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 z 8. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 7. ledna 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 104/2019
1. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (62,28 m2), Tylova 8, 407 53 Jiříkov, směnou za byt
1+2 (76 m2) Moskevská 524/4, 407 53 Jiříkov, za předpokladu složení tříměsíčního
nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou od 15. 01. 2019
do 31. 03. 2019, paní V. B.
2. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (43,89 m2), Březinova 345, 407 53 Jiříkov, za předpokladu
složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou
od 15. 01. 2019 do 31. 03. 2019, panu V. V.
3. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (72,21 m2), Moskevská 799, 407 53 Jiříkov, za předpokladu
složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou
od 15. 01. 2019 do 31. 03. 2019, panu L. K. Náhradníkem RM určila pana M. K.
Usnesení č. 105/2019
1. RM rozhodla dát přezkoumat hospodaření Města Jiříkova za rok 2019, 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. 106/2019
1. RM projednala návrh Smlouvy o provedení kontrol hospodaření PO města Jiříkov za rok
2019, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a firmou BIRIMS s.r.o., se sídlem Nezvalova 2042,
407 47 Varnsdorf, IČ: 04755723, zastoupenou jednatelem Ing. M. B., za cenu celkem ve výši
16.300,- Kč bez DPH.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení kontrol hospodaření PO města Jiříkov za rok
2019, mezi Městem Jiříkov a firmou BIRIMS s.r.o., se sídlem Nezvalova 2042,
407 47 Varnsdorf, IČ: 04755723, zastoupenou jednatelem Ing. M. B., za cenu celkem ve výši
16.300,- Kč bez DPH.
3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou smlouvu podepsat.
Usnesení č. 107/2019
1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2018, předložené
SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, dotace ve výši
100.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov
v roce 2018.
Usnesení č. 108/2019
1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2018, předložené
Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Jiříkov, Rumburská 454/17,

407 53 Jiříkov, IČ: 00482625, dotace ve výši 20.000,- Kč byla řádně vyúčtována
a vyčerpána v plné výši.
2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2018.
Usnesení č. 109/2019
1. RM projednala návrh starosty města na doporučení pro ředitele příspěvkových organizací
Města Jiříkova, e-mailem oznamovat zřizovateli Městu Jiříkov svoji nepřítomnost na
pracovišti, jako je nemoc, školení, dovolená apod. Dále oznamovat zřizovateli ohlášené
kontroly u příspěvkových organizací.
2. RM doporučuje ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Jiříkov,
oznamovat svoji nepřítomnost na pracovišti a kdo je v danou dobu zastupuje. Dále oznámit
zřizovateli Městu Jiříkov ohlášené kontroly u příspěvkových organizací Města Jiříkova.
Usnesení č. 110/2019
1. RM pověřuje pana Mgr. J. S., ukládáním a vybíráním pokut za přestupky, dle § 84
odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v blokovém řízení, v období od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2019.
2. RM pověřuje paní J. Š., ukládáním a vybíráním pokut za přestupky, dle § 84 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v blokovém řízení, v období od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2019.
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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