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

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 97. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 28. března 2022 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov
Usnesení č. 1578/2022
1. RM projednala revokaci usnesení č. 356/2021 z 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
konaného dne 29. června 2021.
2. RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 356/2021 z 20. zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova konaného dne 29. června 2021 v plném znění.
3. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2699/1
(zahrada) o výměře 548 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1653-7/2021, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, panu D. B. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 70.360,- Kč.
4. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2699/1
(zahrada) o výměře 548 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1653-7/2021, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, panu D. B. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, za cenu
a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 70.360,- Kč.
Usnesení č. 1579/2022
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o prodeji dříví v drobném formou samovýroby
č. 1/2022/lesSM/V+ŽP uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
IČ: 00261424 a fyzickou osobou Ing. R. K., 407 53 Jiříkov.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o prodeji dříví v drobném formou samovýroby č.
1/2022/lesSM/V+ŽP, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424
a fyzickou osobou Ing. R. K., 407 53 Jiříkov.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o prodeji dříví v drobném formou
samovýroby č. 1/2022/lesSM/V+ŽP,mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
IČ: 00261424 a fyzickou osobou Ing. R. K., 407 53 Jiříkov.
Usnesení č. 1580/2022
RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou na byt ve vlastnictví
Města Jiříkova paní R. J. od 01. 04. 2022 do 30. 06. 2022.
Usnesení č. 1581/2022
1. RM projednala žádost pana L. L., o odkup nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
st.p.č. 1362 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 478 m2, jejíž součástí je stavba rodinného
domu č.p. 840, ulice Svobodova a p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 858 m2, vše v k.ú Jiříkov za
cenu dle znaleckého posudku č. 5 749/001/2021 ze dne 10. 04. 2021 ve výši 2.500.000,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: st.p.č. 1362
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 478 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p.
840, ulice Svobodova a p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 858 m2, vše v k.ú Jiříkov za cenu dle
znaleckého posudku č. 5 749/001/2021 ze dne 10. 04. 2021 ve výši 2.500.000,- Kč, panu L. L.
Usnesení č. 1582/2022
1. RM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2021:

