
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 59. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 23. listopadu 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu 

Jiříkov 

Usnesení č. 881/2020 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 882/2020 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků, obnovení pronájmu pozemků a výpůjčku 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

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

a) části p.p.č. 5648/1 (trvalý travní porost) o výměře 85 m2 a části p.p.č. 5648/2 (trvalý travní 

porost) o výměře 175 m2 vše  v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 

260,- Kč, panu P. O., od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk,  

b) části p.p.č. 4834/1 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 300,- Kč, paní H. D., od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. 

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

c) části p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha) o výměře 45 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), paní V. T., od 01. 01. 2021  

do 31. 12. 2025. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

d) části p.p.č. 4799/1 (trvalý travní porost) o výměře 700 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 700,- Kč, panu O. N., od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemek 

je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk,  

e) části p.p.č. 2331/2 (trvalý travní porost) o výměře 100 m2  a části p.p.č. 2332/3 (zahrada)  

o výměře 40 m2  vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně 140,- Kč, panu 

M. S., od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

f) p.p.č. 576 (trvalý travní porost) o výměře 3345 m2  v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu  

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 670,- Kč, panu J. H., od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemek 

je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk.  

3. RM schvaluje  obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části p.p.č. 4265/3 (orná půda) o výměře 451,5 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 460,- Kč, panu R. L., od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemek 

je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk,  

b) části st.p.č. 508 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 123 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části st.p.č. 508 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m2 v 

k.ú. Jiříkov pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 200,- Kč, paní 
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H. D., od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

c) části st.p.č. 508 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 75 m2 a p.p.č. 4830 (zahrada) 

o výměře    94 m2 vše  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  

170,- Kč, panu R. S., od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk,  

d) p.p.č. 4676 (trvalý travní porost)  o výměře 845 m2 a p.p.č. 4679 (ostatní plocha) o výměře 

108 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 960,- Kč, paní  

J. M., od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

e) části p.p.č. 11 (zahrada)  o výměře 64 m2, p.p.č. 1852/3 (trvalý travní porost) o výměře  

24 m2, p.p.č. 1853/2 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 a části p.p.č. 6596 (ostatní plocha) o výměře 

197 m2 vše  v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč, 

(minimální nájemné), panu Mgr. V. M., od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025.  Pozemky jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk,  

f) části p.p.č. 6596 (ostatní plocha) o výměře 81 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč, (minimální nájemné), panu M. P., od 01. 01. 2021  

do 31. 12. 2025. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  

4. RM schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1056 (zastavěná 

plocha a nádvoří)  o výměře 32 m2, části st.p.č. 550 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře  

300 m2,  p.p.č. 490 (ostatní plocha) o výměře  3290 m2, p.p.č. 491/1 (ostatní plocha) o výměře 

118 m2 a  p.p.č. 571 (ostatní plocha) o výměře 2281 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako pozemek na 

zajištění provozu a zázemí sociálního podniku, firmě MÁME PRO VÁS PRÁCI s.r.o., 

sociální podnik, sídlo: Jarní 898/52, 614 00 Brno – Maloměřice, provozovna: Karlova 

3318, 407 47 Varnsdorf,  od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk.   

5. RM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků 

a smlouvu o výpůjčce pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků a smlouvu o výpůjčce pozemků 

podepsat.                                                                                                              

 

Usnesení č. 883/2020 

1. RM revokuje usnesení č. 768/20206 z 54. schůze Rady města Jiříkova konané dne  

07. 09. 2020 v plném znění. 

2. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6677 

(ostatní plocha), 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. 

3. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 6677 (ostatní plocha), 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. 
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Usnesení č. 884/2020 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti  

č. 001/2020 na část p.p.č. 5370 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní M. O.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. 001/2020 na část 

p.p.č. 5370 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov a paní M. O., a  to bezúplatně.  

3. RM ukládá:  starostovi města - podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti 

č. 001/2020 na část p.p.č. 5370 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní M. O.                                                                    

 

Usnesení č. 885/2020 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

č. 002/2020 na část p.p.č. 5329/1 (zahrada), část p.p.č. 5332 (zahrada), část p.p.č. 5334/2 (trvalý 

travní porost) a část p.p.č. 6513/1 (ostatní plocha) vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní M. O. 

