
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 62. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 21. prosince 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 939/2020 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 940/2020 

1. RM znovu projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

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

organizace, na roky 2022 – 2023. 

Rok 2022: výnosy ve výši 8.592.000,- Kč, náklady ve výši 8.592.000,- Kč.  

Rok 2023: výnosy ve výši 8.411.000,- Kč, náklady ve výši 8.411.000,- Kč.  

2. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

2022 – 2023. 

Rok 2022: výnosy ve výši 8.592.000,- Kč, náklady ve výši 8.592.000,- Kč.  

Rok 2023: výnosy ve výši 8.411.000,- Kč, náklady ve výši 8.411.000,- Kč.  

3. RM znovu projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 

ve výnosové části ve výši 10.879.000,- Kč, v nákladové části ve výši 10.879.000,- Kč,  

s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.730.000,- Kč.  

4. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřské školy 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 ve výnosové 

části ve výši 10.879.000,- Kč, v nákladové části ve výši 10.879.000,- Kč, s požadavkem na 

příspěvek od zřizovatele ve výši 1.730.000,- Kč.  

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

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

organizace, na rok 2021.  

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021.  

7. RM znovu projednala informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

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

organizace, na rok 2020, úpravy rozpočtu na rok 2020 a očekávané plnění rozpočtu na rok 

2020.  

8. RM znovu projednala plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 

ve výši 87.694,- Kč.  

9. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřské 

školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 ve výši 

87.694,- Kč.                                                                                                        
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Usnesení č. 941/2020 

1. RM znovu projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

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

2022 – 2023. 

Rok 2022: výnosy ve výši 26.236.000,- Kč, náklady ve výši 26.148.000,- Kč.  

Rok 2023: výnosy ve výši 28.277.000,- Kč, náklady ve výši 28.077.000,- Kč.  

2. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na roky 2022 – 2023. 

Rok 2022: výnosy ve výši 26.236.000,- Kč, náklady ve výši 26.148.000,- Kč.  

Rok 2023: výnosy ve výši 28.277.000,- Kč, náklady ve výši 28.077.000,- Kč.  

3. RM znovu projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 ve výnosové části ve výši 

26.059.000,- Kč, v nákladové části ve výši 26.059.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek od 

zřizovatele ve výši 3.358.000,- Kč.  

4. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní školy 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 ve výnosové části ve výši 

26.059.000,- Kč, v nákladové části ve výši 26.059.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek od 

zřizovatele ve výši 3.358.000,- Kč.  

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021.  

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021.  

7. RM znovu projednala informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

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

úpravy rozpočtu na rok 2020 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2020.  

8. RM znovu projednala plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 ve výši  

314.672,- Kč.  

9. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 ve výši 314.672,- Kč. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 942/2020 

1. RM znovu projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov roky 2022 – 2023. 

Rok 2022: výnosy ve výši 58.920.000,- Kč, náklady ve výši 58.920.000,- Kč.  

Rok 2023: výnosy ve výši 62.900.000,- Kč, náklady ve výši 62.900.000,- Kč.  

2. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, roky 2022 – 2023. 

Rok 2022: výnosy ve výši 58.920.000,- Kč, náklady ve výši 58.920.000,- Kč.  

Rok 2023: výnosy ve výši 62.900.000,- Kč, náklady ve výši 62.900.000,- Kč.  

3. RM znovu projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2021 ve výnosové části ve výši 

54.722.000,- Kč, v nákladové části ve výši 54.722.000,- Kč, s požadavkem na provozní 

příspěvek od zřizovatele ve výši 1.200.000,- Kč.  

4. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2021 ve výnosové části ve výši 54.722.000,- Kč, 

v nákladové části ve výši 54.722.000,- Kč, s požadavkem na provozní příspěvek od zřizovatele 

ve výši 1.200.000,- Kč.  

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2021.  
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6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2021.  

7. RM znovu projednala informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2020, úpravy 

rozpočtu na rok 2020 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2020.  

