 a p.p.č. 5368 (zahrada) o výměře 29 m2 vše  v k.ú. 

Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 770/2020 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to části p.p.č. 2699/1 (zahrada)  v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to 

části p.p.č. 2699/1 (zahrada)  v k.ú. Jiříkov.                                                        

 

Usnesení č. 771/2020 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to  části p.p.č. 6560  (vodní plocha)  v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to  

části p.p.č. 6560  (vodní plocha)  v k.ú. Jiříkov.                                                 

 

Usnesení č. 772/2020 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, 

a to části st.p.č. 684 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 532  (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM neschvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, 

a to části st.p.č. 684 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 532  (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 773/2020 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to  části p.p.č. 2267/1  (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to  

části p.p.č. 2267/1  (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.                                    

 

Usnesení č. 774/2020 

1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo na stavební práce na akci „Jiříkov – veřejné 

osvětlení ul. Rumburská – II. etapa“. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – veřejné 

osvětlení ul. Rumburská – II. etapa“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem GEZ spol. s.r.o., 

se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf, IČ: 27297438 s nabídkovou cenou ve výši 

1.004.655,- Kč bez DPH s termínem realizace do 31. 12. 2020. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci 

„Jiříkov – veřejné osvětlení ul. Rumburská – II. etapa“, mezi Městem Jiříkov 

a dodavatelem GEZ spol s.r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf, IČ: 27297438. 
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Usnesení č. 775/2020 

1. RM projednala předloženu informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce na akci „Stavební úpravy objektu čp. 678 – sociální byty“.  

2. RM rozhodla vyloučit účastníka zadávacího řízení firmu HANTYCH s.r.o., se sídlem 

Jánská 111, 405 02 Jánská, IČ: 06659969 pro nezpůsobilost dle § 48 odst. 5, písm. d) zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů z důvodu, že se 

tento účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení 

závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se 

zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla 

k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu, nebo jiným srovnatelným sankcím. 

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

na stavební práce na akci „Stavební úpravy objektu čp. 678 – sociální byty“, dle stanovených 

kritérií předložil dodavatel Stavby MH s.r.o., se sídlem Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 

Hrádek nad Nisou, IČ: 09185500 s nabídkovou cenou ve výši 3.440.609,10 Kč včetně DPH. 

Druhý v pořadí se umístil dodavatel WAKOS s.r.o., se sídlem Vrchlického 1023/10, 408 01 

Rumburk, IČ: 62241834 s nabídkovou cenou ve výši 4.133.349,60 Kč včetně DPH. 

4. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo na zajištění stavebních prací na akci 

„Stavební úpravy objektu čp. 678 – sociální byty“.  

5. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci „Stavební úpravy 

objektu čp. 678 – sociální byty“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Stavby MH s.r.o., se 

sídlem Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 09185500 

s nabídkovou cenou ve výši 3.440.609,10 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 

„Stavební úpravy objektu čp. 678 – sociální byty“, mezi Městem Jiříkov 

a dodavatelem Stavby MH s.r.o., se sídlem Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad 

Nisou, IČ: 09185500.                                                                                          

 

Usnesení č. 776/2020 

1. RM rozhodla  přidělit  byt  1+2 (62,28 m2), Tylova 8, 407 53 Jiříkov za předpokladu složení  

tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci   na dobu určitou od 

15. 09. 2020 do 31. 12. 2020 panu J. R. Náhradníkem rada města určila paní M. K. 

2. RM rozhodla  přidělit  byt  1+2 (67,20 m2), Rumburská 453, 407 53 Jiříkov za předpokladu 

složení  tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci   na dobu určitou od 

15. 09. 2020 do 31. 12. 2020 paní M. M. Náhradníkem rada města určila paní V. C. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 777/2020 

1. RM rozhodla vypůjčit nebytový prostor v objektu č.p. 900, ulice  9. května, v části obce 

Starý Jiříkov v k.ú Jiříkov o celkové ploše 81, 57 m2 komunitnímu spolku CEDR, Křižíkova 

918/32, 407 46 Krásná Lípa, zastoupený předsedou spolku panem M. Ř. od 01. 09. 2020 do  

31. 08. 2021. 