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. 002/2020 na část 

p.p.č. 5329/1 (zahrada), část p.p.č. 5332 (zahrada), část p.p.č. 5334/2 (trvalý travní porost) 

a část p.p.č. 6513/1 (ostatní plocha) vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov a paní M. O., a  to bezúplatně.  

3. RM ukládá:  starostovi města - podepsat předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene 

služebnosti č. 002/2020 na část p.p.č. 5329/1 (zahrada), část p.p.č. 5332 (zahrada), část p.p.č. 

5334/2 (trvalý travní porost) a část p.p.č. 6513/1 (ostatní plocha) vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní M. O.                                                            

 

Usnesení č. 886/2020 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku ke smlouvě o poskytnutí služby, sběr  

a odstranění, nebo využití biologicky rozložitelného odpadu, kterým se mění příloha č. 2 – ceník 

poskytovaných služeb platný od 01. 01. 2021 uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Technickými službami Šluknov spol. s.r.o., Císařský 378 

407 77 Šluknov, IČ: 25410539, DIČ: CZ25410539. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o poskytnutí služby, sběr a odstranění, nebo 

využití biologicky rozložitelného odpadu, kterým se mění příloha č. 2 – ceník poskytovaných 

služeb platný od 01. 01. 2021, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 

a Technickými službami Šluknov spol. s.r.o., Císařský 378, 407 77 Šluknov,  

IČ: 25410539, DIČ: CZ25410539. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek ke smlouvě o poskytnutí služby, sběr a 

odstranění, nebo využití biologicky rozložitelného odpadu, kterým se mění příloha č. 2 – ceník 

poskytovaných služeb platný od 01. 01. 2021, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 

Jiříkov, IČ: 00261424 a Technickými službami Šluknov spol. s.r.o., Císařský 378, 407 77 

Šluknov, IČ: 25410539, DIČ: CZ25410539.                                                      

Usnesení č. 887/2020 

RM bere na vědomí Zápis č. 9/2020 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne 

18. 11. 2020.               

 

Usnesení č. 888/2020 

1. RM projednala předloženou informaci o přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce na akci „Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, 

ul. Mánesova“. 
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2. RM rozhodla o ustanovení společné komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve 

složení pan Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS. – místostarosta města, pan Miroslav Sabo – vedoucí 

odboru výstavby a životního prostředí, pan Bc. Petr Stredák – vedoucí odboru místního  

a bytového hospodářství, pan Mgr. Jiří Semerád – vedoucí odboru vnitřní zprávy a pan  

Ing. P. S. – zástupce firmy UNILES a.s., středisko Rumburk. 

3. RM rozhodla o ustanovení náhradníků za členy společné komise pro otvírání obálek  

a hodnocení nabídek ve složení pan Miroslav Horák – člen rady města, pan Ing. Jozef Hompora 

– tajemník MěÚ Jiříkov, paní Jaroslava Mrázková – referentka bytového a nebytového fondu,  

pan Petr Dufek – předseda Komise správy majetku a životního prostředí a pan Mgr. Vladimír 

Šamša - člen rady města. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí společně s Ing. P. S. z firmy 

Uniles a.s., středisko Rumburk - zajistit průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce na akci „Jiříkov – demolice objektu 

č.p. 193/3, ul. Mánesova“.                                                                                

 

Usnesení č. 889/2020 

1. RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 32/ZEPS/2020 na realizaci stavby 

„Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města 

Jiříkov 3. etapa“. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 32/ZEPS/2020 na realizaci stavby 

„Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města 

Jiříkov 3. etapa“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem stavebních prací firmou ZEPS s.r.o., se 

sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, jehož předmětem je změna termínu realizace stavby 

do 28. 03. 2021 a navýšení původní ceny o částku ve výši 949.368,22 Kč bez DPH.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 32/ZEPS/2020 na 

realizaci stavby „Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – 

Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem 

stavebních prací firmou ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov.                                                                                                               

                          

Usnesení č. 890/2020 

1. RM projednala Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo 

115D314021868 na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“. 

2. RM doporučuje ZM projednat Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 

identifikační číslo 115D314021868 na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě 

Jiříkov“. 

3. RM doporučuje ZM přijmout na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace – identifikační číslo 115D314021868 finanční prostředky ve výši 

1.986.630,03 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva životního 

prostředí na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“. 