8. RM znovu projednala plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2021 ve výši 500.413,- Kč.  

9. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova. a to Domova 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2021 ve výši 500.413,- Kč.  

                                                                                                                            

Usnesení č. 943/2020 

1. RM bere na vědomí povinnost dle § 41 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vrátit jistiny včetně vzniklých úroků firmám, které se 

účastnily veřejné zakázky „Jiříkov – stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí – sociální 

bydlení pro sociálně slabé vyloučené lokality II“. 

2. RM bere na vědomí, že jistiny ve výši 300.000,- Kč byly firmám vráceny dne 26. 11. 2020. 

3. RM rozhodla převést vzniklé úroky z jistiny ve výši 81,67 Kč firmě TERMI s.r.o., 

Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ: 225032640,  na č.ú. 4200581434/6800,  

var. symbol 00261424. 

4. RM rozhodla převést vzniklé úroky z jistiny ve výši 75,- Kč firmě Stavby MH s.r.o., Lužická 

102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 09185500, na č.ú. 5901432399/0800,  

var. symbol 00261424.                                                                                       

 

Usnesení č. 944/2020 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 11. 2020 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 11. 2020 dle předloženého rozboru. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 945/2020 

1. RM projednala Odpis pohledávek č. 1/2020 ve výši 2.394,12 Kč dle předloženého návrhu. 

2. RM rozhodla schválit odpis pohledávek č. 1/2020 ve výši 2.394,12 Kč dle předloženého 

návrhu.                                                                                                                

 

Usnesení č. 946/2020 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2020 předložené 

Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, pobočný spolek, Filipov 207, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 44225130, dotace ve výši 50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2020.                                                                                                                   

 

Usnesení č. 947/2020 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2020 předložené 

SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, dotace ve výši 

50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2020.                                                                                                                    

 

Usnesení č. 948/2020 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2020 předložené Konečně 

šťastným domovem, z.s., Na Vyhlídce 265/12, 408 01 Rumburk – 2 Horní Jindřichov, 

IČ: 26564149,  dotace ve výši 5.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 



 4 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2020.                                                                                                                  

 

Usnesení č. 949/2020 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2020 předložené Spolkem 

jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, dotace ve výši 

23.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.                           

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2020.                                                                                                                   

 

Usnesení č. 950/2020 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2020 předložené TJ Spartak 

Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace ve výši 148. 000,- Kč byla řádně 

vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2020.                                                                                                         

 

Usnesení č. 951/2020 

RM projednala rozpočtovou změna č. 2/2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu č. 2/2020 

příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace, dle předloženého návrhu schvaluje.                                               

 

Usnesení č. 952/2020 

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

Děčín - příspěvková organizace, o možnosti pronájmu víceúčelového hřiště umístěného 

v areálu základní školy místním organizovaným zapsaným spolkům na základě jejich zájmu 

a kapacitních možností hřiště, a to za částku 450,- Kč/hodina.   

2. RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace, pronájem víceúčelového hřiště umístěného v areálu základní školy místním 

organizovaným zapsaným spolkům na základě jejich zájmu a kapacitních možností hřiště, a to 

za částku 450,- Kč/hodina.                                                                                

 

Usnesení č. 953/2020 

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

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

organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 20 žáků za 

období 01. 01. 2021 – 30. 06. 2021, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci 

jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.   

2. RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 54.144,- Kč pro 

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

bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 20 žáků za období 

01. 01. 2021 – 30. 06. 2021, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího 

charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.                                                    

 

Usnesení č. 954/2020 

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

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

organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 54 žáků za 
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období 01. 01. 2021 – 30. 06. 2021, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci 

jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.   

2. RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 145.664,- Kč pro 

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

bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 54 žáků za období 

01. 01. 2021 – 30. 06. 2021, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího 

charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.                                                     

 

Usnesení č. 955/2020 

RM bere na vědomí Zápis č. 10/2020 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne  

16. 12. 2020.                                                                                                      

 

Usnesení č. 956/2020 

RM bere na vědomí Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ředitelky příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, ve dnech 17. 12. 2020 

a 18. 12. 2020, které se týká pouze 1. stupně základní školy.                            

