
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH ze 7. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 06. února 2023 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města 

Usnesení č. 113/2023 

1. RM projednala předloženou informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce na akci „Stavební úpravy bytu ve 2. N. P. objektu č.p. 787, 

ul. Teplická, Jiříkov“. 

2. RM rozhodla vyloučit ze zadávacího řízení zájemce pana M. B. pro nezpůsobilost dle § 48 

odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů z důvodu, že tento účastník zadávacího řízení nesplnil požadavky na prokázání 

kvalifikace.  

3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce na akci „Stavební úpravy bytu ve 2. N. P. objektu č.p. 787, ul. Teplická, 

Jiříkov“ dle stanovených kritérii předložil dodavatel pan F. H. s nabídkovou cenou ve výši 

1. 522.274,55 Kč včetně DPH. Druhý v pořadí se umístil dodavatel společnost TERMI s.r.o., 

se sídlem Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ: 25032640 s nabídkovou cenou 

ve výši 1.625.778,- Kč včetně DPH. 

4. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo na zajištění stavebních prací na akci 

„Stavební úpravy bytu ve 2. N. P. objektu č.p. 787, ul. Teplická, Jiříkov“.  

5. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci „Stavební úpravy 

bytu ve 2. N. P. objektu č.p. 787, ul. Teplická, Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem 

panem F. H. s nabídkovou cenou ve výši 1.522.274,55 Kč včetně DPH za předpokladu, 

že vybraný dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon, nebo 

zadavatel požadoval, jako podmínku pro uzavření smlouvy. 

6. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací 

na akci „Stavební úpravy bytu ve 2. N. P. objektu č.p. 787, ul. Teplická, Jiříkov“, mezi 

Městem Jiříkov a dodavatelem panem F. H.    

 

Usnesení č. 114/2023 

1. RM projednala předloženou informaci o změně a doplnění členů hodnotící komise 

na veřejnou zakázku na stavební práce na stavbu „Výstavba vodovodních řadů v souběhu 

s plánovanou kanalizací II. – IV. etapa v Jiříkově a výstavba vodovodu Filipov“. 

2. RM rozhodla o ustanovení hodnotící komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

pan Michal Maják – místostarosta města, pan Miroslav Sabo – vedoucí odboru výstavby 

a životního prostředí, Ing. O. B.– zástupce SVS a.s., Teplice, pan Ing. K. J. – firma Bohemia 

projekt plus, s.r.o., Ústí nad Labem a Ing. T. H. – firma Allo Tender s.r.o., Praha. 

3. RM rozhodla o ustanovení náhradníků za členy hodnotící komise pro otvírání obálek 

hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Bc. Vladimír Šamša – člen Rady města Jiříkov, 

Mgr. Jiří Semerád – vedoucí odboru vnitřní správy, Bc. Petr Stredák – vedoucí odboru místního 

a bytového hospodářství, pan T. K. – firma Bohemia projekt plus, s.r.o., Ústí nad Labem 

a Mgr. E. K. – firma Allo Tender s.r.o., Praha. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – sdělit návrhy na členy 

a náhradníky hodnotící komise Ing. T. H. z firmy Allo Tender s.r.o. Praha, který organizuje 

průběh výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na stavbu „Výstavba 
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vodovodních řadů v souběhu s plánovanou kanalizací II. – IV. etapa v Jiříkově a výstavba 

vodovodu Filipov“.   

 

Usnesení č. 115/2023 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p.č. 

6538/4 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 

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. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p.č 6538/4 

(ostatní plocha)   v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov 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 

za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene 

- služebnosti na p.p.č. 6538/4 (ostatní plocha)  v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

464/1, 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.    

 

Usnesení č. 116/2023 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby IP-12-4014148 na p.p.č. 6499/2 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, 

uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, 

a.s,. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností 

HTEEC Service s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, zastoupenou 

společností Sikora architects s.r.o., se sídlem Vinohradská 1013/66, 130 00 Praha 3.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o  umístění IP-12-4014148 na p.p.č. 6499/2 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností 

HTEEC Service s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, zastoupenou 

společností Sikora architects s.r.o., se sídlem Vinohradská 1013/66, 130 00 Praha 3, a to 

za jednorázovou náhradu ve výši 3.300,- Kč.   

