
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 76. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 14. června 2021 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 1175/2021 

1. RM projednala návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2020 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkov za rok 2020.  

2. RM doporučuje ZM projednat návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2020 včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2020 projednání uzavřít 

vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

3. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 

2020 ve výši 7.329.334,54 Kč do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně 

i v roce 2021.                                                                                                     

 

Usnesení č. 1176/2021 

1. RM projednala: 

a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha – Bilance, Výkaz 

zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích, Údaje o projektech partnerství 

veřejného a soukromého sektoru, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního 

kapitálu – vše za období 12/2020, 

b) znovu 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,  

c) výsledek hospodaření před zdaněním 13.338.830,57 Kč, daň z příjmu 5.126.390,- Kč, 

výsledek hospodaření běžného účetního období 8.212.440,57 Kč,  

d) vyúčtování (plnění) sociálního fondu k 31. 12. 2020, 

e) vyúčtování (plnění) fondu rezerv k 31. 12. 2020, 

f) nesplacené úvěry k 31. 12. 2020 ve výši 26.855.852,04 Kč, 

g) souhrnnou zprávu o výsledcích provedených kontrol Města Jiříkova za rok 2020, 

h) zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2020, 

i) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrka za rok 2020 a uložila starostovi města tento 

protokol podepsat.  

2. RM doporučuje ZM schválit: 

a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2020 se stavem k 31. 12. 2020, 

b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2020 Města Jiříkova ve výši 

8.212.440,57 Kč,  

c) vyúčtování (plnění) sociálního fondu k 31. 12. 2020, 

d) vyúčtování (plnění) fondu rezerv k 31. 12. 2020, 

3. RM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2020 ve výši 

2.607.043,50 Kč (č.p. 799 včetně pozemků). 

4. RM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2020 ve výši 4,82 %. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1177/2021 

1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2021: 
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a) příjmy ve výši 33.721.642,10 Kč, výdaje ve výši 33.112.387,10 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši 609.255,- Kč, 

b) výnosy ve výši 24.843.609,50 Kč, náklady ve výši 17.343.124,64 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 7.500.484,86 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2021, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích, Údaje o projektech 

partnerství veřejného a soukromého sektoru. Přehled o finančních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu. 

3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období  3/2021 schválit.  

                                                                                                                          

Usnesení č. 1178/2021 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/3/2021/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a firmou MORKUS MORAVA s.r.o., se sídlem Lazníky č.p. 163, 751 25 Lazníky, 

IČ: 27848485, zastoupenou D. M., jednatelem, o poskytnutí daru ve výši 200.000,- Kč (finanční 

hotovost). 

2. RM doporučuje ZM schválit Darovací smlouvu, č. sml.  SO/3/2021/D/EO, mezi Městem 

Jiříkov a firmou MORKUS MORAVA s.r.o., se sídlem Lazníky č.p. 163, 751 25 Lazníky, 

IČ: 27848485, zastoupenou D. M., jednatelem, o poskytnutí daru ve výši 200.000,- Kč (finanční 

hotovost). 

3. RM doporučuje ZM přijmout dar ve výši 200.000,- Kč (finanční hotovost) od firmy 

MORKUS MORAVA s.r.o., se sídlem Lazníky č.p. 163, 751 25 Lazníky, IČ: 27848485, dar 

byl poskytnut bez podmínek.                                                                              

 

Usnesení č. 1179/2021 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 04. 2021 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 04. 2021 dle předloženého rozboru. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1180/2021 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 2/2021 Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 2/2021 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.                                                                                                               

 

Usnesení č. 1181/2021 

1. RM projednala žádost o zrušení rozhodnutí Rady města Jiříkova o neprodloužení nájemní 

smlouvy na byt č. 2, podanou paní Z. D. 

2. RM rozhodla revokovat usnesení č. 1115/2021 ze 71. schůze Rady Města Jiříkova konané 

dne 28. 04. 2021. 

3. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova paní Z. D., 

na dobu určitou od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021.                                                                                                  

 

Usnesení č. 1182/2021 

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

01 – 12/2020, 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 21. 04. 2021 u příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov dne 28. 04. 2021. Závěr – „Provedenou 

veřejnosprávní kontrolou nebylo identifikováno žádné závažné zjištění“. 

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

10 – 12/2020, 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 
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a Ing. M. B., na základě pověření zřizovatele ze dne 21. 04. 2021 u příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dne 29. 04. 2021. Závěr – 

„Provedenou veřejnosprávní kontrolou nebylo identifikováno žádné závažné zjištění“. 

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

10 – 12/2020, 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 21. 04. 2021 u příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dne 29. 04. 

2021. Závěr – „Provedenou veřejnosprávní kontrolou nebylo identifikováno žádné závažné 

zjištění“.                                                                                                

 

Usnesení č. 1183/2021 

1. RM projednala žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. J. Ch., o poskytnutí dotace v celkové výši 60.000,- 

Kč na XIV. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny pro 

umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021.  

2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 

13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, na rok 2021 v celkové výši 60.000,- Kč na XIV. ročník 

mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování 

a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021.                        

 

Usnesení č. 1184/2021 

RM revokuje usnesení č. 1171/2021 ze 75. schůze Rady města Jiříkova, konané dne 

07. 06. 2021.                                                                                                      

 

Usnesení č. 1185/2021 

1. RM projednala žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 18382801, ze dne 10. 06. 2021, zastoupenou předsedou Michalem Majákem, o poskytnutí 

dotace v celkové výši 150.000,- Kč na zajištění chodu a údržby areálu, na úpravy travnaté 

plochy, na energie, na pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu z rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2021. 

2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 

407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, na rok 2021 v celkové výši 150.000,- Kč na zajištění chodu a 

údržby areálu, na úpravy travnaté plochy, na energie, na pohonné hmoty do zahradního 

traktůrku a křovinořezu z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021.                       

 

Usnesení č. 1186/2021 

1. RM projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace o změnu závazného ukazatele 

hospodaření příspěvkové organizace na rok 2021, a to navýšení příspěvku zřizovatele 

o 130.000,- Kč na opravu stropu. 

2. RM doporučuje ZM schválit změnu závazného ukazatele příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace na rok 2021 

tak, jak je výše uvedeno. 

 
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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