a) příjmy ve výši 114.887.822,71 Kč, výdaje ve výši 117.864.456,81 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši – 2.976.634,10 Kč,
b) výnosy ve výši 101.952.310,46 Kč, náklady ve výši 90.479.846,66 Kč, výsledek hospodaření
běžného účetního období ve výši 11.472.463,80 Kč.
Usnesení č. 1583/2022
1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská
686, okres Děčín – příspěvková organizace k 31. 12. 2021, tzn. účetní výkazy Rozvaha Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2021.
2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace za období roku 2021 se stavem
k 31. 12. 2021.
3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2021
4. RM projednala zlepšený hospodářský výsledek za rok 2021 příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace ve výši
156.635,38 Kč.
5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2021 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 20.000,- Kč,
tj. 12,77%, převést do fondu odměna a výsledek hospodaření ve výši 136.635,38 Kč, tj. 87,23%
převést do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
6. RM projednala a bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2021 na fondech
příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková
organizace:
fond odměn
100.943,- Kč
FKSP
182.188,99 Kč
fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku
184.422,91 Kč
fond investic
1.164,- Kč
fond rezervní z ostatních titulů
398.469,79 Kč
Usnesení č. 1584/2022
1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín
– příspěvková organizace k 31. 12. 2021, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku
a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2021
2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres
Děčín – příspěvková organizace za období roku 2021 se stavem k 31. 12. 2021.
3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2021.
4. RM projednala zlepšený hospodářský výsledek za rok 2021 příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace ve výši 14.477,41 Kč.
5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2021 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 0,- Kč, tj. 0%,
převést do fondu odměn a výsledek hospodaření ve výši 14.477,41 Kč, tj. 100% převést do
rezervního fondu.
6. RM projednala a bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2021 na fondech
příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace:
fond odměn
375.829,- Kč
FKSP
734.096,68 Kč
fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku
509.934,68 Kč
fond investic
0,- Kč
fond rezervní z ostatních titulů
200.533,- Kč
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Usnesení č. 1585/2022
1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov, k 31. 12. 2021, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty,
Přílohy, vše za období 12/2021.
2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ –
sociální služby Jiříkov, za období roku 2021 se stavem k 31. 12. 2021.
3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2021.
4. RM projednala zhoršený hospodářský výsledek za rok 2021 příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, ve výši – 215,88 Kč.
5. RM rozhodla tento zhoršený hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla, že na
úhradu ztráty z hospodaření roku 2021 bude použit rezervní fond příspěvkové organizace,
tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku.
6. RM projednala a bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2021 na fondech
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov:
fond odměn
448.212,31 Kč
FKSP
961.075,05 Kč
fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku
794.328,97 Kč
fond investic
0,- Kč
fond rezervní z ostatních titulů
483.360,84 Kč
Usnesení č. 1586/2022
1. RM projednala dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu
sociálních služeb v rámci rozpočtového provizoria ČR uzavřenou mezi Ústeckým krajem,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892159 a Domovem „Srdce v dlaních“ –
sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou
organizací Města Jiříkova, dotace se navyšuje o 1.945.400,- Kč, je na rok 2022 a je určena
poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území
Ústeckého kraje.
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. 1587/2022
1. RM projednala předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 00
Praha 4, IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2022 ve výši 16.419,38 Kč.
2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2022 schválit
a členský příspěvek uhradit.
Usnesení č. 1588/2022
1. RM projednala žádost spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha,
IČ: 61383198, zastoupeného S. P., ředitelkou, o poskytnutí finančního příspěvku v celkové
výši 10.000,- Kč na provoz dětské krizové linky, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.
2. RM rozhodla neposkytnout finanční příspěvek spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95,
181 00 Praha, IČ: 61383198.
Usnesení č. 1589/2022
1. RM projednala žádost spolku Pomoc4ALL, z.s., Východní 1957, 407 47 Varnsdorf,
IČ: 05960207, zastoupeného J. H., předsedou spolku, o poskytnutí sponzorského finančního
daru nebo propagačních materiálů na 4. ročník soutěže Šluknovský správňák“.
2. RM rozhodla neposkytnout finanční dar spolku Pomoc4ALL, z.s., Východní 1957,
407 47 Varnsdorf, IČ: 05960207.
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3. RM rozhodla neposkytnout propagační materiály spolku Pomoc4ALL, z.s., Východní
1957, 407 47 Varnsdorf, IČ: 05960207 na 4. ročník soutěže Šluknovský správňák“.
Usnesení č. 1590/2022
1. RM bere na vědomí pohledávky k 28. 02. 2022 dle předloženého rozboru.
2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 28. 02. 2022 dle předloženého rozboru.
Usnesení č. 1591/2022
RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních
prováděcích předpisů, pro výkon ředitele Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
Funkce: 1.01/1.01.12/12. platová třída/bod 2., paní Bc. Andree Málkové, ředitelce
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov se sídlem Filipov
č.p. 65, 407 53 Jiříkov plat dle Platového výměru č. 01/2022 s účinností od 01.04.2022 (příloha
č. 1. - Platový výměr č. 01/2022).
Usnesení č. 1592/2022
1. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření za období
01 – 12/2021, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedli Ing. Jindřich Jurajda
a Mgr. Vladimír Šamša, na základě pověření zřizovatele ze dne 28. 02. 2022 u příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov dne 03. 03. 2022. 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 – 12/2021, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedli Ing. Jindřich Jurajda
a Mgr. Vladimír Šamša, na základě pověření zřizovatele ze dne 28. 02. 2022 u příspěvkové
organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace
dne 04. 03. 2022. 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.
3. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření za období
01 – 12/2021, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedli Ing. Jindřich Jurajda
a Mgr. Vladimír Šamša, na základě pověření zřizovatele ze dne 28. 02. 2022 u příspěvkové
organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dne 14. 03. 2022.
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.

Ing. Jozef Hompora
Tajemník MěÚ Jiříkov

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.
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