Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 69. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 31. března 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov
Usnesení č. 1077/2021
1. RM projednala nové pronájmy pozemků a obnovení pronájmu pozemku ve vlastnictví
Města Jiříkova.
2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) části p.p.č. 5282/1 (trvalý travní porost) o výměře 617 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako
zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 620,- Kč, paní V. Š., od 15. 04. 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) p.p.č. 609/2 (trvalý travní porost) o výměře 609 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu
0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 130,-Kč, paní L. H., od 15. 04. 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) p.p.č. 162/1 (trvalý travní porost) o výměře 315 m2 a p.p.č. 6623/1 (ostatní plocha) o výměře
297 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 620,-Kč, paní
T. L., od 15. 04. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č.
368/2 (trvalý travní porost) o výměře 1478 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2
a rok, ročně celkem 1.480,- Kč, panu W. G. M., od 15. 04. 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 ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat nájemní smlouvy na pronájem
pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.
Usnesení č. 1078/2021
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to p.p.č. 5013/2 (zahrada), p.p.č. 5014 (ostatní plocha), p.p.č. 5017/2 (ostatní plocha),
p.p.č. 5021 (trvalý travní porost), p.p.č. 5024/1 (zahrada), p.p.č. 5024/2 (ostatní plocha),
p.p.č. 5025/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 5025/2 (ostatní plocha), p.p.č. 5026 (trvalý travní
porost), p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova.
2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to p.p.č. 5013/2 (zahrada), p.p.č. 5014 (ostatní plocha), p.p.č. 5017/2 (ostatní plocha),
p.p.č. 5021 (trvalý travní porost), p.p.č. 5024/1 (zahrada), p.p.č. 5024/2 (ostatní plocha),
p.p.č. 5025/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 5025/2 (ostatní plocha), p.p.č. 5026 (trvalý travní
porost), p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova.
Usnesení č. 1079/2021
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části st.p.č. 244/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov.

2. RM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části st.p.č. 244/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 1080/2021
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 6020 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
2. RM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 6020 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 1081/2021
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části p.p.č. 3190/1 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) vše
v k.ú. Jiříkov.
2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a to
části p.p.č. 3190/1 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) vše
v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 1082/2021
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 5265 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova.
2. RM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 5265 (trvalý travní porost) v k.ú.Filipov u Jiříkova.
Usnesení č. 1083/2021
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 5065/3 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova.
2. RM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 5065/3 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova.
Usnesení č. 1084/2021
1. RM projednala Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-4020387/001 na p.p.č. 6525 (ostatní plocha)
v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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 ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o., se sídlem Glennova 2703/1,
400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-4020387/001 na p.p.č. 6525 (ostatní plocha)
v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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 ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o., se sídlem Glennova 2703/1, 400 11
Ústí nad Labem – Severní Terasa, a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020387/001.
Usnesení č. 1085/2021
1. RM projednala předloženou Smlouvu o dílo na stavební práce na akci „Jiříkov –
rekonstrukce VO na náměstí“.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov –
rekonstrukce VO na náměstí“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Elektromontáže Rouček
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s.r.o., se sídlem Podhoří 197/15, 400 10 Ústí nad Labem, IČ: 06898874 s nabídkovou cenou ve
výši 433.400,- Kč bez DPH s termínem realizace do 30. 11. 2021.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na
akci „Jiříkov – rekonstrukce VO na náměstí“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem
Elektromontáže Rouček s.r.o., se sídlem Podhoří 197/15, 400 10 Ústí nad Labem.
Usnesení č. 1086/2021
1. RM projednala předloženou Smlouvu o dílo na stavební práce na akci „Jiříkov – veřejné
osvětlení ul. Rumburská – I. etapa.“
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov –
veřejné osvětlení ul. Rumburská – I. etapa“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Metrostav
a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň, IČ: 00014915 s nabídkovou cenou ve
výši 1.156.690,04 Kč, včetně DPH s termínem realizace do 30. 11. 2021.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na
akci „Jiříkov – veřejné osvětlení ul. Rumburská – I. etapa“, mezi Městem Jiříkov
a dodavatelem Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň.
Usnesení č. 1087/2021
1. RM projednala Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo 117D081000404
na akci „Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova“.
2. RM doporučuje ZM projednat Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo
117D081000404 na akci „Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova“.
3. RM doporučuje ZM přijmout na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace –
identifikační číslo 117D081000404 finanční prostředky ve výši 460.522,- Kč poskytnuté Městu
Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Jiříkov – demolice
objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova“.
4. RM doporučuje ZM rozhodnout na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace –
identifikační číslo 117D081000404, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků
ve výši 460.522,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na akci „Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova“ budou kryty
z rozpočtu města v roce 2021.
Usnesení č. 1088/2021
RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou na byty ve vlastnictví
Města Jiříkova:
I. J.
od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021
J. L.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

