Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o přijatých
USNESENÍCH ze 4. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 3. prosince 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 45/2018
RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.
Usnesení č. 46/2018
1. RM projednala návrh Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2019, včetně
stanovení pravidel k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni vlastní a na úrovni zřízených
příspěvkových organizací, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 55.977.000,- Kč, výdaje ve výši
52.905.000,- Kč, financování ve výši – 3.072.000,- Kč.
2. RM projednala pravidla rozpočtového provizoria k zajištění plynulosti hospodaření Města
Jiříkova a jeho zřízených příspěvkových organizací. Do schválení rozpočtu města na rok 2019
bude Město Jiříkov hospodařit dle těchto pravidel rozpočtového provizoria tak, aby nedošlo
k narušení plynulosti hospodaření:
Rozpočtovým provizoriem se financuje:
a) vypořádání dotací a příspěvků,
b) výdaje spojené s hrazením úvěrů,
c) výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné,
d) výdaje zabezpečující provoz městského úřadu, JPO II a městské policie,
e) výdaje z uzavřených smluv, ze schválených směrnic, v měsíci lednu bude proveden převod
do sociálního fondu ve výši 125.000,- Kč, na financování výdajů sociálního fondu, dle
schválené směrnice,
f) 1/12 provozních výdajů rozpočtu schváleného na rok 2018, opravy a údržba movitého
a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu,
g) 1/12 rozpočtovaných příspěvků roku 2018 pro zřízené příspěvkové organizace,
h) výdaje na investiční akci Rekonstrukce požární zbrojnice,
i) budou hrazeny investiční výdaje, k nimž se město smluvně zavázalo v přecházejícím
období,
j) nebudou zahajovány žádné nové investiční akce,
k) nebudou poskytovány žádné příspěvky spolkům a jiným neziskovým organizacím,
l) nebudou poskytnuty žádné členské příspěvky,
m) příjmy budou inkasovány v souladu s platnými předpisy bez omezení a stanovení limitu,
n) příjmy a výdaje uskutečněné v rámci provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení.
3. RM doporučuje ZM schválit Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2019, včetně
stanovení pravidel k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni vlastní a na úrovni zřízených
příspěvkových organizací, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 55.977.000,- Kč, výdaje ve výši
52.905.000,- Kč, financování ve výši – 3.072.000,- Kč.
4. RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria k zajištění plynulosti
hospodaření Města Jiříkova a jeho zřízených příspěvkových organizací.

5. RM doporučuje ZM schválit převod částky 125.000,- Kč, v lednu 2019, do sociálního
fondu k financování výdajů sociálního fondu, dle schválené směrnice č. 17/2017 „Režim
fondů Města Jiříkova“.
Usnesení č. 47/2018
RM doporučuje ZM stanovit, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence radě města k provedení
posledního rozpočtového opatření k 31. 12. 2018, v rozsahu do výše 5.000.000,- Kč a k přijetí
dotací za období od prosincového zasedání zastupitelstva města do 31. 12. 2018, dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
Usnesení č. 48/2018
1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2018:
a) příjmy ve výši 63.201.338,- Kč, výdaje ve výši 56.429.516,13 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 6.771.821,87 Kč,
b) výnosy ve výši 57.716.648,61 Kč, náklady ve výši 49.099.612,64 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období 8.617.035,97 Kč.
2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 2018, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku, za období 9/2018, schválit.
Usnesení č. 49/2018
1. RM projednala pohledávky k 31. 10. 2018 dle předloženého rozboru.
2. RM projednala plnění rozpočtu investic k 31. 10. 2018 dle předloženého rozboru.
Usnesení č. 50/2018
1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/13/2018/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a panem Bc. P. S., a tuto darovací smlouvu schvaluje.
2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 300,- Kč (finanční hotovost) od pana Bc. P. S., dar byl
poskytnut bez podmínek.
3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.