4. RM doporučuje ZM rozhodnout na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace – identifikační číslo 115D314021868, že náklady nad rámec poskytnutých 

finančních prostředků ve výši 1.986.630,03 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od 

Ministerstva životního prostředí na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě 

Jiříkov“ budou kryty z rozpočtu města v roce 2021.                                         

 

Usnesení č. 891/2020 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č. ZP20/EX01 

uzavíranou mezi společností innogy Energie s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, 

IČ: 49903209 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období 

24 měsíců od 02. 08. 2021. 
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2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č. ZP20/EX01, mezi 

společností innogy Energie s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10,  

IČ: 49903209 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období 

24 měsíců od 02. 08. 2021. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu  

č. ZP20/EX01, mezi společností innogy Energie s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, 

IČ: 49903209 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období 

24 měsíců od 02. 08. 2021.                                                                             

 

Usnesení č. 892/2020 

RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou na byt  č. 2, Františkova 866, 407 53 

Jiříkov na období od 01. 12. 2020 do 31. 12. 2020  s paní S. R.                                                                                     

 

Usnesení č. 893/2020 

1. RM rozhodla  přidělit  byt 1+2 (95,40 m2), Filipovská č.p. 512 , 407 53 Jiříkov za 

předpokladu složení  tříměsíčního nájemného, bez služeb s nájmem spojené, jako kauci   na 

dobu určitou od 01. 12. 2020 do 31. 03. 2021 paní V. C. Náhradníkem rada města určila paní 
K. Š.                                                             
2.  RM rozhodla  přidělit  byt 1+1 (53,03 m2), 9. května č.p. 900, 407 53 Jiříkov za předpokladu 

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

od 01. 12. 2020 do 31. 03. 2021 panu J. B. Náhradníkem rada města určila pana V. Ch. 

3. RM rozhodla  přidělit byt 1+1 (44,26 m2), Antonínova č.p. 1090 , 407 53 Jiříkov za 

předpokladu složení  tříměsíčního nájemného, bez služeb s nájmem spojené, jako kauci   na 

dobu určitou od 01. 12. 2020 do 31. 03. 2021 paní J. T. Náhradníkem rada města určila  

paní J. P.                                                                                                              

                                                                                                                      

Usnesení č. 894/2020 

1. RM rozhodla v souvislosti s výpůjčkou nebytového prostoru v objektu č.p. 900, ulice  

9. května v Jiříkově ve smyslu ustanovení § 2199 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů o úhradě energií od 01. 01. 2021 u Sboru dobrovolných hasičů 

Jiříkov, Františkova č.p. 209, 407 53 Jiříkov. 

2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat výpočtové listy pro 

daného vypůjčitele.                                                                                              

 

Usnesení č. 895/2020 

1. RM rozhodla v souvislosti s výpůjčkou nebytového prostoru v objektu č.p. 900, ulice  

9. května v Jiříkově ve smyslu ustanovení § 2199 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů o úhradě energií  od 01. 01. 2021 u  Organizace Dětský domov se 

školou, základní školou a středisko výchovné péče Jiříkov, Čapkova 5, 407 53 Jiříkov. 

2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat výpočtové listy pro 

daného vypůjčitele.                                                                                              

 

Usnesení č. 896/2020 

1. RM rozhodla v souvislosti s výpůjčkou nebytového prostoru v objektu č.p. 900, ulice 

9. května v Jiříkově ve smyslu ustanovení § 2199 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů o úhradě energií  od 01. 01. 2021 u  Spolku jiříkovských 

betlemářů, z.s., Filipov č.p. 249, 407 53 Jiříkov. 

2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat výpočtové listy pro 

daného vypůjčitele.                                                                                             
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Usnesení č. 897/2020 

1. RM projednala návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 

2022 - 2023. 

2. RM bere na vědomí rozpočtovou odpovědnost – fiskální pravidlo v rámci návrhu 

Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2022 – 2023, kde plánovaná výše 

dluhu nepřekročí 60% průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky. 

3. RM doporučuje ZM schválit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 

2022 – 2023.                                                                                                        

 

Usnesení č. 898/2020 

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

a) příjmy ve výši 78.286.855,63 Kč, výdaje ve výši 65.995.221,82 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši 12.291.633,81 Kč, 

b) výnosy ve výši 60.268.227,82 Kč, náklady ve výši 41.307.811,66 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 18.960.416,16 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 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  9/2020 schválit. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 899/2020 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 10. 2020 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 10. 2020 dle předloženého rozboru. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 900/2020 

1. RM projednala formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jiříkova“. 

2. RM doporučuje ZM zvolit opět pro rok 2021 dle zkušeností z předcházejících let 

individuální poskytování dotací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů obecně neziskovým organizacím, tedy jen 

organizacím a spolkům, které mají přiděleno IČ a jen na provozní výdaje. 