S. K.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

S. J.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

D. L.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

S. P.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

P. A.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

R. V.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021
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S. I.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

I. J.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

R. J.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

N. P.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

K. E.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

K. R.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

B. V.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

H. R.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

M. L.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

M. D.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

D. Z.

od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021

D. K.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

S. K.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

S. R.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

B. Z.

od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021

Usnesení č. 1089/2021
RM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2020, příjmy
ve výši 95.591.771,60 Kč, výdaje ve výši 88.262.437,06 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
+7.329.334,54 Kč, výnosy ve výši 92.586.934,60 Kč, náklady ve výši 84.374.494,03 Kč,
výsledek hospodaření ve výši 8.212.440,57 Kč.
Usnesení č. 1090/2021
1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská
686, okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 12. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2020.
2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace za období roku 2020 se stavem
k 31. 12. 2020.
3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020.
4. RM projednala zlepšený hospodářský výsledek za rok 2020 příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
342.980,18 Kč.
5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2020 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 10.000,- Kč, tj.
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2,92%, převést do fondu odměn a výsledek hospodaření ve výši 332.980,18 Kč, tj. 97,08%
převést do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
6. RM projednala a bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2020 na fondech
příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková
organizace:
fond odměn
100.943,- Kč
FKSP
148.307,01 Kč
fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku
41.442,73 Kč
fond investic
0,- Kč
fond rezervní z ostatních titulů
334.332,45 Kč
Usnesení č. 1091/2021
1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín
- příspěvková organizace k 31. 12. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku
a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2020.
2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres
Děčín – příspěvková organizace za období roku 2020 se stavem k 31. 12. 2020.
3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020.
4. RM projednala zlepšený hospodářský výsledek za rok 2020 příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 745.786,92 Kč.
5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2020 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 0,- Kč, tj. 0%,
převést do fondu odměn a výsledek hospodaření ve výši 745.786,92 Kč, tj. 100% převést do
rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
6. RM projednala a bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2020 na fondech
příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace:
fond odměn
375.829,- Kč
FKSP
646.878,68 Kč
fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku
509.147,76 Kč
fond investic
0,- Kč
fond rezervní z ostatních titulů
189.604,- Kč
Usnesení č. 1092/2021
1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov, k 31. 12. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty,
Přílohy, vše za období 12/2020.
2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov, za období roku 2020 se stavem k 31. 12. 2020.
3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020.
4. RM projednala zlepšený hospodářský výsledek za rok 2020 příspěvkové organizace Domov
„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, ve výši 12.446,67 Kč.
5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2020 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 0,- Kč, tj. 0%,
převést do fondu odměn a výsledek hospodaření ve výši 12.446,67 Kč, tj. 100% převést do
rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
6. RM projednala a bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2020 na fondech
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov:
fond odměn
448.212,31 Kč
FKSP
863.363,45 Kč
fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku
781.882,30 Kč
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fond investic
fond rezervní z ostatních titulů