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o  umístění stavby IP-12-4014148 na p.p.č. 6499/2 (ostatní plocha) 

v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a společností 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou 

společností HTEEC Service s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, 

zastoupenou společností Sikora architects s.r.o., se sídlem Vinohradská 1013/66, 

130 00 Praha 3.       

 

Usnesení č. 117/2023 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohody o umístění stavby na p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha), p.p.č. 532 (zahrada) a st.p.č. 684 

(zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností INEL – Technik, s.r.o., se sídlem 

Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň 3, zastoupenou panem T. K.  
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2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby na p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha), p.p.č. 532 (zahrada) a st.p.č. 684 (zastavěná 

plocha a nádvoří) vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov 

a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 

zastoupenou společností INEL – Technik, s.r.o., se sídlem Kollárova 623/42, 

301 00 Plzeň 3, zastoupenou panem T. K., a to za jednorázovou náhradu 

ve výši 500,- Kč.   

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby na p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha), p.p.č. 532 (zahrada) 

a st.p.č. 684 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností INEL – Technik, s.r.o., 

se sídlem Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň 3, zastoupenou panem T. K. 

                

Usnesení č. 118/2023 

1. RM projednala záměry obnovení pronájmů pozemků a záměry nových pronájmů 

ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměry obnovení pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) st.p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 40 m2 a části p.p.č. 5884 (zahrada) 

o výměře 530 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk, 

b) část p.p.č. 4904  (trvalý travní porost) o výměře 950 m2 a p.p.č. 4906 (trvalý travní porost) 

o výměře 30 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Část p.p.č. 4904 (trvalý 

travní porost) o výměře 50 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky 

jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk. 

3. RM schvaluje záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) p.p.č.  4336/1 (trvalý travní porost) o výměře 176 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

b) část p.p.č. 3217/2 (trvalý travní porost) o výměře 860 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 

c) části p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře 470 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,-  Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

d) části p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře 360 m2 v k.ú. Jiříkov jako odstavnou plochu za cenu 

2,-  Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

e) části p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře 880 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,-  Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  – zveřejnit záměry pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.        

 

Usnesení č. 119/2023 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 

2956/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 2956/3 (trvalý travní porost), části p.p.č. 2956/4 (trvalý 

travní porost) a části p.p.č. 2956/5 (trvalý travní porost) dle GOP č. 1718-77/2022 nově vzniklé 
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p.p.č. 2956/3 (trvalý travní porost) o výměře 1100 m2  v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu 

za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.1 + náklady. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 2956/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 2956/3 (trvalý travní porost), části p.p.č. 2956/4 

(trvalý travní porost) a části p.p.č. 2956/5 (trvalý travní porost) dle GOP č. 1718-77/2022 nově 

vzniklé p.p.č. 2956/3 (trvalý travní porost) o výměře 1100 m2  v k.ú. Jiříkov, na stavbu 

rodinného domu za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.1 + náklady.       

 

Usnesení č. 120/2023 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 

368/1 (trvalý travní porost) o výměře 164 m2 a části p.p.č. 368/2 (trvalý travní porost) o výměře 

293 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1713-72/2022, na zahradu za cenu dle směrnice č. 1/2022, 

bod 4.2 + náklady. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 368/1 (trvalý travní porost) o výměře 164 m2 a části p.p.č. 368/2 (trvalý travní porost) 

o výměře 293 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1713-72/2022, na zahradu za cenu dle směrnice 

č. 1/2022, bod 4.2 + náklady.             

 

Usnesení č. 121/2023 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1227/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1284 m2  v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1728-114/2022, na stavbu 

rodinného domu za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.1 + náklady. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 

1227/1 (trvalý travní porost) o výměře 1284 m2  v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1728-114/2022, 

na stavbu rodinného domu za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.1 + náklady. 

           

Usnesení č. 122/2023 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 

831/4 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov  dle GOP č. 1727-113/2022 dílu „a“ o výměře 43 m2, 

na zahradu za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + náklady. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 831/4 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov  dle GOP č. 1727-113/2022 dílu „a“ o výměře 

43 m2, na zahradu za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + náklady.       