3. RM doporučuje ZM rozhodnout o poskytování dotací výhradně pro organizace a spolky se 

sídlem v Jiříkově a dále pro ostatní organizace a spolky pouze na akce pořádané na území města 

Jiříkova. 

3. RM doporučuje ZM schválit formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 

Jiříkova“ a formulář „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 

Jiříkova“.    

                                                                                                         

Usnesení č. 901/2020 

RM doporučuje ZM stanovit, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence radě města k provedení 

posledního rozpočtového opatření k 31. 12. 2020 v rozsahu do výše 10.000.000,- Kč a k přijetí 

dotací za období od prosincového zasedání zastupitelstva města do 31. 12. 2020 dle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.            

 

Usnesení č. 902/2020 

1. RM projednala žádost Nadačního fondu FOLIVORA, se sídlem Myslivečkova 22/2, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 06204821, zastoupeným Karlem Sladkým, prezidentem nadačního 

fondu  FOLIVORA, na poskytnutí finanční podpory v současné CORONAVIROVÉ době 
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z důvodu propadu tržeb a opětovného uzavření ZOO v Ústí nad Labem na transparentní účet 

vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 123-0238680237/0100. 

2. RM rozhodla poskytnout nadačnímu fondu FOLIVORA, se sídlem Myslivečkova 22/2,  

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 06204821, finanční podporu ve výši 4.000,- Kč na transparentní 

účet vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 123-0238680237/0100. 

3. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - poskytnout finanční podporu ve výši 

4.000,- Kč na transparentní účet vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 123-0238680237/0100. 

 

Usnesení č. 903/2020 

1. RM projednala návrh směrnice č. 6/2020 „Kontrolní řád Města Jiříkova“. 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 6/2020 „Kontrolní řád Města Jiříkova“ s platností  

a účinností od 01. 01. 2021.                                                                                 

 

Usnesení č. 904/2020 

1. RM projednala návrh směrnice č. 7/2020 „Oběh účetních dokladů Města Jiříkova“. 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 7/2020 „Oběh účetních dokladů Města Jiříkova“ 

s platností a účinností od 01. 01. 2021.                                                               

 

Usnesení č. 905/2020 

1. RM projednala návrh směrnice č. 8/2020 „Vymezení a evidence majetku, oceňování  

a zásoby Města Jiříkova“. 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 8/2020 „Vymezení a evidence majetku, oceňování  

a zásoby Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 01. 2021.                      

 

Usnesení č. 906/2020 

1. RM projednala návrh směrnice č. 9/2020 „Inventarizace majetku Města Jiříkova“. 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 9/2020 „Inventarizace majetku Města Jiříkova“ s platností 

a účinností od 01. 01. 2021.                                                                                

 

Usnesení č. 907/2020 

1. RM projednala návrh směrnice č. 10/2020 „Evidence a vymáhání pohledávek Města 

Jiříkova“. 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 10/2020 „Evidence a vymáhání pohledávek Města 

Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 01. 2021.                                               

 

Usnesení č. 908/2020 

1. RM projednala návrh směrnice č. 11/2020 „Reálná hodnota majetku určeného k prodeji 

Města Jiříkova“. 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 11/2020 „Reálná hodnota majetku určeného k prodeji 

Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 01. 2021.                                     

 

Usnesení č. 909/2020 

1. RM projednala návrh směrnice č. 12/2020 „Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů 

Města Jiříkova“. 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 12/2020 „Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů 

Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 01. 2021.                                  

 

Usnesení č. 910/2020 

1. RM projednala návrh směrnice č. 13/2020 „Odpisový plán Města Jiříkova“. 
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2. RM rozhodla schválit směrnici č. 13/2020 „Odpisový plán Města Jiříkova“ s platností  

a účinností od 01. 01. 2021.             