Usnesení č. 51/2018
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zabezpečení účasti umělce na kulturní akci
„Vánoční koncert“, konaný dne 27. 12. 2018, v kostele sv. Jiří v Jiříkově, uzavírané mezi
Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupeným starostou města panem
Michalem Majákem a agenturou arabelateam.cz s.r.o., IČ: 04057201, se sídlem Sídliště 185,
439 49 Staňkovice, zastoupenou Ing. J. R., za celkovou cenu 17.000,- Kč bez DPH.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zabezpečení účasti umělce na kulturní akci „Vánoční
koncert“, konaný dne 27. 12. 2018, v kostele sv. Jiří v Jiříkově, mezi Městem Jiříkov,
Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem
a agenturou arabelateam.cz s.r.o., IČ: 04057201, se sídlem Sídliště 185, 439 49 Staňkovice,
zastoupenou Ing. J. R., za celkovou cenu 17.000,- Kč bez DPH.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o zabezpečení účasti umělce na kulturní
akci „Vánoční koncert“, konaný dne 27. 12. 2018, v kostele sv. Jiří v Jiříkově, mezi Městem
Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem
Majákem a agenturou arabelateam.cz s.r.o., IČ: 04057201, se sídlem Sídliště 185,
439 49 Staňkovice, zastoupenou Ing. J. R., za celkovou cenu 17.000,- Kč
bez DPH.
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Usnesení č. 52/2018
1. RM projednala nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov, na bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku
z evidence majetku příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 12.069,- Kč
a drobného dlouhodobého hmotného majetku z evidence majetku příspěvkové organizace,
v celkové účetní hodnotě ve výši 42.125,75 Kč, dle přiložených inventárních seznamů.
2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí dlouhodobého hmotného majetku z evidence majetku
příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 12.069,- Kč a drobného
dlouhodobého hmotného majetku z evidence majetku příspěvkové organizace, v celkové
účetní hodnotě ve výši 42.125,75 Kč, dle přiložených inventárních seznamů.
3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku z evidence
majetku příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 12.069,- Kč
a drobného dlouhodobého hmotného majetku z evidence majetku příspěvkové organizace,
v celkové účetní hodnotě ve výši 42.125,75 Kč, dle přiložených inventárních seznamů.
Usnesení č. 53/2018
RM projednala rozpočtovou změnu č. 03/2018 příspěvkové organizace Základní škola
Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu č. 03/2018
příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, dle
předloženého návrhu, schvaluje.
Usnesení č. 54/2018
1. RM projednala záměry obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. RM schvaluje záměry obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) části p.p.č. 69 (zahrada) o výměře 690 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) části p.p.č. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 200 m2 a části p.p.č. 6039/1 (ostatní
plocha) o výměře 100 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky
jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk,
c) části p.p.č. 5079/1 (zahrada) o výměře 175 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu za
cenu 1,- Kč/m2 a rok, p.p.č. 5060/1 (zahrada) o výměře 708 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako
louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5079/1 (zahrada) o výměře 15 m2 v k.ú. Filipov
u Jiříkova, jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- 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 ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků
na úřední desce MěÚ Jiříkov.
Usnesení č. 55/2018
1. RM projednala obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) části p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře 900 m2 a části p.p.č. 6505/3 (ostatní plocha) o výměře
150 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem
1.050,- Kč, paní P. K., od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemky jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk,
b) části p.p.č. 6508 (ostatní plocha) o výměře 52 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu za
cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), panu J. P.,
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od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
c) části p.p.č. 6508 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu za
cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 200,- Kč, panu M. K., od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023.
Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
d) části p.p.č. 5600 (trvalý travní porost) o výměře 400 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5600 (trvalý travní porost) o výměře 433 m2 v k.ú. Jiříkov, jako
louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 490,- Kč, panu K. H., od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2023. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
e) části p.p.č. 449 (orná půda) o výměře 450 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2
a rok, ročně celkem 450,- Kč, panu J. H., od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemek je
zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk,
f) části p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost) o výměře 2500 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za
cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 500,- Kč, paní B. M., od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023.
Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
g) části p.p.č. 1894/1 (trvalý travní porost) o výměře 140 m2, části p.p.č. 2325/3 (ostatní
plocha) o výměře 10 m2 a části p.p.č. 6557 (ostatní plocha) o výměře 90 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 240,- Kč, panu M. R., od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2023. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
h) p.p.č. 607/2 (trvalý travní porost) o výměře 263 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 270,- Kč, panu V. T., od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023.
Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
i) části p.p.č. 368/2 (trvalý travní porost) o výměře 295 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 300, - Kč, paní H. R., od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023.
Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
j) části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) o výměře 575 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za
cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov,
jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 700,- Kč,
panu L. B., od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
k) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou
plechové garáže za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, paní A. M.,
od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
3. RM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem
pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.
Usnesení č. 56/2018
1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2787/5 (trvalý
travní porost) o výměře 688 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
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manželům M. a M. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
82.560,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2787/5
(trvalý travní porost) o výměře 688 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
manželům M. a M. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
82.560,- Kč.
Usnesení č. 57/2018
1. RM projednala nabídku na odkup nemovitostí, a to části p.p.č. 1912/2 (trvalý travní
porost) o výměře cca 1700 m2 a p.p.č. 1914 (ostatní plocha) o výměře 448 m2 vše
v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1414 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví pana Mgr. J. Š.
2. RM nedoporučuje ZM schválit záměr odkupu nemovitostí, a to části p.p.č. 1912/2 (trvalý
travní porost) o výměře cca 1700 m2 a p.p.č. 1914 (ostatní plocha) o výměře 448 m2 vše
v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1414 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví pana Mgr. J. Š., kde veškeré
podklady k odkupu zajistí prodejce.
Usnesení č. 58/2018
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12-4000573/VB001, DC_Jiříkov, R72,
úprava kNN, na p.p.č. 552/1 (orná půda) v k.ú. Jiříkov, uzavírané 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, IČ: 27297438, DIČ: CZ27297438.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-4000573/VB001, DC_Jiříkov, R72, úprava kNN,
na p.p.č. 552/1 (orná půda) v k.ú. Jiříkov, 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,
IČ: 27297438, DIČ: CZ27297438, a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IZ-12-4000573/VB001, DC_Jiříkov, R72, úprava kNN, na p.p.č. 552/1 (orná půda)
v k.ú. Jiříkov, 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, IČ: 27297438,
DIČ: CZ27297438.
Usnesení č. 59/2018
1. RM projednala předložený návrh smlouvy číslo 18_SOBS01_4121467936, o uzavření
budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN), na stavbu v lokalitě Náměstí 461, 407 53 Jiříkov.
2. RM rozhodla uzavřít smlouvu číslo 18_SOBS01_4121467936 o uzavření budoucích
smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV (NN), na stavbu v lokalitě Náměstí 461, 407 53 Jiříkov, mezi ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly a Městem Jiříkov, za cenu ve výši
112.500,- Kč.
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3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu číslo 18_SOBS01_4121467936
o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), na stavbu v lokalitě Náměstí 461, 407 53 Jiříkov,
mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly a Městem
Jiříkov.
Usnesení č. 60/2018
1. RM projednala žádost pana S. H., o odkup nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkov, a to
st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro
výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m 2,
jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, vše
v k.ú Jiříkov, za cenu 600.000,- Kč.
2. RM bere na vědomí informaci společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura,
se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, že nedošlo k prodeji nemovitostí, jelikož
se nepřihlásil žádný uchazeč do dražby nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkov, a to
st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro
výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2,
jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m 2,
vše v k.ú Jiříkov, za cenu 1.000.000,- Kč, dle dodatku č. 2 ze dne 20. 07. 2018.