0,- Kč
483.360,84 Kč

Usnesení č. 1093/2021
1. RM projednala žádost o použití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola
Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2021, a to ve výši 745.000,- Kč na pořízení
drobného dlouhodobého hmotného majetku.
2. RM vydává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín –
příspěvková organizace na rok 2021 použít svůj rezervní fond ve výši 745.000,- Kč k dalšímu
rozvoji své činnosti, a to k nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku.
Usnesení č. 1094/2021
1. RM projednala informaci o ukončení spolupráce mezi Nadačním fondem FOLIVORA,
se sídlem Myslivečkova 22/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 06204821, zastoupeným panem K.
S., prezidentem nadačního fondu FOLIVORA a ZOO Ústí nad Labem k 15. 12. 2020. RM
schválila Nadačnímu fondu FOLIVORA dne 23. 11. 2020 finanční podporu ve výši
4.000,- Kč právě na podporu ZOO Ústí nad Labem.
2. RM projednala návrh Dohody o použití daru (finanční podpory) uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a Nadačním fondem FOLIVORA, se sídlem Myslivečkova 22/2, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 06204821, zastoupeným K. S., prezidentem nadačního fondu FOLIVORA, na
použití daru (finanční podpory) ve výši 4.000,- Kč.
3. RM projednala návrh Nadačního fondu FILOVORA na vrácení daru (finanční podpory) do
14 dnů po podpisu dohody nebo návrh na možnost použití daru (finanční podpory) na
aminoterapeutický program pro děti, dospělé i důchodce s názvem „Dotkni se křídel Z.S.“
v environmentálním programu pod názvem s Hubertem a Dianou do škol, aneb Falconyterapie.
4. RM rozhodla zvolit využití daru (finanční podpory) takto: Možnost použít daru (finanční
podpory) Nadačním fondem FOLIVORA na aminoterapeutický program pro děti, dospělé
i důchodce s názvem „Dotkni se křídel Z.S.“ v environmentálním programu pod názvem
s Hubertem a Dianou do škol, Aneb Falconyterapie.
5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dohodu o použití daru (finanční podpory).
Usnesení č. 1095/2021
1. RM bere na vědomí pohledávky k 28. 02. 2021 dle předloženého rozboru.
2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 28. 02. 2021 dle předloženého rozboru.
Usnesení č. 1096/2021
1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/2/2021/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a firmou KM Trading CZ s.r.o., se sídlem Březinova 902, 407 53 Jiříkov, IČ: 28711360,
zastoupenou panem P. K., jednatelem, o poskytnutí daru ve výši 25.000,- Kč, a tuto darovací
smlouvu schvaluje.
2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 25.000,- Kč (finanční dar) od firmy
KM Trading CZ s.r.o., se sídlem Březinova 902, 407 53 Jiříkov, IČ: 28711360, dar byl
poskytnut bez podmínek.
3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.
Usnesení č. 1097/2021
1. RM projednala předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422, 407 81
Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, na poskytnutí individuálního příspěvku – zálohy na
kompostéry v počtu 30 ks ve výši 138.000,- Kč.
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2. RM doporučuje ZM rozšířit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 v bodě 5
o písmeno n) takto:
Výdaj na provozní příspěvek – zálohu na kompostéry v rámci individuálního příspěvku pro
Svazek obcí SEVER ve výši 138.000,- Kč.
3. RM doporučuje ZM tuto fakturu na poskytnutí individuálního příspěvku – zálohy na
kompostéry v počtu 30 ks ve výši 138.000,- Kč schválit a zálohu na kompostéry poskytnout.
Usnesení č. 1098/2021
1. RM projednala žádost o odkup osobního vozidla tovární značky Nissan Patrol,
RZ DCA 70 – 70, v majetku Města Jiříkov, podanou panem M. K., za nabídnutou odkupní cenu
ve výši 30.000,- Kč.
2. RM rozhodla schválit prodej osobního vozidla tovární značky Nissan Patrol,
RZ DCA 70 – 70, v majetku Města Jiříkov, panu M. K., za nabídnutou odkupní cenu ve výši
30.000,- Kč.
3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit prodej osobního vozidla tovární
značky Nissan Patrol, RZ DCA 70 – 70, v majetku Města Jiříkov, panu M. K., za nabídnutou
odkupní cenu ve výši 30.000,- Kč na základě sepsané kupní smlouvy mezi kupujícím a Městem
Jiříkov.
Usnesení č. 1099/2021
1. RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/09 na realizaci stavby
„Stavební úpravy objektu č.p. 678 – sociální byty“:
2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/09 na realizaci stavby
„Stavební úpravy objektu č.p. 678 – sociální byty“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem
stavebních prací firmou Stavby MH s.r.o., se sídlem Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou –
Dolní Sedlo, jehož předmětem je realizace více prací v hodnotě 289.183,60 Kč včetně DPH.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/09 na
realizaci stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 678 – sociální byty“, mezi Městem Jiříkov
a dodavatelem stavebních prací firmou Stavby MH s.r.o., se sídlem Lužická 102, 463 34
Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo.
Usnesení č. 1100/2021
1. RM projednala návrh Dodatku č. 2 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. 2 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 navýšení původní ceny o částku ve výši
44.720,80 Kč bez DPH.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 2 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. 1101/2021
1. RM projednala žádost o poskytnutí úlevy z povinnosti hradit energie z výpůjčky
nebytového prostoru v objektu č.p. 900, ulice 9. května v Jiříkově, podaná předsedou SSK
panem P. K.
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2. RM rozhodla dočasně prominout od 01. 01. 2021 do doby zrušení zákazu provozování
činnosti sportovně střeleckému klubu Jiříkov v objektu č.p. 900, ulice 9. května v Jiříkově
povinnost hradit energie z výpůjčky z důvodu v souvislosti s trvajícím nouzovým stavem
a krizovými opatřeními.

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
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