 

Usnesení č. 911/2020 

1. RM projednala návrh směrnice č. 14/2020 „Podrozvahové účty Města Jiříkova“. 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 14/2020 „Podrozvahové účty Města Jiříkova“ s platností 

a účinností od 01. 01. 2021.                                                                              

 

Usnesení č. 912/2020 

RM projednala rozpočtové opatření č. 12/2020 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 12/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.                         

 

Usnesení č. 913/2020 

RM bere na vědomí Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ředitelky příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na den 16. 11. 2020. 

 

Usnesení č. 914/2020 

1. RM projednala Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 a § 178 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vydat Dodatek č. 3 ke Zřizovací 

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

se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov s účinností od 01. 01. 2021.       

 

Usnesení č. 915/2020 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo uzavíraný mezi Městem Jiříkov a firmou 

TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264 na tisk 

Jiříkovských novin od 01. 01. 2021 za cenu  5.883,- Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo, mezi Městem Jiříkov a firmou TISK KRÁSNÁ LÍPA, 

spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264 na tisk Jiříkovských novin 

od 01. 01. 2021 za cenu  5.883,- Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo, mezi Městem Jiříkov a firmou 

TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264 na tisk 

Jiříkovských novin od 01. 01. 2021 za cenu  5.883,- Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků. 

 

 

Usnesení č. 916/2020 

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

Jiříkov, na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého majetku dle 

Likvidačního protokolu č. 6007/2020, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 77.275,90 Kč, 

Likvidačního protokolu č. 6008/2020, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 106.778,60 Kč  

a Likvidačního protokolu č. 6009/2020, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši  

89.493,30 Kč a nabídku bezúplatného převzetí nepotřebného dlouhodobého majetku dle 

Likvidačního protokolu č. 6010/2020, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 85.490,50 Kč.  

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého majetku od 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, dle Likvidačního 

protokolu č. 6007/2020, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 77.275,90 Kč, Likvidačního 
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protokolu č. 6008/2020, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 106.778,60 Kč  

a Likvidačního protokolu č. 6009/2020, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

89.493,30 Kč a bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého majetku dle Likvidačního 

protokolu č. 6010/2020, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 85.490,50 Kč.  

3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého majetku příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov,  dle Likvidačního protokolu 

č. 6007/2020, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 77 275,90 Kč, Likvidačního protokolu 

č. 6008/2020, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 106 778,60 Kč a Likvidačního 

protokolu č. 6009/2020, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 89.493,30 Kč a vyřazení 

nepotřebného dlouhodobého majetku dle Likvidačního protokolu č. 6010/2020, ve celkové 

účetní hodnotě majetku ve výši 85.490,50 Kč.                                                  

 

Usnesení č. 917/2020 

1. RM projednala Sazebník úhrad služeb a úkonů péče domova pro seniory a domova se 

zvláštním režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, pro „Domov pro 

seniory a Domov se zvláštním režimem“, s účinností od 01. 01. 2021.  

2. RM schvaluje Sazebník úhrad služeb a úkonů péče domova pro seniory  

a domova se zvláštním režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, pro 

„Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem“, s účinností od 01. 01. 2021.  

                                                                                                                            

Usnesení č. 918/2020 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 2/2020 příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtovou změnu č. 2/2020 příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, dle předloženého návrhu 

schvaluje.                                                                                                           

 

Usnesení č. 919/2020 

1. RM projednala žádost společnosti Stavby MH s.r.o., Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou 

– Dolní Sedlo, IČ: 01999605, o výpůjčku nebytových prostor v objektu č.e. 19, ulice Náměstí 

v Jiříkově. 

2. RM rozhodla nezveřejnit záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu č.e. 19, ulice 

Náměstí v Jiříkově, o celkové ploše 106,94 m2.             

 

Usnesení č. 920/2020 

1. RM projednala žádost o poskytnutí úlevy z povinnosti hradit nájemné, podanou paní D. K., 

nájemnicí části objektu Náměstí č.p. 3 v Jiříkově poskytující službu – kadeřnictví. 

2. RM rozhodla  dočasně prominout od 01. 11. 2020 do doby zrušení zákazu provozování 

kadeřnictví z důvodu v souvislosti s trvajícím nouzovým stavem a krizovými opatřeními, výši 

nájemného sjednaného v nájemní smlouvě ze dne 30. 04. 2014 dohodou s nájemcem  

paní D. K.,  a to dodatkem k nájemní smlouvě, která se bude týkat pouze změny ve výši 

nájemného. 
 

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 

 