3. RM doporučuje ZM nevyhovět žádosti pana S. H., o odkup nemovitostí za cenu
600.000,- Kč a nechat vypracovat dodatek č. 3 ke Smlouvě o provedení aukce na prodej
nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, prostřednictvím společnosti AUDRA s.r.o., aukční
a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447, za cenu
1.000.000 Kč.
Usnesení č. 61/2018
1. RM projednala žádost paní H. S., o splátkový kalendář na úhradu peněžní jistoty na byt
č. 3, Rumburská 204, 407 53 Jiříkov, ve výši 9.087,- Kč.
2. RM schvaluje splátkový kalendář na úhradu peněžní jistoty na byt č. 3, Rumburská 204,
407 53 Jiříkov, ve výši 9.087,- Kč, podaný paní H. S.
Usnesení č. 62/2018
1. RM projednala žádost pana P. S., o splátkový kalendář na úhradu peněžní jistoty na byt
č. 6, Tylova 7, 407 53 Jiříkov, ve výši 8.085,- Kč.
2. RM schvaluje splátkový kalendář na úhradu peněžní jistoty na byt č. 6, Tylova 7,
407 53 Jiříkov, ve výši 8.085,- Kč, podaný panem P. S.
Usnesení č. 63/2018
1. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě, za období
1 - 9/2018, dle ustanovení § 11 odst. 2 až 4, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu
provedl na základě pověření zřizovatele a dle § 6 zákona č. 225/2012 Sb., zákon o kontrole,
Ing. M. B., za společnost BIRIMS s.r.o., Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf, u příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, dne 08. 11. 2018 a dne
15. 11. 2018. Závěr kontroly - nebyly zjištěny nedostatky, s doporučením smluvně ošetřit
spotřebu za teplo.
2. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě, za období
1 - 9/2018, dle ustanovení § 11 odst. 2 až 4, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu
provedl na základě pověření zřizovatele a dle § 6 zákona č. 225/2012 Sb., zákon o kontrole,
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Ing. M. B., za společnost BIRIMS s.r.o., Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf, u příspěvkové
organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, dne 08. 11. 2018.
Závěr kontroly - nebyly zjištěny nedostatky, s doporučením měsíční účtování do FKSP.
3. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě, za období
1 - 9/2018, dle ustanovení § 11 odst. 2 až 4, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu
provedl na základě pověření zřizovatele a dle § 6 zákona č. 225/2012 Sb., zákon o kontrole,
Ing. M. B., za společnost BIRIMS s.r.o., Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf, u příspěvkové
organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
dne 15. 11. 2018. Závěr kontroly - nebyly zjištěny nedostatky, nebylo žádné doporučení.
Usnesení č. 64/2018
1. RM projednala dopis Klubu cyklistiky Krásná Lípa, Smetanova 22, 407 46 Krásná Lípa,
s poděkováním za spolupráci při organizaci XXXI. ročníku „Tour de Feminin – O cenu
Českého Švýcarska“, konanou v termínu 5. – 8. července 2018 a zajištění II. etapy
„Jiříkovská“, dne 6. července 2018. Dále žádost o pomoc při spolupořadatelství II. etapy
XXXII. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu
Českého Švýcarska“, dne 12. července 2019 (pátek) v Jiříkově.
2. RM rozhodla o kompletním zajištěním II. etapy „Jiříkovská“, v rámci XXXII. ročníku
mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska
2019“, a to dne 12. července 2019 (pátek) v Jiříkově.
3. RM rozhodla zajistit cenu pro vrchařskou prémii „Jiříkov ul. Šluknovská“ v rámci 1. etapy
XXXII. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu
Českého Švýcarska 2019“, konanou 11. července 2019 a zajištění cen pro pořadí 1. – 3. místo
v 2. etapě XXXII. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin –
O cenu Českého Švýcarska 2019“, konanou dne 12. července 2019 (pátek).