 

Usnesení č. 957/2020 

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

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

2. RM rozhodla vyloučit ze zadávacího řízení zájemce J. M. pro nezpůsobilost dle § 48 odst. 

4 zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

z důvodu, že tento účastník zadávacího řízení nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu.  

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

na stavební práce na akci „Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova“ dle 

stanoveného kritéria – nabídková cena předložil dodavatel MORKUS Morava s.r.o., se sídlem 

Lazníky 163, 721 25 Lazníky – Veselíčko Slavíč, IČ: 27848485 s nabídkovou cenou ve výši 

683.719,53 Kč včetně DPH. Druhý v pořadí se umístil dodavatel PB SCOM s.r.o., se sídlem 

Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ: 25397087 s nabídkovou cenou ve výši 

762.474,05 Kč včetně DPH. Třetí v pořadí se umístil dodavatel Zemní a dopravní stavby 

Hrdý Milan s.r.o., se sídlem Dobrná 48, 407 41 Dobrná, IČ: 25475819 s nabídkovou cenou ve 

výši 870.275,56 Kč včetně DPH. 

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

„Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova“.  

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

demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem MORKUS 

Morava s.r.o., se sídlem Lazníky 163, 721 25 Lazníky – Veselíčko Slavíč, 

IČ: 27848485 s nabídkovou cenou ve výši 683.719,53 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 – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem 

MORKUS Morava s.r.o., se sídlem Lazníky 163, 721 25 Lazníky – Veselíčko Slavíč, 

IČ: 27848485.                                                                                                     

 

Usnesení č. 958/2020 

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

č. IP-12-4010217/VB02 na p.p.č. 6204/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6211 (ostatní plocha), p.p.č. 

6216/1(ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 
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407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou panem L. E. 

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IP-12-4010217/VB02 na p.p.č. 6204/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6211 (ostatní plocha), p.p.č. 

6216/1(ostatní plocha) vše 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 panem L. E., a to bezúplatně.  

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

č. IP-12-4010217/VB02.                                                                                   

 

Usnesení č. 959/2020 

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

č. IP-12-4008243/VB/3 na p.p.č. 6437/1 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov uzavíranou 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 společností ELMOS LIBEREC 

s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI- Rochlice.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IP-12-4008243/VB/3 na p.p.č. 6437/1 (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 společností ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem 

Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI- Rochlice,  a  to bezúplatně.  

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

č. IP-12-4008243/VB/3.                                                                                     

 

Usnesení č. 960/2020 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti – inženýrské sítě na 

p.p.č. 6042 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov a firmou TRANACO, s.r.o., se sídlem Hřensko 159, 407 17 Hřensko.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zřízení služebnosti – inženýrské sítě na p.p.č. 6042 

(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a firmou 

TRANACO, s.r.o., se sídlem Hřensko 159, 407 17 Hřensko, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zřízení služebnosti – inženýrské sítě.  

                                                                                                                            

Usnesení č. 961/2020 

RM rozhodla  přidělit byt směnou, 1+1 (41,19 m2), Antonínova 1090, 407 53 Jiříkov  za 

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

dobu určitou od 04. 01. 2021 do 31. 03. 2021 paní V. B.                                                                                 

 

Usnesení č. 962/2020 

RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou na byt na období od 01. 01. 2021  

do 31. 01. 2021  s paní S. R.                                                                  

 

Usnesení č. 963/2020 

RM pověřuje starostu města pana Michala Majáka řešit odpadové hospodářství Města 

Jiříkova v rámci meziobecní spolupráce měst a obcí Šluknovského výběžku vytvořením 

společnosti pro svoz a likvidaci odpadů včetně vyčíslení finančních nákladů. 
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Usnesení č. 964/2020 

