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

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 70. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 12. dubna 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov
Usnesení č. 1102/2021
RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.
Usnesení č. 1103/2021
1. RM projednala předložené nabídky dodávky elektřiny od společnosti ČEZ ESCO a.s.,
Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČ: 03592880.
2. RM rozhodla přijmout nabídku na dodávku elektřiny na období od 01. 01. 2022
do 31. 12. 2024 od společnosti ČEZ ESCO a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČ: 03592880.
3. RM ukládá:
a) odboru místního a bytového hospodářství – na základě přijaté nabídky nechat vypracovat
Smlouvu o sdružených službách na dodávku elektřiny, mezi Městem Jiříkov a společností
ČEZ ESCO a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČ: 03592880, na období od 01. 01. 2022
do 31. 12. 2024,
b) starostovi města – Smlouvu o sdružených službách na dodávku elektřiny podepsat.
Usnesení č. 1104/2021
1. RM projednala předložené nabídky dodávky zemního plynu od společnosti ČEZ ESCO a.s.,
Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČ: 03592880.
2. RM rozhodla přijmout nabídku na dodávku zemního plynu na období od 01. 01. 2022
do 31. 12. 2024 od společnosti ČEZ ESCO a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČ: 03592880.
3. RM ukládá:
a) odboru místního a bytového hospodářství – na základě přijaté nabídky nechat vypracovat
Smlouvu o sdružených službách na dodávku zemního plynu, mezi Městem Jiříkov a společností
ČEZ ESCO a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČ: 03592880, na období od 01. 01. 2022
do 31. 12. 2024,
b) starostovi města – Smlouvu o sdružených službách na dodávku zemního plynu podepsat.
Usnesení č. 1105/2021
1. RM projednala návrh schodkového rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021, kdy příjmy jsou
plánovány ve výši 102.605.000,- Kč, výdaje ve výši 119.715.000,- Kč, financování ve výši
+ 17.110.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 17.110.000,- Kč.
2. RM projednala Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2021 a Komentář k rozpočtu na
rok 2021.
3. RM doporučuje ZM a schválit schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 2021 dle
předloženého návrhu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 102.605.000,- Kč, výdaje ve výši
119.715.000,- Kč, financování ve výši + 17.110.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt
uspořenými prostředky z přecházejících let uloženými ve fondech.
4. RM doporučuje ZM schválit celkové příjmy ve výši 102.605.000,- Kč, výdaje ve výši
119.715.000,- Kč a financování ve výši + 17.110.000,- Kč jako závazné ukazatele rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2021.