4. RM ukládá:
a) odboru vnitřní správy a odboru místního a bytového hospodářství – zajistit organizačně
start a dojezd II. etapy „Jiříkovské okruhy“,
b) starostovi města – zajistit ceny v rámci XXXII. ročníku mezinárodního cyklistického
závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska 2019“, pro vrchařskou prémii
1. etapy a ceny pro pořadí 1. – 3. místo 2. etapy.
Usnesení č. 65/2018
1. RM projednala e-mail společnosti České Švýcarsko o.p.s., o nabídce na zpracování
sakrálních památek v okolí obcí a měst Šluknovského výběžku. Jednalo by se o formu in-line
a fyzickou podobu. Předběžné náklady jsou vyčísleny na cca 15.000,- Kč/obec. České
Švýcarsko o.p.s., mapuje zájem měst a obcí.
2. RM rozhodla o vydání předběžného souhlasu k účasti připravované aktivity Českého
Švýcarska o.p.s.
Usnesení č. 66/2018
1. RM projednala dopis Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteĺa – Redemptoristi,
Puškinova 1, 811 04 Bratislava I, ve věci nájemního vztahu k objektu č.p. 65, Filipov, kde
působí příspěvková organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
2. RM projednala návrh nájemní smlouvy k objektu č.p. 65, Filipov, který byl vrácen řádu
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteĺa – Redemptoristi a ve které působí příspěvková
organizace Města Jiříkov Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, a tuto nájemní
smlouvu schvaluje.
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3. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov – schválenou nájemní smlouvu podepsat.
Usnesení č. 67/2018
1. RM projednala informaci o Novele nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev ÚSC, účinnou od 01. 01. 2019.
2. RM doporučuje ZM stanovit novou výši odměn neuvolněným Zastupitelům města
Jiříkova, podle Novely nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev ÚSC, až po schválení rozpočtu města Jiříkova na rok 2019.
Usnesení č. 68/2018
1. RM projednala návrh k odprodeji 4 ks služebních zbraní Městské policie Jiříkov,
zn. ALFA PROJ (revolver), ráže 38 Speciál, za cenu 1.000,- Kč/ks.
2. RM schvaluje prodej 4 ks služebních zbraní Městské policie Jiříkov, zn. ALFA PROJ
(revolver), ráže 38 Speciál, za cenu 1.000,- Kč/ks.
3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit předložení návrhů kupních smluv
na prodej zbraní na základě doloženého oprávnění k povolení nabytí zbraně skupiny B
a zbrojního průkazu ze strany zájemců.
Usnesení č. 69/2018
1. RM projednala návrh vedoucího odboru vnitřní správy, na snížení nabídkové ceny
k odprodeji osobního vozidla Ford Fusion, RZ 5U2 6776, v majetku Města Jiříkov, za
minimální nabídkovou cenu ve výši 55.000,- Kč, a to z důvodu, že se k odkoupení vozidla, za
původní nabídkovou cenu ve výši 60.000,- Kč, nepřihlásil žádný zájemce a také provést
změnu prodeje tak, že bude vozidlo fyzicky umístěno do autobazaru.
2. RM schvaluje návrh vedoucího odboru vnitřní správy, na snížení nabídkové ceny
k odprodeji osobního vozidla Ford Fusion, RZ 5U2 6776, v majetku Města Jiříkov, za
minimální nabídkou cenu ve výši 55.000,- Kč, a to z důvodu, že se k odkoupení vozidla, za
původní nabídkovou cenu ve výši 60.000,- Kč, nepřihlásil žádný zájemce a také provést
změnu prodeje vozidla tak, že bude vozidlo fyzicky umístěno do autobazaru.
3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit úkony spojené s umístěním
služebního vozidla Ford Fusion, RZ 5U2 6776, v majetku města do autobazaru, za minimální
nabídkovou cenu ve výši 55.000,- Kč.
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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