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

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 21. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 20. května 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 261/2019
RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.
Usnesení č. 262/2019
1. RM projednala Návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2018 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2018.
2. RM doporučuje ZM projednat Návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2018 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2018 a projednání uzavřít
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
3. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku
2018, ve výši 7.668.400,49 Kč, do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně
i v roce 2019.
Usnesení č. 263/2019
1. RM projednala:
a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,
okres Děčín - příspěvková organizace, k 31. 03. 2019, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance,
Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 3/2019,
b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín příspěvková organizace, k 31. 03. 2019, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku
a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 3/2019,
c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov, k 31. 03. 2019, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty,
Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 3/2019.
2. RM schvaluje:
a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,
okres Děčín - příspěvková organizace, za období roku 2019, se stavem k 31. 03. 2019,
b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín –
příspěvková organizace, za období roku 2019, se stavem k 31. 03. 2019,
c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální
služby Jiříkov, za období roku 2019, se stavem k 31. 03. 2019.
3. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Mateřská
škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, k 31. 03. 2019:
fond odměn
100.943,- Kč
FKSP
73.740,98 Kč
fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku
33.646,58 Kč
fond investiční
20.174,- Kč
fond rezervní z jiných titulů
145.843,54 Kč
4. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Základní
škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, k 31. 03. 2019:
fond odměn
375.829,- Kč

