
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 61. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 07 prosince 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

Usnesení č. 922/2020 

RM rozhodla  přidělit byt 1+1 (55,57 m2), Náměstí 198, 407 53 Jiříkov za předpokladu složení  

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

od 15. 12. 2020 do 31. 03. 2021 panu  M. F. Náhradníkem rada města určila pana D. S. 

Usnesení č. 923/2020 

1. RM projednala návrh Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2021, včetně 

stanovení pravidel k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni vlastní a na úrovni zřízených 

příspěvkových organizací, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 73.723.000,- Kč, výdaje ve výši 

70.870.000,- Kč, financování ve výši -2.853.000,- Kč.  

2. RM projednala pravidla rozpočtového provizoria k zajištění plynulosti hospodaření Města 

Jiříkova a jeho zřízených příspěvkových organizací. Do schválení rozpočtu města na rok 2021 

bude Město Jiříkov hospodařit dle těchto pravidel rozpočtového provizoria tak, aby nedošlo 

k narušení plynulosti hospodaření: 

Rozpočtovým provizoriem se financuje: 

a) vypořádání dotací a příspěvků, 

b) výdaje spojené s hrazením úvěrů, 

c) výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné, 

d) výdaje zabezpečující provoz městského úřadu, JPO II. a městské policie, 

e) výdaje z uzavřených smluv, ze schválených směrnic, v měsíci lednu 2021 bude proveden 

převod do sociálního fondu ve výši 150.000,- Kč na financování výdajů sociálního fondu, 

f) výdaje na opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném 

rozsahu, 

g) budou hrazeny investiční výdaje, k nimž se město smluvně zavázalo v přecházejícím období, 

tyto investice jsou uvedeny v návrhu rozpočtového provizoria, 

h) nebudou zahajovány žádné nové investiční akce, 

i) nebudou poskytovány žádné příspěvky spolkům a jiným neziskovým organizacím, 

j) nebudou poskytnuty žádné členské příspěvky, 

k) příjmy budou inkasovány v souladu s platnými předpisy bez omezení a stanovení limitu,  

l) příjmy a výdaje uskutečněné v rámci provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 

schválení, 

m) výdaje na provozní příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace po dobu rozpočtového 

provizoria, poskytované zřizovatelem do 10. dne měsíce: 

- Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace – měsíční 

provozní příspěvek ve výši 145.000,- Kč,  

- Základní škola Jiříkov, okres Děčín  – příspěvková organizace – měsíční provozní příspěvek 

ve výši 280.000,- Kč,  

- Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – měsíční provozní příspěvek ve výši 

100.000,- Kč. 

3. RM doporučuje ZM schválit Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2021, včetně 

stanovení pravidel k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni vlastní a na úrovni zřízených 
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příspěvkových organizací, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 73.723.000,- Kč, výdaje ve výši 

70.870.000,- Kč. 

4. RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria k zajištění plynulosti 

hospodaření Města Jiříkova a jeho zřízených příspěvkových organizací.  

5. RM doporučuje ZM schválit převod částky 150.000,- Kč v lednu 2021 do sociálního fondu 

k financování výdajů sociálního fondu.      

                                                         

Usnesení č. 924/2020 

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 238.960,- Kč je určena na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku 

příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření 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.                                                                                                                  

 

Usnesení č. 925/2020 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 13/2020 Města Jiříkova a doporučuje ZM 

rozpočtové opatření č. 13/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schválit. 

2. RM projednala návrh převést nevyužité a uspořené finanční prostředky roku 2020 ze 

základního běžného účtu do fondu rezerv ve výši 1.069.000,- Kč a doporučuje ZM tento 

převod schválit. Fond rezerv bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2021 k případnému 

financování výdajů roku 2021. 

3. 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 

2.562.000,- Kč. Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2021 k financování výdajů 

roku 2021.                                                                                                          

 

Usnesení č. 926/2020 

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

sociální služby Jiříkov o nutnosti provedení platby za dílčí projektovou dokumentaci na projekt 

„Centrum sociálních služeb Jiříkov“, na základě uzavřené smlouvy a následných dodatků se 

zhotovitelem díla Ing. M. Z. ve výši 242.000,- Kč včetně DPH.  

