
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 2. března 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 123/2015 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z  1. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí konaného dne 18. 02. 2014. 

 

Usnesení č. 124/2015 

1. RM projednala návrh smlouvy č. 14196453 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí a Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace na akci „CZ.1.02/3.2.00/13.20705 Snížení energetické náročnosti objektu 

čp. 907, Jiříkov“ a tuto smlouvu č. 14196453 o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace bere na vědomí. 

2. RM doporučuje ZM schválit smlouvu č. 14196453 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci 

„CZ.1.02/3.2.00/13.20705 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov“ mezi 

Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městem 

Jiříkov. 

3. RM doporučuje ZM schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS: 

115D222004630 včetně podmínek o poskytnutí dotace od poskytovatele Ministerstva 

životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 na akci 

„CZ.1.02/3.2.00/13.20705 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov“. 

4. RM doporučuje ZM přijmout finanční prostředky ve výši 56.093,-Kč poskytnuté Městu 

Jiříkov v rámci dotace od Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu 

ŽP na akci „CZ.1.02/3.2.00/13.20705 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, 

Jiříkov“. 

5. RM doporučuje ZM přijmout finanční prostředky ve výši 953.589,-Kč poskytnuté Městu 

Jiříkov na základě vydaného Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS: 

115D222004630 ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 

prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudružnosti na akci 

„CZ.1.02/3.2.00/13.20705 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov“. 

6. RM doporučuje ZM schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků 

ve výši 56.093,-Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci dotace od Státního fondu životního 

prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí a finančních prostředků ve výši 

953.589,-Kč poskytnuté Městu Jiříkov na základě vydaného Rozhodnutí MŽP o poskytnutí 

dotace identifikační číslo EDS: 115D222004630 ze státního rozpočtu na předfinancování 

výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu 

soudružnosti na akci: „CZ.1.02/3.2.00/13.20705 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 

907, Jiříkov“ budou kryty z rozpočtu Města v roce 2015. 

 

Usnesení č. 125/2015 

1. RM projednala návrh Příkazní smlouvy č. SML-Z-ZP-15-075 mezi smluvními stranami 

Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a Regionální poradenskou 

agenturou, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ 26298163 zastoupené jednatelem Ing. 
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Janem Ševčíkem na zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu „Hřiště v přírodním 

stylu při MŠ v městě Jiříkov“ do Operačního programu životního prostředí v LXV. výzvě 

MŽP s termínem uzávěrky vyhlášeného dotačního titulu do 23. 03. 2015. Odměna za činnost 

zpracování a podání žádosti je podle č. I. Příkazní smlouvy 26.000,-Kč + DPH v případě 

přidělení akceptačního listu. Na základě udělené dotace je odměna stanovena následně podle 

čl. II. Příkazní smlouvy ve výši: 

- 45.000,-Kč + DPH při poskytnutí dotace do 500.000,-Kč, 

- 8% + DPH z dotace 500.000,-Kč až do 1.000.000,-Kč (minimálně 50.000,-Kč + DPH), 

- 4% + DPH z dotace poskytnuté nad 1.000.000,-Kč (minimálně 80.000,-Kč + DPH). 

2. RM schvaluje Příkazní smlouvu č. SML-Z-ZP-15-075 mezi smluvními stranami Město 

Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a Regionální poradenskou agenturou, 

s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ 26298163 zastoupené jednatelem Ing. Janem 

Ševčíkem na zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu „Hřiště v přírodním stylu 

při MŠ v městě Jiříkov“ do Operačního programu životního prostředí v LXV. výzvě MŽP. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou příkazní smlouvu podepsat. 

 

Usnesení č. 126/2015 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o vzájemném plnění mezi Nadace Partnerství, 

Údolní 33, 602 00 Brno a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jejímž předmětem je 

bezplatné ošetření památného stromu Javor stříbrný v Jiříkově a tento návrh smlouvy bere na 

vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o vzájemném plnění mezi Nadace Partnerství, Údolní 33, 

602 00 Brno a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou Smlouvu o vzájemném plnění mezi 

Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov. 

 

Usnesení č. 127/2015 

1. RM projednala předložený návrh ceníku náhrad za úkony spojené s odchytem a dalším 

nakládáním se psem odchyceným na území města Jiříkova a tento návrh bere na vědomí. 

2. RM schvaluje ceník náhrad za úkony spojené s odchytem a dalším nakládáním se psem 

odchyceným na území města Jiříkova s účinností od 01. 04. 2015. 