 

Usnesení č. 123/2023 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 

831/4 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov  dle GOP č. 1727-113/2022 dílu „b“ o výměře 54 m2, 

na zahradu za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + náklady. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 831/4 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov  dle GOP č. 1727-113/2022 dílu „b“ o výměře 

54 m2, na zahradu za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + náklady.  

 

Usnesení č. 124/2023 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 

6437/1 (ostatní plocha)  v k.ú. Jiříkov  dle GOP č. 1688-124/2021 nově vzniklé p.p.č. 6437/4 

o výměře 156 m2, na zahradu za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + náklady. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 6437/1 (ostatní plocha)  v k.ú. Jiříkov  dle GOP č. 1688-124/2021 nově vzniklé p.p.č. 

6437/4 o výměře 156 m2, na zahradu za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + náklady. 
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Usnesení č. 125/2023 

1. RM projednala záměr směny  nemovitostí, a to části p.p.č. 4392/1 (trvalý travní porost) 

o výměře 222 m2  v k.ú. Jiříkov  dle GOP č. 1688-124/2021 nově vzniklé p.p.č. 4392/6 
 ve vlastnictví Města Jiříkova  za část st.p.č. 1537 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 37 m2, 

část st.p.č. 1608 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2, část p.p.č. 4390/1 (zahrada) 

o výměře 7 m2 a část p.p.č. 4391 (trvalý travní porost) o výměře 34 m2  vše v k.ú. Jiříkov 

dle GOP č. 1688-124/2021 nově vzniklé p.p.č. 4391 ve vlastnictví  J. H., 407 53 Jiříkov. 

2. RM rozhodla zveřejnit  záměr směny  nemovitostí, a to části p.p.č. 4392/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 222 m2  v k.ú. Jiříkov  dle GOP č. 1688-124/2021 nově vzniklé p.p.č. 4392/6 

ve vlastnictví Města Jiříkova za část st.p.č. 1537 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 37 m2, 

část st.p.č. 1608 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2, část p.p.č. 4390/1 (zahrada) 

o výměře 7 m2 a část p.p.č. 4391 (trvalý travní porost) o výměře 34 m2  vše v k.ú. Jiříkov 

dle GOP č. 1688-124/2021 nově vzniklé p.p.č. 4391 ve vlastnictví  J. H., 407 53 Jiříkov.

      

Usnesení č. 126/2023 

1. RM projednala cenový návrh na Smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších 

distribučních prostředků na technické plyny uzavíranou mezi společností Linde Gas a.s., 

U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754, a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období 01. 02. 2023 – 31. 01. 2026 za cenu  

27.822,- Kč bez DPH. 

2. RM rozhodla přijmout cenový návrh na Smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších 

distribučních prostředků na technické plyny a uzavřít Smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví 

a dalších distribučních prostředků na technické plyny, mezi společností Linde Gas a.s., 

U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754, a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období 01. 02. 2023 – 31. 01. 2026 za cenu  

27.822,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat cenový návrh na Smlouvu o dlouhodobém 

pronajmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické plyny, mezi společností 

Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754 a Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období 01. 02. 2023 – 31. 01. 2026 za cenu 

27.822,- Kč bez DPH.        

 

Usnesení č. 127/2023 

1. RM projednala Žádost příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace, o povolení výjimky z počtu žáků v  příspěvkové organizaci Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o  základním vzdělávání 

a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023, a to 

v 1., 4. a 7. ročníku dle přihlášeného počtu žáků v jednotlivých ročnících s tím, že zvýšení počtu 

dětí nebudou mít vliv na újmu kvality výchovně vzdělávací práce školy a budou splněny 

podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 

2. RM rozhodla povolit výjimky k navýšení počtu žáků v  příspěvkové organizaci Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace podle § 23 odst. 5 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., 

o  základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve školním 

roce 2022/2023, a to v 1., 4. a 7. ročníku dle přihlášeného počtu žáků v jednotlivých ročnících 

s tím, že zvýšení počtu dětí nebudou mít vliv na újmu kvality výchovně vzdělávací práce školy 

a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.        
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Usnesení č. 128/2023 

1. RM: 

a) projednala Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši  

153.258,- Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 47 žáků 

za období 01. 01. 2023 – 30. 06. 2023. a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. 

b) schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 153.258,- Kč pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, který bude určen 

k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 47 žáků za období 

01. 01. 2023 – 30. 06. 2023, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci 

jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.  