2. RM schvaluje:  

a) příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov provedení platby 

za dílčí projektovou dokumentaci na projekt „Centrum sociálních služeb Jiříkov“, na základě 

uzavřené smlouvy a následných dodatků se zhotovitelem díla Ing. M. Z. ve výši 242.000,- Kč 

včetně DPH.  

b) příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov použití 

finančních prostředků na provedení platby za dílčí projektovou dokumentaci z investičního 

fondu a pro případ, že nebude v investičním fondu dostatek finančních prostředků na úhradu, 

převedení finančních prostředků v odpovídající výši rozdílu do výše 242.000,- Kč včetně DPH 

z fondu rezervního do fondu investičního. 

 

Usnesení č. 927/2020 

1. RM bere na vědomí Zápis z 11. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí 

konané dne 11. 11. 2020. 
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2. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – připravit návrh nové směrnice na 

prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.                                                                                                                         

 

Usnesení č. 928/2020 

1. RM projednala prodej nemovitosti  ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1233/1  

(trvalý travní porost) o výměře 801 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1625-74/2020, na stavbu 

rodinného domu před kolaudací stavby, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu Z. G., za 

cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 3.951,-  Kč, kde kupující 

zároveň podepíše směnku ve výši 95.319,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od 

podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost  ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 1233/1  

(trvalý travní porost) o výměře 801 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1625-74/2020, na stavbu 

rodinného domu před kolaudací stavby, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu Z. G., za 

cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 3.951,-  Kč, kde kupující 

zároveň podepíše směnku ve výši 95.319,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let od 

podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.                                              

 

Usnesení č. 929/2020 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3190/1 

(trvalý travní porost), části st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 3193/1 (trvalý 

travní porost) o celkové výměře 1313 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1645-132/2020, na 

stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

manželům M. a M. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

43.260,-  Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují 

rodinný dům. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3190/1 

(trvalý travní porost), část st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) a část p.p.č. 3193/1 (trvalý 

travní porost) o celkové výměře 1313 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1645-132/2020, na 

stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

manželům M. a M. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

43.260,-  Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují 

rodinný dům.                 

 

Usnesení č. 930/2020 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5371 (ostatní 

plocha) o výměře 468 m2 a p.p.č. 5374 (trvalý travní porost) o výměře 1284 m2 vše v k.ú. Filipov 

u Jiříkova, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, které jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, paní I. O., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1, tj. celkem 

91.240,-  Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5371 

(ostatní plocha) o výměře 468 m2 a p.p.č. 5374 (trvalý travní porost) o výměře 1284 m2 vše v 

k.ú. Filipov u Jiříkova, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, které jsou zapsány na 

listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 
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pracoviště Rumburk, paní I. O., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 

celkem 91.240,-  Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je 

splatná, pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a 

nezkolauduje rodinný dům.                

 

Usnesení č. 931/2020 

1. RM projednala předloženou Smlouvu příkazní od autorizované osoby Ing. D. D. na zajištění 

činností technického dozoru na stavbu „Jiříkov-stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – 

sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu příkazní na zajištění činností technického dozoru na stavbu 

„Jiříkov-stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně 

vyloučené lokality II“, mezi autorizovanou osobou Ing. D. D. a Městem Jiříkov za cenu ve 

výši 169.650,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu příkazní na zajištění činností technického 

dozoru na stavbu „Jiříkov-stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro 

sociálně vyloučené lokality II“, mezi autorizovanou osobou Ing. D. D. a Městem Jiříkov. 

                                                                                                                          

Usnesení č. 932/2020 

1. RM projednala předloženou Příkazní smlouvu od firmy BKN spol. s.r.o., se sídlem 

Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto zastoupená, Ing. P. K. na zajištění činností autorského 

dozoru na stavbu „Jiříkov-stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro 

sociálně vyloučené lokality II“. 

2. RM rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění činností autorského dozoru na stavbu 

„Jiříkov-stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně 

vyloučené lokality II“, mezi firmou BKN spol. s.r.o., se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 

Vysoké Mýto, zastoupená Ing. P. K. a Městem Jiříkov za cenu ve výši 

205.920,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Příkazní smlouvu na zajištění činností autorského 

dozoru na stavbu „Jiříkov-stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro 

sociálně vyloučené lokality II“, mezi firmou BKN spol. s.r.o., se sídlem Vladislavova 29/I, 

566 01 Vysoké Mýto, zastoupená Ing. P. K. a Městem Jiříkov.      