 

Usnesení č. 128/2015 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy o dílo č. 12CDSD195 

mezi Aquatest a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ 44794843 a Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 týkající se prodloužení termínu do roku 2016 a tento návrh 

dodatku bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o dílo č. 12CDSD195 mezi Aquatest 

a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ 44794843 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 

Jiříkov, IČ 00261424. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o dílo 

č. 12CDSD195 mezi Aquatest a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ 44794843 a Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424. 

 

Usnesení č. 129/2015 

1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry 

pronájmu bere na vědomí.  

2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: 

a) části p.p.č. 4950 (zahrada) o výměře 950 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova 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, 
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b) části p.p.č. 293 (trvalý travní porost) o výměře 600 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) p.p.č. 728/2 (ostatní plocha) o výměře 245 m2, p.p.č. 729/2 (trvalý travní porost) o výměře 

293 m2, části p.p.č. 729/3 (zahrada) o výměře 92 m2, části p.p.č. 730/1 (trvalý travní porost) o 

výměře 422 m2, části p.p.č.1721/2 (zahrada) o výměře 44 m2, p.p.č.1721/3 (zahrada) o výměře 

70 m2 a části p.p.č. 6550/44 (ostatní plocha) o výměře 91 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, 

d) p.p.č. 4843/1 (zahrada) o výměře 322 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, 

e) části p.p.č. 5758/1 (zahrada) o výměře 1200 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, 

f) části p.p.č. 5640/1 (trvalý travní porost) o výměře 500 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, 

g) části p.p.č. 2476/4 (zahrada) o výměře 40 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, 

h) část p.p.č. 12 (zahrada) o výměře 21 m2 a část p.p.č. 6596 (ostatní plocha) o výměře 60 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, 

i) p.p.č. 3701/1 (trvalý travní porost) o výměře 921 m2 v  k. ú. Jiříkov jako louku za cenu    

0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

j) části p.p.č. 5822 (trvalý travní porost) o výměře 300 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, 

k) části p.p.č. 2958 (ostatní plocha) o výměře 473 m2 a p.p.č. 2957 (zahrada) o výměře 27 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, 

l) p.p.č. 2696/1 (trvalý travní porost) o výměře 108 m2, p.p.č. 2696/2 (trvalý travní porost) o 

výměře 54 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2699/1 

(zahrada) o výměře 550 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 neschvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 

31/1 (trvalý travní porost) o výměře 37 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu plechové 

garáže za cenu 15,-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. 130/2015 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2694N06/11 na 

pronájem pozemků p.p.č. 3258/8 (vodní plocha) o výměře 710 m2 a p.p.č. 6604/2 (vodní 

plocha) o výměře 160 m2 vše v k. ú. Jiříkov uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 
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407 53 Jiříkov a Českou republikou, Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 

00 Praha 3 – Žižkov, kterým dojde k upřesnění předmětu nájmu. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2694N06/11 na pronájem 

pozemků p.p.č. 3258/8 (vodní plocha) o výměře 710 m2 a p.p.č. 6604/2 (vodní plocha) o 

výměře 160 m2 vše v k. ú. Jiříkov uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 

Jiříkov a Českou republikou, Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha 3 – Žižkov, kterým dojde k upřesnění předmětu nájmu. 

 

Usnesení č. 131/2015 

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

břemene – „Teamwelder s.r.o. – Výstavba trafostanice TS 35/0,4KV v areálu Teamwelder 

s.r.o., Jiříkov“ na p.p.č. 6042 v k. ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov a společností Teamwelder s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, IČ 

62241001, DIČ CZ62241001, zastoupenou Bc. Gabrielou Kyjovskou – jednatelkou a tento 

návrh smlouvy bere na vědomí. 

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

„Teamwelder s.r.o. – Výstavba trafostanice TS 35/0,4KV v areálu Teamwelder s.r.o., Jiříkov“ 

na p.p.č. 6042 v k. ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností 

Teamwelder s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, IČ 62241001, DIČ CZ62241001, 

zastoupenou Bc. Gabrielou Kyjovskou - jednatelkou a to bezúplatně. 