2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat smlouvu o výpůjčce 

nebytového prostoru a starostovi města smlouvu podepsat.                              

 

 

 

 



 4 

Usnesení č. 778/2020 

1. RM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2020: 

a) příjmy ve výši 51.997.651,59 Kč, výdaje ve výši 47.222.323,26 Kč, saldo příjmů a výdajů  

ve výši 4.775.328,33 Kč, 

b) výnosy ve výši 39.680.014,55 Kč, náklady ve výši 28.756.440,80 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 10.923.573,75 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2020, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech 

partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období  6/2020 schválit. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 779/2020 

1. RM projednala: 

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

okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 06. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období  6/2020, 

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

příspěvková organizace k 30. 06. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku 

a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 6/2020, 

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

Jiříkov k 30. 06. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, 

rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 6/2020. 

2. RM schvaluje: 

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

okres Děčín - příspěvková organizace za období roku 2020 se stavem k 30. 06. 2020, 

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

příspěvková organizace za období roku 2020 se stavem k 30. 06. 2020, 

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

Jiříkov za období roku 2020 se stavem k 30. 06. 2020. 

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

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 06. 2020: 

 fond odměn       100.943,- Kč 

 FKSP        123.029,67 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku   41.442,73 Kč 

 fond investiční        42.097,50 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     459.546,37 Kč 

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

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 06. 2020: 

 fond odměn       375.829,- Kč 

 FKSP        629.074,68 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 509.147,76 Kč 

 fond investic         84.373,40 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     245.244,- Kč 

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

„Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov k 30. 06. 2020: 

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        848.144,45 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 781.882,30 Kč 

 fond investiční      169.420,67 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     583.811,13 Kč 
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Usnesení č. 780/2020 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 07. 2020 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 07. 2020 dle předloženého rozboru. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 781/2020 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/17/2020/D/EO , uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a paní N. C., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 640,- Kč (finanční dar) od paní N. C., dar byl poskytnut 

bez podmínek. 

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

                                                                                                                            

Usnesení č. 782/2020 

1. RM projednala poskytnutí jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku pro obce 

Ústeckého kraje v roce 2020 dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti 

s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších 

předpisů, ve výši 4.547.500,- Kč. Příspěvek poskytnutý Ministerstvem financí je určený ke 

zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního 

bonusu.  

2. RM doporučuje ZM přijmout uvedenou dotaci.  

3. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu výše uvedené dotace ve výši 4.547.500,- Kč ze 

základního běžného účtu do fondu rezerv jednorázově do 31. 10. 2020. Tento fond bude použit 

při tvorbě rozpočtu na rok 2021 k financování výdajů roku 2021.                   

 

Usnesení č. 783/2020 

1. RM projednala Rozhodnutí č. 1 o poskytování dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu na rok 2020 pro Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 

65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, dotace ve výši 

1.991.075,- Kč je určena na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného 

soustavného přímého osobního kontaktu s jiným fyzickými osobami při výkonu sjednaného 

druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti a aplikací opatření proti šíření nákazy 

COVID_19, případně za mimořádné pracovní nasazené v rámci poskytování sociální služby 

uvedených v příloze Rozhodnutí. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na 

účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na 

účet města.                                                                                                         

 

Usnesení č. 784/2020 

1. RM projednala Rozhodnutí o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného 

ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID_19  v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 68/2020/COS/OKD, na rok 2020 pro 

Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, dotace ve výši 351.528,73 Kč je určena 

na vyplacení odměn zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID_19. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet 

města.                                                                                                                 
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Usnesení č. 785/2020 

1. RM projednala nabídku platebních terminálů pro Město Jiříkov (městská policie 

a pokladna) firmy Česká spořitelna, a.s., Pohraniční 1385/14, 405 02 Děčín 1, na akceptaci 

platebních karet a s tím spojených poplatků.   

2. RM bere na vědomí paušální poplatek za poskytnutí platebního terminálu městské policii, 

a to 749,- Kč měsíčně a paušální poplatek za poskytnutí platebního terminálu pokladně, a to 

449,- Kč měsíčně. Dále z jakékoliv úhrady prostřednictvím platebního terminálu bude odveden 

poskytovateli terminálu poplatek ve výši 1,75%. Např. při úhradě nájmu ve výši 3.000,- Kč 

bude tento poplatek činit 52,50 Kč, při úhradě pokuty ve výši 1.000,- Kč bude tento poplatek 

činiti 17,50 Kč.  