2. RM: 

a) projednala Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši  

22.080,- Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 7 žáků 

za období 01. 01. 2023 – 30. 06. 2023, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. 

b) schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 22.080,- Kč pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, který bude určen 

k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 7 žáků za období 01. 01. 2023 – 30. 06. 2023, 

a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu 

OBĚDY PRO DĚTI.         

 

Usnesení č. 129/2023 

1. RM projednala Žádost příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace, o povolení provedení zásahu do budovy školní jídelny k vytvoření 

dvou větracích otvorů z důvodu stávajícího nedostatečného odvětrání plynu a cirkulace 

vzduchu, který byl zjištěn na základě provedené revize společností Kominictví BRŮNA, 

Rumburk. 

2. RM rozhodla povolit na základě žádosti příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, 

okres Děčín – příspěvková organizace, provedení zásahu do budovy školní jídelny vytvořením 

dvou větracích otvorů z důvodu stávajícího nedostatečného odvětrání plynu a cirkulace 

vzduchu, který byl zjištěn na základě provedené revize společností Kominictví BRŮNA, 

Rumburk.          

 

Usnesení č. 130/2023 

1. RM projednala návrh Dodatku ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů 

pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2023 ve výši 80.000,- Kč, 

uzavíraný mezi Městskou knihovnou Děčín,  příspěvkovou organizací, Karla Čapka 

1441/3, 406 55 Děčín I, zastoupenou ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 

407 53 Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Ing. Bc. Jindřichem Jurajdou, DiS. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů 

pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2023 ve výši 80.000,- Kč, 

mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3,  

406 55 Děčín I,  zastoupenou ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 

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

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování 

a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2023 

ve výši 80.000,- Kč, mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, 
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Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I, zastoupenou ředitelem panem L. Z. 

a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov.     

 

Usnesení č. 131/2023 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Dovybavení jednotky SDH Jiříkov“ 

z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek 

spolufinancování projektu v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace na projekt. 

           

Usnesení č. 132/2023 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení vybavení pro potřeby strážníků 

Městské policie Jiříkov“ z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje 

a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace na projekt. 

                

Usnesení č. 133/2023 

RM bere na vědomí Zápis z koordinační porady o bezpečnostní situaci v ORP Rumburk 

konané dne 11. 01. 2023.             

 

Usnesení č. 134/2023 

1. RM schvaluje výroční zprávu za rok 2022 o činnosti v oblasti poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy  –  zveřejnit  výroční  zprávu  za rok 2022 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce a na www stránkách Města Jiříkov. 

           

Usnesení č. 135/2023 

Starosta města pan Ing. J. Jurajda přednesl, zdůvodnil a projednal s radou města indikativní 

nabídku s názvem „REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – FORMOU VO 

ZA KORUNU“. Po projednání rada města přijala usnesení: 
1. RM projednala indikativní nabídku „REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – 

FORMOU VO ZA KORUNU“ od společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. člen ČEZ ESCO, 

a.s., se sídlem Výstavní 1144/103, 703 00, Ostrava-Vítkovice, zastoupené Ing. J. T., vedoucím 

oddělení Řízení projektů osvětlení. 

2. RM pověřuje starostu města k zajištění konkrétní nabídky „REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO 

OSVĚTLENÍ – FORMOU VO ZA KORUNU“ od společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

člen ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Výstavní 1144/103, 703 00, Ostrava-Vítkovice, zastoupené 

Ing. J. T., vedoucím oddělení Řízení projektů osvětlení.        

 

Usnesení č. 136/2023 

RM revokuje usnesení č. 111/2023 z 6. schůze Rady města Jiříkova, konané dne 16. ledna 

2023.                 

 

 

 

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 