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

smlouvy o zřízení věcného břemene – „Teamwelder s.r.o. – Výstavba trafostanice TS 

35/0,4KV v areálu Teamwelder s.r.o., Jiříkov“ na p.p.č. 6042 v k. ú. Jiříkov uzavíranou mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností Teamwelder s.r.o., 9. května 

718/31, 407 53 Jiříkov, IČ 62241001, DIČ CZ62241001, zastoupenou Bc. Gabrielou 

Kyjovskou – jednatelkou. 

 

Usnesení č. 132/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost JUDr. Michaely Pretschové zastupující na 

základě plné moci MUDr. J. K., Rumburk: 

a) o souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti JOCORP s.r.o. v objektu č. p. 730, 

Březinova ulice v Jiříkově. 

b) o příslib založené a dosud nezapsané společnosti JOCORP s.r.o., že s ní uzavře Nájemní 

smlouvu ohledně nebytových prostor v objektu č. p. 730, která byla uzavřena mezi Městem 

Jiříkov a MUDr. J. K. ze dne 23. 07. 1993 s účinností od 01. 09. 1993 a to tak, že nájemce se 

stane společnost JOCORP s.r.o., a to ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku u 

Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

2. RM rozhodla udělit souhlas s umístěním sídla společnosti JOCORP s.r.o. v objektu č. p. 

730, Březinova ulice v Jiříkově a uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v 

objektu č. p. 730, Březinova ulice v Jiříkově (92,80 m2) s dosud nezapsanou společností 

JOCORP s.r.o. s odloženou účinností do doby zapsání společností do obchodního rejstříku u 

Krajského soudu v Ústí nad Labem na dobu neurčitou. 

 

Usnesení č. 133/2015 

RM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na 

úhradu členského příspěvku na rok 2015 ve výši 18.720,-Kč a doporučuje ZM tento účtovací 

dopis na úhradu členského příspěvku na rok 2015 schválit. 

 

Usnesení č. 134/2015 

1. RM bere na vědomí návrhy provozních rozpočtů příspěvkových organizací Města Jiříkova 

na rok 2015, a to: 
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a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – výnosy i 

náklady ve výši 5.800.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši     

900.000,-Kč, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši 

14.688.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 2.305.000,-Kč, 

c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši 

2.160.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 387.000,-Kč, 

d) Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov - výnosy i náklady ve výši     

37.172.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek 0,-Kč. 

2. RM doporučuje ZM schválit návrhy provozních rozpočtů níže uvedených příspěvkových 

organizací na rok 2015: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

b) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, 

c) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov. 

 

Usnesení č. 135/2015 

RM bere na vědomí dopis Úřadu vlády České republiky, odbor pro sociální začleňování 

(Agentura) o výsledku výběrového řízení na zasedání Monitorovacího výboru, kdy Město 

Jiříkov nebylo vybráno ke spolupráci s Agenturou. 

 

Usnesení č. 136/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí nabídku agentury DreamPRO, s.r.o., pobočka Hrnčířská 

64/4, Ústí nad Labem, IČ 24265951 na uspořádání „Oslav města Jiříkova“ za smluvní cenu 

167.690,-Kč bez DPH. 

2. RM rozhodla neuspořádat „Oslavy města Jiříkova“ agenturou DreamPro, s.r.o., pobočka 

Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem, IČ 242 65 951 za smluvní cenu 167.690,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 137/2015 

RM projednala a vydává souhlas k  podpoře projektu „Rekonstrukce a statické posouzení 

objektu č. p. 562/3a, ul. Londýnská, Jiříkov a vestavba podkroví“ Městem Jiříkov, kterou si 

podala Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského, IČ 00530204, Šporkova 

12, 118 00 Praha 1. 

 

Usnesení č. 138/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je povolení 

umístění informačního prvku (Informační tabule) instalovaného v rámci realizace projektu 

„Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, uzavírané mezi Povodí Ohře, státní 

podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zastoupené generálním ředitelem Ing. Jiřím 

Nedomou, IČ 708899988 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je povolení umístění 

informačního prvku (Informační tabule) instalovaného v rámci realizace projektu „Oživení 

turismu v německo – českém pohraničí“, mezi Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 

430 03 Chomutov, zastoupené generálním ředitelem Ing. Jiřím Nedomou, IČ 708899988 a 

Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města 

panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je povolení 

umístění informačního prvku (Informační tabule) instalovaného v rámci realizace projektu 

„Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, mezi Povodí Ohře, státní podnik, 

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zastoupené generálním ředitelem Ing. Jiřím Nedomou, IČ 
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708899988 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem.  

 

 
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 


