
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 5. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 19. ledna 2015 od 10,00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 87/2015 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova. 

 

Usnesení č. 88/2015 
RM rozhodla přidělit byt 1+1 (44,39 m2), ulice Březinova č. p. 339/30, 407 53 Jiříkov za 

předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 02. 2015 do 

31. 03. 2015 paní J. S., Jiříkov. 

 

Usnesení č. 89/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana K. S. o prodloužení nájemní smlouvy na 

byt č. 4, ulice Tylova č. p. 7, 407 53 Jiříkov. 

2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu panu K. S. na byt č. 4, ulice Tylova č. p. 7, 407 

53 Jiříkov na dobu určitou od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015. 

 

Usnesení č. 90/2015 

RM rozhodla dát přezkoumat hospodaření Města Jiříkova za rok 2015 Krajským úřadem 

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

pozdějších předpisů a zároveň ukládá starostovi města podat žádost o přezkum hospodaření 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje. 

 

Usnesení č. 91/2015 

1. RM bere na vědomí Grantový program Města Jiříkova pro rok 2015 a doporučuje ZM 

tento grantový program přijmout a schválit. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh formuláře „Smlouva o poskytnutí grantového 

příspěvku z rozpočtu Města Jiříkova pro rok 2015“ a doporučuje ZM tento formulář - návrh 

smlouvy schválit, zároveň RM doporučuje ZM rozhodnout o pověření starosty města 

podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace u poskytovaných příspěvků radou města. 

3. RM doporučuje ZM rozhodnout o částce ve výši 250.000,-Kč, která bude vyčleněna v 

rozpočtu města na rok 2015 na granty pro spolky. 

4. RM doporučuje ZM rozhodnout o vyčlenění částky ve výši 150.000,-Kč do rozpočtu 

města na rok 2015 na příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov mimo grantový program na úhradu 

provozních výdajů (energie, služeb, oprav a udržování apod.) sportovního areálu ve výpůjčce 

TJ Spartak Jiříkov. 

5. RM doporučuje ZM rozhodnout o zřízení grantové komise tvořenou Finančním výborem 

Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva města Jiříkova. Tato komise 

projedná žádosti o granty na rok 2015 a navrhne přidělení grantů. 

 

Usnesení č. 92/2015 

1. RM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov, 

IČ 49888129, o poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,-Kč na obnovu barokní márnice u 

kostela sv. Jiří v Jiříkově. 
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2. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – vyvolat jednání RM a zástupci 

Římskokatolické církve k výše uvedené žádosti. 

 

Usnesení č. 93/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého v roce 2014             

TJ Spartak Jiříkov, příspěvek byl ve výši ve výši 150.000,-Kč na provozní výdaje (na 

údržbu areálu ve výpůjčce a na energie). Příspěvek je řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování příspěvku. 

 

Usnesení č. 94/2015 

1. RM revokuje usnesení č.1443/2013 z 92. schůze RM konané dne 16. 12. 2013 v plném 

znění. 

2. RM projednala záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova k hospodaření a 

provozování činnosti Českého rybářského svazu, místní organizace Jiříkov a tento záměr 

výpůjčky bere na vědomí. 

3. RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova k hospodaření a 

provozování činnosti Českého rybářského svazu, místní organizace Jiříkov a to: 

p.p.č. 1326/5 (vodní plocha) o výměře 10507 m2, části p.p.č. 1326/12 (trvalý travní porost) o 

výměře 290 m2, části p.p.č. 1321 (ostatní plocha) o výměře 400 m2, p.p.č. 2124/1 (vodní 

plocha) o výměře 9302 m2, p.p.č. 2124/2 (vodní plocha) o výměře 3754 m2, části p.p.č. 