 

Usnesení č. 933/2020 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o výkonu koordinátora BOZP, č. smlouvy 

KOO01/2020 od firmy S.A.W. ADVISORY, s.r.o.,  se sídlem Ernsta Thallmanna 3350, 

407 47 Varnsdorf, zastoupenou paní Z. Z. na stavbu „Jiříkov-stavební úpravy objektu čp. 

461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o výkonu koordinátora BOZP, č. smlouvy KOO01/2020 na 

stavbu „Jiříkov-stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně 

vyloučené lokality II“, mezi firmou S.A.W. ADVISORY, s.r.o.,  se sídlem Ernsta Thallmanna 

3350, 407 47 Varnsdorf, zastoupenou paní Z. Z. a Městem Jiříkov za cenu ve výši 5.000,- Kč 

bez DPH měsíčně. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o výkonu koordinátora BOZP, 

č. smlouvy KOO01/2020 na stavbu „Jiříkov-stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – 

sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“, mezi firmou S.A.W. ADVISORY, s.r.o.,  

se sídlem Ernsta Thallmanna 3350, 407 47 Varnsdorf, zastoupenou paní Z. Z. a Městem Jiříkov.                                                                                               
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Usnesení č. 934/2020 

1. RM projednala Rozhodnutí Krajského úřad Ústeckého kraje o poskytnutí finančního 

příspěvku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství z programu Ln. Finanční 

příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019. 

2. RM doporučuje ZM projednat Rozhodnutí Krajského úřad Ústeckého kraje o poskytnutí 

finančního příspěvku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství z programu 

Ln. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019. 

3. RM doporučuje ZM přijmout na základě vydaného Rozhodnutí Krajského úřad Ústeckého 

kraje o poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství 

z programu Ln. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích 

za rok 2019 finanční prostředky ve výši 113.325,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov. 

 

Usnesení č. 935/2020 

1. RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 37/2017 na zajištění a provedení 

zimní údržby v katastrech Jiříkov a Filipov u Jiříkova. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 37/2017 na zajištění a provedení 

zimní údržby v katastrech Jiříkov a Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem  

M. V., jehož předmětem je prodloužení doby plnění do 31. 03. 2021. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 37/2017 na 

zajištění a provedení zimní údržby v katastrech Jiříkov a Filipov u Jiříkova, mezi Městem 

Jiříkov a dodavatelem M. V.   

 

 

Usnesení č. 936/2020 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za období roku 2020 ředitelce příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, paní 

Mgr. Miroslavě Kubešové ve výši 50.000,- Kč.                                                

2. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za období roku 2020 ředitelce příspěvkové 

organizace Mateřská škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, paní Lence 

Majákové ve výši 50.000,- Kč.                                                        

3. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za období roku 2020 řediteli příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov panu Mgr. Romanu Hornovi ve 

výši 50.000,- Kč.                                                                                                 

4. RM ukládá: starostovi města – oznámit ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova 

rozhodnutí RM o výši odměn.                                                                             

 

 

Usnesení č. 937/2020 

1. RM projednala žádost pana L. J., na prodloužení nájemní smlouvy na byt, a to  

od 01. 11. 2020. 

2. RM rozhodla panu L. J., prodloužit nájemní smlouvu na byt, a to od 01. 11. 2020  

do 31. 01. 2021.      

 

 

Usnesení č. 938/2020 
1. RM projednala návrh na zrušení žádosti na pořízení mobilního pódia pro rozvoj kulturních 

aktivit pořádané Městem Jiříkov a pro rozvoj spolkové činnosti z Programu rozvoje venkova, 

Výzvy č. 6 fichi 421 aktivita f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, jejímž poskytovatelem 

je MAS ČESKÝ SEVER, 
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2. RM doporučuje ZM rozhodnout o zrušení žádosti na pořízení mobilního pódia pro rozvoj 

kulturních aktivit pořádané Městem Jiříkov a pro rozvoj spolkové činnosti z Programu rozvoje 

venkova, Výzvy č. 6 fichi 421 aktivita f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, jejímž 

poskytovatelem je MAS ČESKÝ SEVER,   
 

 

 

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 

 