RM pověřuje pana Mgr. J. S., ukládáním a vybíráním pokut za přestupky dle § 84 odst. 3 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v blokovém řízení 

v období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. 
                                                                                                          

Usnesení č. 965/2020 

1. RM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů Komise sociálně - kulturní a Komise 

správy majetku a životního prostředí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva 

města Jiříkova a jejich účasti na zasedání komisí za období od 01. 01. 2020 do 21. 12. 2020: 

a)Komise sociálně - kulturní: paní E. O. - 8x, paní M. P. - 9x, pan O. Z. - 3x, pan J. D. - 8x, 

pan D. B. – 8x, Mgr. F. B. – 6x. 

b)Komise správy majetku a životního prostředí: paní M. P. - 1x, pan M. M. - 6x, pan P. P. ml. 

- 6x, pan M. S. - 5x, pan R. T. - 5x. 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválit vyplacení peněžitého plnění členům komisí 

Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva.                                     

 

Usnesení č. 966/2020 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo na zajištění komplexního 

odpadového hospodářství uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, 

IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089.  

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 8  ke Smlouvě o dílo na zajištění komplexního odpadového 

hospodářství, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089, 

DIČ: CZ49356089, jehož předmětem je navýšení ceny za zajištění sběru a svozu odpadu 

z území Města Jiříkov o hodnotu inflace tj. 3,3% od 01. 01. 2021. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zajištění 

komplexního odpadového hospodářství, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, 

IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089.                                                                    

 

Usnesení č. 967/2020 

1. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření za období 

01 – 09/2020, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedli Ing. Jitka Schovancová 

a Ing. M. B. na základě pověření zřizovatele ze dne 02. 12. 2020 u příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace dne 03. 12. 2020. Závěr – 

provedenou veřejnosprávní kontrolou nebylo identifikováno žádné závažné zjištění 

a nebyly zjištěny žádné neobvyklé finanční a majetkové operace, ani operace, které by 

představovaly pro kontrolovanou osobu významná rizika. 

2. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření za období 

01 – 09/2020, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedli Ing. Jitka Schovancová 

a Ing. M. B. na základě pověření zřizovatele ze dne 02. 12. 2020 u příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace dne 03. 12. 

2020. Závěr – provedenou veřejnosprávní kontrolou nebylo identifikováno žádné závažné 

zjištění a nebyly zjištěny žádné neobvyklé finanční a majetkové operace, ani operace, které 

by představovaly pro kontrolovanou osobu významná rizika.                 
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Usnesení č. 968/2020 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 3/2020 příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtovou změnu č. 3/2020 příspěvkové 

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

schvaluje.                                                                                                             

 

Usnesení č. 969/2020 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2020 předložené 

ČSS, z.s. – sportovně střeleckým klubem Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, dotace ve 

výši 40.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2020.                                                                                                                    

 

Usnesení č. 970/2020 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2020 předložené spolkem 

„AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV“ spolek, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ: 22715100, 

dotace ve výši 30.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2020.                                                                                                                    

 

Usnesení č. 971/2020 

1.  RM projednala návrh „Příkazní smlouvy“ od jednatelky společnosti LORDE CAPITAL 

s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, na zajištění administrace žádosti o Podporu 

v dotačním programu 2014 – 2020 – sociální služby (odkup a rekonstrukce Domova „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov), včetně všech nutných příloh a listin, zahrnující 

vypracování finální verze žádosti v elektronické a tištěné podobě včetně příloh v rozsahu 

stanoveném pokyny pro zpracování žádosti o poskytnutí podpory v příslušné výzvě, za odměnu 

ve výši 100.000,- Kč bez DPH. 

2. RM rozhodla neuzavřít „Příkazní smlouvu“ se společností LORDE CAPITAL s.r.o. se 

sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, na zajištění administrace finální žádosti o Podporu 

v dotačním programu IROP 2014 – 2020 – sociální služby, za odměnu ve výši 100 000,- Kč 

bez 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 

 