2192/2 (trvalý travní porost) o výměře 290 m2, p.p.č. 2313/1 (vodní plocha) o výměře       

6424 m2, p.p.č. 2312/12 (ostatní plocha) o výměře 90 m2, části p.p.č. 2312/2 (trvalý travní 

porost) o výměře 200 m2, části p.p.č. 2312/11 (trvalý travní porost) o výměře 40 m2, části 

p.p.č. 1896/1 (ostatní plocha) o výměře 60 m2, p.p.č. 6565 (vodní plocha) o výměře 72 m2, 

p.p.č. 1895/1 (trvalý travní porost) o výměře 34 m2, část p.p.č. 1895/4 (zahrada) o výměře      

60 m2, p.p.č. 2937/9 (vodní plocha) o výměře 2583 m2, p.p.č. 2891/5 (ostatní plocha) o 

výměře 2543 m2, části p.p.č. 2891/4 (ostatní plocha) o výměře 1125 m2, p.p.č. 3077/2 (vodní 

plocha) o výměře 8664 m2, p.p.č. 3283/3 (vodní plocha) o výměře 1494 m2, p.p.č. 3267/1 

(vodní plocha) o výměře 2061 m2, p.p.č. 3288/1 (vodní plocha) o výměře 2694 m2, p.p.č. 

6604/1 (vodní plocha) o výměře 177 m2, p.p.č. 3350/4 (vodní plocha) o výměře 2937 m2 vše v 

 k. ú. Jiříkov a p.p.č. 5339 (vodní plocha) o výměře 321 m2, části p.p.č. 5338 (trvalý travní 

porost) o výměře 184 m2, p.p.č. 5342/2 (trvalý travní porost) o výměře 276 m2, části p.p.č. 

6513/1 (ostatní plocha) o výměře 50 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova. Pozemky jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk. 

 

Usnesení č. 95/2015 

1. RM projednala záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na zahradu a to 

p.p.č. 5244/3 (trvalý travní porost) o výměře 539 m2 a p.p.č. 5244/4 (zahrada) o výměře 68 m2 

vše v k. ú. Filipov u Jiříkova a tento záměr výpůjčky bere na vědomí. 

2. RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na zahradu a to 

p.p.č. 5244/3 (trvalý travní porost) o výměře 539 m2 a p.p.č. 5244/4 (zahrada) o výměře 68 m2 

vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, a to do 31. 12. 2015. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 

 

Usnesení č. 96/2015 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů k prodeji částí p.p.č. 3193 v k. ú. Jiříkov ve 

vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a koupě části p.p.č. 3167 v k. ú. Jiříkov 

ve vlastnictví P. J., Jiříkov. 
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2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů k prodeji částí p.p.č. 3193 v k. ú. 

Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a koupě části p.p.č. 3167 

v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví P. J., Jiříkov. 

 

Usnesení č. 97/2015 

1. RM projednala prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č. 

4701 (ostatní plocha) o výměře 137 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

panu L. B., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, 

tj. celkem 16.440,-Kč. 

 

Usnesení č. 98/2015 
1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4013171/001DC_Jiříkov, 

ppč. 2275/1, nové kNN na p.p.č. 2275/1 v k. ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov, 

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

405 02 Děčín IV a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4013171/001DC_Jiříkov, ppč. 2275/1, 

nové kNN na p.p.č. 2275/1 v k. ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov 

a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV a to bezúplatně. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-

4013171/001DC_Jiříkov, ppč. 2275/1, nové kNN na p.p.č. 2275/1 v k. ú. Jiříkov uzavíranou 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV. 

 

Usnesení č. 99/2015 

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4012872 s názvem 

„DC_Jiříkov, Hradecká, č.p. 518_6, nové kNN“ na p.p.č. 5944/1, 6022/1 a 146 vše v k. ú. 

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

Distribuce, a.s., Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností MARTIA 

a.s., Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4012872 s názvem „DC_Jiříkov, 

Hradecká, č.p. 518_6, nové kNN“ na p.p.č. 5944/1, 6022/1 a 146 vše v k. ú. Jiříkov 

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

a.s. Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností MARTIA a.s., Mezní 

2854/4, 400 11 Ústí nad Labem a to bezúplatně. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou  smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-

4012872 s názvem „DC_Jiříkov, Hradecká, č.p. 518_6, nové kNN“ na p.p.č. 5944/1, 6022/1 a 

146 vše v k. ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, zastoupenou 

společností MARTIA a.s., Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem. 

 

Usnesení č. 100/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí záměr vybudování dětského dopravního hřiště v parku 

u Bzenecké restaurace v ul. Moskevská a Pražská v Jiříkově a tento záměr schvaluje. 
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2. RM ukládá: Komisi výstavby a životního prostředí - zpracovat varianty využití prostoru 

včetně vybudování dětského dopravního hřiště v parku u Bzenecké restaurace v ul. 