3. RM rozhodla nabídku platebních terminálu pro Město Jiříkov na akceptaci platebních karet 

a s tím spojených poplatků neakceptovat a platební terminál nepořizovat z důvodu 

neefektivnosti.                                                                                                   

 

Usnesení č. 786/2020 

1. RM projednala předložený „Plán inventur na rok 2020“. 

2. RM schvaluje „Plán inventur na rok 2020“. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat „Plán inventur na rok 2020“.        

 

Usnesení č. 787/2020 

RM doporučuje ZM rozhodnout z důvodu vyššího cash finančních prostředků v roce 2020  

o převodu finančních prostředků ze základního běžného účtu do fondu rezerv částku  

5.000.000,- Kč ve dvou stejných splátkách, první část do 31. 10. 2020 a druhou část 

do 30. 11. 2020. Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2021 k financování výdajů 

roku 2021.                                                                                                          

 

Usnesení č. 788/2020 

1. RM z důvodu možnosti použití finančních prostředků uložených ve fondu rezerv doporučuje 

ZM rozhodnout o vypracování pouze jednoho návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021, 

a to návrh rozpočtu schodkového.  

2. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – vypracovat pouze návrh schodkového 

rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021.                                                                

 

Usnesení č. 789/2020 

1. RM projednala informaci vedoucí ekonomického odboru o zaslání výzvy všem žadatelům 

o dotaci z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2020 o znovu posouzení a aktualizaci své žádosti. 

2. RM rozhodla ve své odpovědnosti dle § 102, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat pozastavení z důvodu vyhlášeného 

nouzového stavu a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR poskytování dotací 

spolkům a podobným neziskovým subjektům z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2020. a to od  

01. 10. 2020. 

3. RM doporučuje ZM rozhodnout o odvolání stejného pozastavení poskytování dotací, ve 

své odpovědnosti, dle § 85 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a to také od 01. 10. 2020. 

4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - připravit rozpočtovým opatřením částku 

500.000,-Kč na poskytování dotací z rozpočtu Města Jiříkova.                        

 

Usnesení č. 790/2020 

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

Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov, paní  
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Mgr. Miroslavy Kubešové, o schválení pronájmu kopírovacího zařízení Konica 

Minolta/DEVELOP  INEO+250i na dobu pronájmu 60 měsíců. 

2. RM rozhodla schválit Žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov, paní  

Mgr. Miroslavy Kubešové, o pronájem kopírovacího zařízení Konica Minolta/DEVELOP 

INEO+250i na dobu pronájmu 60 měsíců.                                                         

                                                            

Usnesení č. 791/2020 

1. RM projednala návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 3/2020, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku 

č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 14. 12. 2010 

a vyhlášku č. 1/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení 

prostoru pro volné pobíhání psů, ze dne 29. 11. 2005. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout vydat v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. 

d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů „Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2020, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství.“                                                                                     

 

Usnesení č. 792/2020 

RM rozhodla  o přechodu nájmu u bytu po zemřelé paní J. H. na slečnu A. H., dceru, která žila 

s paní J. H. ve společné domácnosti a nemá vlastní byt, a to na dobu určitou od 01. 09. 2020 do 

31. 12. 2020 za předpokladu složení tříměsíční kauce  bez služeb s nájmem spojené, a to ve  

12 splátkách.   

                                                                                                         

Usnesení č. 793/2020 

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

Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov, paní  

Mgr. Miroslavy Kubešové, o povolení výjimky z počtu dětí v příspěvkové organizaci Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších 

předpisů z důvodu vyššího počtu žáků zapsaných do 8. ročníku na školní rok 2020/2021 

z původních 28 žáků, na 30 žáků.  

2. RM rozhodla povolit výjimku k navýšení počtu žáků v příspěvkové organizaci Základní 

škola, Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, a to u třídy žáků 8. ročníku z počtu 28 

žáků na počet 30 žáků na školní rok 2020/2021. 

 

 
 

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 

 


