
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 3. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 05. prosince 2022 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 58/2022 

1. RM rozhodla dát přezkoumat hospodaření Města Jiříkova za rok 2023 Krajským úřadem 

Ústeckého kraje v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. RM ukládá: starostovi města – podat žádost o přezkum hospodaření Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje.          

 

Usnesení č. 59/2022 

1. RM projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

v rámci projektu POSOSUK 5 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 ve výši 1.902.300,- Kč je na roky 2022 - 2024 a je určena na financování osobní 

asistence. Pro rok 2022 se poskytuje dotace ve výši 220.900,- Kč, pro rok 2023 ve výši 

841.900,- Kč a pro rok 2024 ve výši 839.500,- Kč. 

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. 60/2022 

1. RM projednala návrh Dodatku č. 1 směrnice č. 2/2022 „Oběh účetních dokladů Města 

Jiříkova“. 

2. RM rozhodla schválit Dodatek č. 1 směrnice č. 2/2022 „Oběh účetních dokladů Města 

Jiříkova“ s platností a účinností od 06. 12. 2022. 

3. RM projednala návrh Dodatku č. 1 směrnice č. 10/2022 „Evidence a vymáhání pohledávek 

Města Jiříkova“. 

4. RM rozhodla schválit Dodatek č. 1 směrnice č. 10/2022 „Evidence a vymáhání pohledávek 

Města Jiříkova“ s platností a účinností od 06. 12. 2022.         

 

Usnesení č. 61/2022 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2022 předložené Spolkem 

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

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

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

2022.                 

 

Usnesení č. 62/2022 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2022 předložené 

TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace ve výši 300.000,- Kč byla 

řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 
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2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2022.                

 

Usnesení č. 63/2022 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 12/2022 Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 12/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.          

 

Usnesení č. 64/2022 

1. RM projednala Rámcovou kupní smlouvu č. 60520237-22 na zajištění dodávek zboží 

a servisních služeb pro oblast provozu motorových vozidel v majetku Města Jiříkov, uzavíranou 

mezi společností ContiTrade Services s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, zastoupené 

ředitelem regionu panem Z. Č. a Městem Jiříkov, zastoupené starostou města panem 

Ing. Bc. Jindřichem Jurajdou, DiS. 

2. RM rozhodla uzavřít Rámcovou kupní smlouvu č. 60520237-22 na zajištění dodávek zboží 

a servisních služeb pro oblast provozu motorových vozidel v majetku Města Jiříkov, mezi 

společností ContiTrade Services s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, zastoupené 

ředitelem regionu panem Z. Č. a Městem Jiříkov, zastoupené starostou města panem 

Ing. Bc. Jindřichem Jurajdou, DiS. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Rámcovou kupní smlouvu č. 60520237-22 

na zajištění dodávek zboží a servisních služeb pro oblast provozu motorových vozidel 

v majetku Města Jiříkov, mezi společností ContiTrade Services s.r.o., Objízdná 1628,  

765 02 Otrokovice, zastoupené ředitelem regionu panem Z. Č. a Městem Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Ing. Bc. Jindřichem Jurajdou, DiS. 

           

Usnesení č. 65/2022 

1. RM projednala žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov, pobočný spolek, 

Františkova 209/5a, 407 53 Jiříkov, IČ: 66102260, zastoupený panem S. L., starostou,  

o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání soutěže „Hasičský srandamač“, 

a to na občerstvení, na poháry, na akci „čarodějnice“ a na pronájem prostor k užívání, ve výši 

13.491,- Kč, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov, pobočný 

spolek, Františkova 209/5a, 407 53 Jiříkov, IČ: 66102260, na rok 2022 v celkové výši 

13.491,- Kč na pořádání soutěže „Hasičský srandamač“, a to na občerstvení, na poháry, na akci 

„čarodějnice“ a na pronájem prostor k užívání, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.  

3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/12/2022/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov, pobočný 

spolek, Františkova 209/5a, 407 53 Jiříkov, IČ: 66102260, zastoupený panem S. L., 

starostou.  

4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/12/2022/VS/EO,  

mezi Městem Jiříkov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov, pobočný spolek, 

Františkova 209/5a, 407 53 Jiříkov, IČ: 66102260. 

5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

č. SO/12/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov, 

pobočný spolek, Františkova 209/5a, 407 53 Jiříkov, IČ: 66102260.  

 

Usnesení č. 66/2022 

1. RM doporučuje ZM stanovit v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 
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pozdějších předpisů, s účinností od 01. 01. 2023, neuvolněnému členu zastupitelstva odměnu 

za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna stanovená zastupitelstvem: 

člen rady města         8.749,- Kč 

předseda výboru zastupitelstva,  

předseda komise rady, předseda zvláštního orgánu                                                   4.376,- Kč 

člen výboru zastupitelstva, člen komise rady, člen zvláštního orgánu                      3.645,- Kč 

člen zastupitelstva                                              2.188,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne 01. 01. 2023 v daný den výplatního termínu zaměstnanců 

Města Jiříkov.  

2. RM ukládá: místostarostovi města – předložit návrh usnesení na nejbližším zasedání ZM. 

                

Usnesení č. 67/2022 

1. RM projednala návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 22080212 na realizaci stavby 

„Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 22080212 na realizaci stavby 

„Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“, mezi Městem Jiříkov 

a dodavatelem stavebních prací firmou METROSTAV DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 

2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 25021915, jehož předmětem je navýšení ceny stavby 

o 32.034,59 Kč bez DPH, dle skutečného provedení stavebních prací. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 22080212 

na realizaci stavby „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“, mezi 

Městem Jiříkov a dodavatelem stavebních prací firmou METROSTAV DIZ s.r.o., se sídlem 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 25021915.    

 

 

 

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. 
 