Moskevská a Pražská v Jiříkově. 

 

Usnesení č. 101/2015 

1. RM projednala skácení 2 ks břízy bradavičnaté na p.p.č. 190/1 v k. ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje skácení 2 ks břízy bradavičnaté na p.p.č. 190/1 v k. ú. Jiříkov. 

3. RM ukládá: 

a) starostovi města – podepsat žádosti o kácení dřevin rostoucí mimo les, 

b) odboru výstavby a životního prostředí – zajistit skácení výše uvedených jedinců. 

 

Usnesení č. 102/2015 

RM projednala předloženou informaci o výběru místního poplatku za komunální odpad od 

roku 2002 a tuto informaci bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 103/2015 

1. RM rozhodla zřídit podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů: 

A) komisi občanských záležitostí, 

B) komisi výstavby a životního prostředí, 

C) komisi místního a bytového hospodářství, 

D) redakční radu. 

2. RM jmenuje podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů předsedy a členy níže uvedených komisí s účinností od 

1. února 2015 ve složení: 

A) předseda komise občanských záležitostí: 

- paní Milena Horáková, 

členové komise občanských záležitostí: 

- pan Aleš Kašpar, 

- pan Mgr. Josef Pokorák, 

- paní Jana Podzimková Dis., 

- paní Jana Pokorná, 

- paní Mgr. Renáta Hegnerová. 

B) předseda komise výstavby a životního prostředí: 

- pan Petr Dufek, 

členové komise výstavby a životního prostředí: 

- pan David Bártl, 

- pan Miroslav Malý, 

- pan Jan Horák, 

- pan Vlastimil Havlůj, 

- pan Marek Sladký, 

- pan Miroslav Vachta. 

C) předseda komise místního a bytového hospodářství: 

- pan Rudolf Mark, 

členové komise místního a bytového hospodářství: 

- pan Mgr. František Bílý, 

- paní Mgr. Eva Lachmanová, 

- pan Jan Dvořák, 

- pan Oldřich Bořecký. 

D) redakční rada Jiříkovských novin: 

- pan Bc. Jindřich Jurajda, DiS., 
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- pan Mgr. Josef Pokorák, 

- paní Mgr. Renáta Hegnerová. 

 

Usnesení č. 104/2015 
RM bere na vědomí kladné stanovisko SFŽP ČR k žádosti Města Jiříkova k vypovězení 

smlouvy o dílo se zhotovitelem firmou ELSTAV JK u akce č. 12114603, „ZŠ Jiříkov čp. 680 

a 740 snížení energetické náročnosti – Město Jiříkov“, Operačního programu Životního 

prostředí. 

 

Usnesení č. 105/2015 
1. RM projednala stanovisko České školní inspekce Ústecký inspektorát, Winstona 

Churchilla 6/1348, Ústí nad Labem k prošetření stížnosti pana Mgr. Vladimíra Matičky, 

Sdružení přátel Jiříkova a Filipova, o.s., Tylova 1056/4, 407 53 Jiříkov na ředitelku Mateřské 

školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín ve věci „Ředitelka školy nesplňuje kvalifikační 

požadavky a nemá odpovídající vzdělání pro výkon funkce ředitele školy“ s výsledkem 

šetření stížnosti „Stížnost je nedůvodná“. 

2. RM doporučuje ZM vzít toto stanovisko na vědomí. 

 

Usnesení č. 106/2015 
RM bere na vědomí informaci o uskutečněné Tříkrálové sbírce 2015 v Jiříkově včetně 

výčetkového listu. Výnos Tříkrálové sbírky 2015 činí celkem 15.315,-Kč. 

 

Usnesení č. 107/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Ing. V. Š., Kamenický Šenov o pronájem 

nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice 9. května v Jiříkově za účelem podnikání v oboru 

čalounictví. 

2. RM rozhodla pronajmout nebytový prostor Ing. V. Š., Kamenický Šenov v objektu č.p. 

900, ulice 9. května v Jiříkově o ploše 36,73 m2. 

 

Usnesení č. 108/2015 

RM projednala návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Jiříkova a doporučuje ZM tento 

návrh schválit. 

 

 
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 