5. RM doporučuje ZM schválit jednotlivým odborům městského úřadu závazné ukazatele na
rok 2021 takto:
Odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 6.618.000,- Kč, kapitálové výdaje
37.158.000,- Kč, odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 8.255.000,- Kč,
kapitálové výdaje 350.000,- Kč, odbor vnitřní správy – provozní výdaje 6.592.000,- Kč,
kapitálové výdaje 0,- Kč, odbor ekonomický – provozní výdaje 32.167.000,- Kč, kapitálové
výdaje 0,- Kč, tajemník městského úřadu – provozní výdaje 28.575.000,- Kč, kapitálové výdaje
0,- Kč.
6. RM doporučuje ZM schválit jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele na
rok 2021 takto:
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace – provozní
příspěvek ve výši 1.730.000,- Kč, Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace
– provozní příspěvek ve výši 3.358.000,- Kč, Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov – provozní příspěvek ve výši 1.200.000,- Kč.
7. RM doporučuje ZM schválit Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2021 a jejich
uplatňování při hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova
v roce 2021.
8. RM projednala návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2021.
9. RM doporučuje ZM schválit rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2021.
10. RM projednala návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2021.
11. RM doporučuje ZM schválit rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2021.
12. RM projednala informace o schváleném rozpočtu na rok 2020 dle zákona o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti.
13. RM doporučuje ZM schválit informace o schváleném rozpočtu na rok 2020 dle zákona
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
14. RM doporučuje ZM rozhodnout o uložení odvodu z odpisů roku 2021 a odvodu celého
investičního fondu všem zřízeným příspěvkovým organizacím nejpozději do 17. 12. 2021 na
účet zřizovatele.
15. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši
20.483.712,83 Kč z fondu rezerv, č. ú. 20036 - 921389399/0800, na základní běžný účet,
č. ú. 921389399/0800, na financování výdajů rozpočtu roku 2021 v květnu 2021.
Usnesení č. 1106/2021
RM bere na vědomí elektronické podání Přiznání k dani z příjmů právnických osob Města
Jiříkova za rok 2020 Finančnímu úřadu v Rumburku na daň ve výši 5.126.390,- Kč dne
23. 02. 2021.
Usnesení č. 1107/2021
RM bere na vědomí Oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, okres
Děčín – příspěvková organizace, o konání zápisu do mateřské školy na školní rok 2021/2022,
které bude probíhat v termínu od 02. 05. 2021 do 16. 05. 2021.
Usnesení č. 1108/2021
1. RM projednala předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020607/VB001, DC_Filipov, ppč. 5069, nové kNN, na
p.p.č. 5069 (trvalý travní porost) a p.p.č. 6503 (ostatní plocha) vše 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
GEZ spol. s.r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf.
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2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-4020607/VB001, DC_Filipov, ppč. 5069, nové kNN, na p.p.č 5069
(trvalý travní porost) a p.p.č. 6503 (ostatní plocha) vše 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 GEZ spol. s.r.o., se sídlem
Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf, a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020607/VB001, DC_Filipov, ppč. 5069,
nové kNN.
Usnesení č. 1109/2021
1. RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o poskytování poradenských služeb
a jiných odborných služeb, mezi panem Mgr. F. M. a Městem Jiříkov, který je uzavírán na
základě prodloužení termínu ukončení realizace akce „Asistenti prevence kriminality –
Město Jiříkov“ z původního termínu ve smlouvě o dílo do 30. 06. 2021, na nový termín
ukončení akce do 31. 12. 2021.
2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo o poskytování poradenských služeb
a jiných odborných služeb, mezi panem Mgr. F. M. a Městem Jiříkov, který je uzavírán na
základě prodloužení termínu ukončení realizace akce „Asistenti prevence kriminality –
Město Jiříkov“ z původního termínu ve smlouvě o dílo do 30. 06. 2021, na nový termín
ukončení akce do 31. 12. 2021.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo o poskytování
poradenských služeb a jiných odborných služeb, mezi panem Mgr. F. M.
a Městem Jiříkov, který je uzavírán na základě prodloužení termínu ukončení realizace akce
„Asistenti prevence kriminality – Město Jiříkov“ z původního termínu ve smlouvě o dílo do
30. 06. 2021, na nový termín ukončení akce do 31. 12. 2021.
Usnesení č. 1110/2021
1. RM projednala předložený Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor k umístění
a provozování peněžního bankomatu v objektu Jiříkov, Náměstí č. ev. 18, Jiříkov uzavíraný
mezi společností Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782
a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na dobu neurčitou s platností
od 01. 11. 2021.
2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor k umístění
a provozování peněžního bankomatu v objektu Jiříkov, Náměstí č. ev. 18, Jiříkov, mezi
společností Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782
a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na dobu neurčitou s platnost
od 01. 11. 2021.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor k umístění a provozování peněžního bankomatu v objektu Jiříkov, Náměstí č. ev. 18,
Jiříkov, mezi společností Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČ: 45244782 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na dobu neurčitou
s platností od 01. 11. 2021.
Usnesení č. 1111/2021
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 3408 (trvalý travní porost) o výměře cca 1200 m2 v k.ú. Jiříkov, za smluvní cenu
200,- Kč/m2.
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2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 3408 (trvalý travní porost) o výměře cca 1200 m2 v k.ú. Jiříkov, za smluvní cenu
200,- Kč/m2.
Usnesení č. 1112/2021
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 Spolkem
jiříkovských betlemářů, z.s. zastoupeným panem O. P.
2. RM rozhodla dočasně prominout od 01. 01. 2021 do doby zrušení zákazu provozování
činnosti Spolku jiříkovských betlemářů, z.s. v objektu č.p. 900, ulice 9. května v Jiříkově
povinnost hradit energie z výpůjčky z důvodu v souvislosti s trvajícím nouzovým stavem
a pandemickým zákonem.

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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