FKSP
367.467,68 Kč
fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku
380.779,45 Kč
fond investiční
42.186,10 Kč
fond rezervní z jiných titulů
147.694,- Kč
5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Domov
„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, k 31. 03. 2019:
fond odměn
448.212,31 Kč
FKSP
565.379,62 Kč
fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku
782.670,95 Kč
fond investiční
162.661,28 Kč
fond rezervní z jiných titulů
583.811,13 Kč
Usnesení č. 264/2019
1. RM projednala poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje,
na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Evropského parlamentu, ve výši 87.000,- Kč.
2. RM doporučuje ZM přijmout uvedenou dotaci a zároveň schválit, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
Usnesení č. 265/2019
1. RM projednala pohledávky k 30. 04. 2019 dle předloženého rozboru.
2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 04. 2019 dle předloženého rozboru.
Usnesení č. 266/2019
RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2019 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 2/2019 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
Usnesení č. 267/2019
1. RM projednala nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova,
a) st.p.č. 464 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 94 m2, p.p.č. 4338/1 (zahrada) o výměře
58 m2, p.p.č. 4338/2 (trvalý travní porost) o výměře 47 m2, p.p.č. 4339/2 (trvalý travní porost)
o výměře 331 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem
110,- Kč, panu P. S., od 01. 06. 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. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 250 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu
0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč, panu D. L., od 01. 06. 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. 1453 (ostatní plocha) o výměře 520 m2, části p.p.č. 1465/1 (zahrada) o výměře
40 m2 a části p.p.č. 6092/1 (ostatní plocha) o výměře 520 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu
za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.080,- Kč, panu D. K., od 01. 06. 2019
do 31. 12. 2023. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
3. RM ukládá:
a) vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na
pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.
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Usnesení č. 268/2019
1. RM projednala obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) p.p.č. 1848 (zahrada) o výměře 550 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok,
ročně celkem 550,- Kč, panu J. M., od 01. 06. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemek je zapsán
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
b) části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2 a části p.p.č. 6335/1 (ostatní
plocha) o výměře 50 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně
celkem 350,- Kč, paní M. M., od 01. 06. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemky jsou zapsány
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk,
c) části p.p.č. 5041/1 (trvalý travní porost) o výměře 550 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako
louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 110,- Kč, paní E. R., od 01. 06. 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. 2758/2 (zahrada) o výměře 360 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 360,- Kč, panu J. B., od 01. 06. 2019 do 31. 12. 2023.
Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
e) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou
dočasné stavby plechové garáže, za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč,
paní J. M., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
f) části p.p.č. 116/1 (zahrada) o výměře 550 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně
celkem 550,- Kč, panu R. H., od 01. 06. 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) vedoucímu 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. 269/2019
1. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě, za období
10 - 12/2018, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola provedena dne 09. 04. 2019
u příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace.
Kontrolu provedl Ing. M. B. na základě pověření ze dne 25. 03. 2019. Závěr kontroly - nebyly
zjištěny nedostatky, které by zkreslily hospodaření příspěvkové organizace.
2. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě, za období
10 - 12/2018, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola provedena dne 09. 04. 2019
u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková
organizace. Kontrolu provedl Ing. M. B. na základě pověření ze dne 25. 03. 2019. Závěr
kontroly - nebyly zjištěny nedostatky, které by zkreslily hospodaření příspěvkové organizace.
3. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě, za období
10 - 12/2018, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola provedena dne 09. 04. 2019
u příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. Kontrolu
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provedl Ing. M. B. na základě pověření ze dne 25. 03. 2019. Závěr kontroly - nebyly zjištěny
nedostatky, které by zkreslily hospodaření příspěvkové organizace.
Usnesení č. 270/2019
1. RM projednala návrh Dodatku č. 1 k Smlouvě o spolupráci při realizaci stavby mezi
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
zastoupená Ing. B. Š., generálním ředitelem, IČ: 490 99 469 a Městem Jiříkov, se sídlem
Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města,
IČ: 002 61 424, kterým se mění Čl. II, ustanovení 5.2, 5.3, a 5.5 původní Smlouvy a nahrazují
se novým zněním:
5.2 Město se zavazuje uhradit SVS příspěvek na investici, který činí 1.488.542,20 Kč.
5.3 Výše příspěvku města byla vypočtena na základě dohody smluvních stran jako polovina
z celkových nákladů stavby (bez DPH) na obnovu dotčených komunikací, tj. z nákladů stavby
(1.031.198,54 Kč) a třetina nákladů na obnovu komunikací v rámci stavby SVS „DC025015
Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodů“ (2.918.828,80 Kč).
5.5 Úhrada podílu Města bude provedena ve třech stejných splátkách v průběhu tří let.
Splatnost splátek v jednotlivých letech bude vždy k 31. 03. daného roku.
Dále se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že za čl. VI.
Smlouvy (Závěrečná ustanovení) se vkládá nový článek č. VII. (Registr smluv).
2. RM doporučuje ZM Dodatek č. 1 k Smlouvě o spolupráci při realizaci stavby mezi
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
zastoupená Ing. B. Š., generálním ředitelem, IČ: 490 99 469 a Městem Jiříkov, se sídlem
Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města,
IČ: 002 61 424, schválit.
Usnesení č. 271/2019
1. RM projednala návrh Smlouvy o výpůjčce, uzavírané mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak
Jiříkov, z.s., se sídlem Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, jejíž předmětem je výpůjčka
majetku, a to Traktor STARJET EXCLUSIV UJ 102 v ceně 96.619,83 Kč bez DPH,
Vertikutátor v ceně 26.446,28 Kč bez DPH, závěs přední univerzal v ceně 4.958,68 Kč
bez DPH, do užívání na dobu neurčitou.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s.,
se sídlem Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, jejíž předmětem je výpůjčka majetku, a to
Traktor STARJET EXCLUSIV UJ 102 v ceně 96.619,83 Kč bez DPH, Vertikutátor v ceně
26.446,28 Kč bez DPH, závěs přední univerzal v ceně 4.958,68 Kč bez DPH, do užívání
na dobu neurčitou.
3. RM ukládá: místostarostovi města - podepsat Smlouvu o výpůjčce.
Usnesení č. 272/2019
1. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/ZEPS/2018, na zajištění
stavebních prací na stavbu „Jiříkov - Filipov – veřejné osvětlení – 2. etapa“.
2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/ZEPS/2018, na zajištění
stavebních prací na stavbu „Jiříkov - Filipov – veřejné osvětlení – 2. etapa“ mezi Městem
Jiříkov a firmou ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, s prodloužením termínu
předání díla do 31. 07. 2019.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/ZEPS/2018,
na zajištění stavebních prací na stavbu „Jiříkov - Filipov – veřejné osvětlení – 2. etapa“,
mezi Městem Jiříkov a firmou ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov,
s prodloužením termínu předání díla do 31. 07. 2019.
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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

5

