
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 9. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 21. ledna 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 111/2019 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 112/2019 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/1/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a paní M. Š., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 640,- Kč (finanční hotovost) od paní M. Š., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

3. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/4/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem P. S., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

4. RM rozhodla přijmout dar ve výši 500,- Kč (finanční hotovost) od pana P. S., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

5. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/5/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem M. D., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

6. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana M. D., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

7. RM ukládá: starostovi města – výše uvedené darovací smlouvy podepsat.  

8. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/2/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, 

IČ: 25042751, zastoupenou p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti. 

9. RM doporučuje ZM schválit Darovací smlouvu, č. sml.  SO/2/2019/D/EO, uzavíranou 

mezi Městem Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 

405 02 Děčín, IČ: 25042751, zastoupenou p. L. K., místopředsedou představenstva  

a ředitelem společnosti. 

10. RM doporučuje ZM přijmout dar ve výši 35.000,- Kč (finanční hotovost) od firmy  

SaM silnice a mosty Děčín a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751, 

zastoupené p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti, dar byl poskytnut 

pro sportující děti a mládež. 

11. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/3/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, 

IČ: 25042751, zastoupenou p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti. 

12. RM doporučuje ZM schválit Darovací smlouvu, č. sml.  SO/3/2019/D/EO, uzavíranou 

mezi Městem Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 

405 02 Děčín, IČ: 25042751, zastoupenou p. L. K., místopředsedou představenstva  

a ředitelem společnosti. 

13. RM doporučuje ZM přijmout dar ve výši 20.000,- Kč (finanční hotovost) od firmy  

SaM silnice a mosty Děčín a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751, 

zastoupené p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti, dar byl poskytnut 

pro vybavení školských zařízení.         
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Usnesení č. 113/2019 

1. RM projednala návrh Dodatku č. 1 směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova". 

2. RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města 

Jiříkova".               

 

Usnesení č. 114/2019 

1. RM projednala Žádost o schválení přijetí věcného daru z projektu „Ježíškova vnoučata 

rok 2018“, pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, 

v celkové výši 100.000,- Kč. 

2. RM schvaluje přijetí věcného daru z projektu „Ježíškova vnoučata rok 2018“, pro 

příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, v celkové výši 

100.000,- Kč.           

  

Usnesení č. 115/2019 

1. RM rozhodla jmenovat konkurzní komisi v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro konkurzní řízení 

na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – 

sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov a určit tajemníka konkurzní 

komise z řad zaměstnanců zřizovatele v tomto složení: 

a) předseda konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, Ing. Roland Hase, radní Města Jiříkov, 

b) člen konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, Ing. Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních 

věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

c) člen konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, pan Rudolf Mark, zastupitel Města Jiříkov,  

d) člen konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, Ing. Pavel Maleček, ředitel příspěvkové 

organizace Ústeckého kraje Domov Severka Jiříkov, se sídlem Filipovská 582/20,  

407 53 Jiříkov, 

e) člen konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, paní Alena Suchá, zástupce příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 

2. RM rozhodla určit tajemníka konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, Mgr. Jiřího Semeráda, vedoucího odboru 

vnitřní správy Městského úřadu Jiříkov.          

 

Usnesení č. 116/2019 

1. RM projednala nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, na bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku, a to 

automobil Mercedes Benz Sprinter 2.2TD, SPZ 9U22271, výrobní číslo 

WDB9036721R641400, v pořizovací ceně 195.000,- Kč.  

2. RM schvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku, a to 

automobil Mercedes Benz Sprinter 2.2TD, SPZ 9U22271, výrobní číslo 

WDB9036721R641400, v pořizovací ceně 195.000,- Kč, dle přiložené majetkové evidence do 

majetku zřizovatele a jeho následné poskytnutí pro potřeby JSDH Jiříkov.  
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3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit ve spolupráci s velitelem 

JSDH Jiříkov převzetí výše uvedeného dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví 

zřizovatele a jeho následné poskytnutí pro potřeby JSDH Jiříkov.    

 

Usnesení č. 117/2019 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

č. IP-12-4006878/VB/2,  na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemní vedení NN,  

na dotčené nemovitosti p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha) 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 ELMOS  

LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI - Rochlice.      

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti  

č. IP-12-4006878/VB/2,  na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemní vedení NN,  

na dotčené nemovitosti p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha) 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 ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem 

Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI - Rochlice, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat  Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IP-12-4006878/VB/2,  na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemní 

vedení NN, na dotčené nemovitosti p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha) 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 ELMOS LIBEREC s.r.o.,  

se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI - Rochlice.         

 

Usnesení č. 118/2019 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

č. IP-12-4007053/VB/3, na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemní vedení NN,  

na dotčené nemovitosti p.p.č. 6546/1 (ostatní plocha) 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 ELMOS  

LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI – Rochlice.      

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti  

č. IP-12-4007053/VB/3,  na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemní vedení NN,  

na dotčené nemovitosti p.p.č. 6546/1 (ostatní plocha) 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 ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem 

Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI - Rochlice, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá:  starostovi města - podepsat  Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IP-12-4006878/VB/2,  na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemní 

vedení NN, na dotčené nemovitosti p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha) 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 ELMOS  

LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI - Rochlice.      

  

Usnesení č. 119/2019 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí 

vedených v elektronické podobě, uzavíranou mezi firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 

150 00 Praha 5, zastoupenou Ing. Z. H. a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených 

v elektronické podobě, mezi firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, 

zastoupenou Ing. Z. H. a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov. 
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3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dodávce a ochraně údajů katastru 

nemovitostí vedených v elektronické podobě.          

 

Usnesení č. 120/2019 

1. RM revokuje usnesení č. 1767/2018, ze 104. schůze Rady města Jiříkov, konané  

dne 17. 09. 2018. 

2. RM projednala nabídku a návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace  

a inženýrské činnosti na akci „Veřejné osvětlení – město Jiříkov, ul. Rumburská“.  

3. RM rozhodla o zadání zpracování projektové dokumentace na akci „Veřejné osvětlení – 

město Jiříkov, ul. Rumburská“, v návaznosti na řešení přeložky vrchního vedení NN sítě  

za zemní vedení, projekční firmě VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnice 94, 407 04 Děčín 12,  

na základě předložené nabídky. 

4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace  

a inženýrské činnosti na akci „Veřejné osvětlení – město Jiříkov, ul. Rumburská“, mezi 

Městem Jiříkov a dodavatelem projekční firmou VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnice 94,  

407 04 Děčín 12, za cenu ve výši 120.460,- Kč bez DPH. 

5. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo na vypracování projektové 

dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Veřejné osvětlení – město Jiříkov,  

ul. Rumburská“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem projekční firmou VAMA s.r.o., se 

sídlem Vilsnice 94, 407 04 Děčín 12.           

 

Usnesení č. 121/2019 

RM projednala a bere na vědomí doručenou výpověď Nájemní smlouy č. 40753, uzavřenou 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a společností DIMATEX 

CS, spol. s r.o., Stará 24, 461 01 Stráž nad Nisou – Svárov, IČ: 43224245, jejímž předmětem 

byla spolupráce smluvních stran v rámci sběru a odvozu nepotřebného textilu a bot. 

               

Usnesení č. 122/2019 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 3 k servisní smlouvě č. 00261424/000/2005, 

z 30. 06. 2005, uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424  

a firmou Inisoft s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec I – Staré Město,  

IČ: 25417657. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 k servisní smlouvě č. 00261424/000/2005, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a firmou Inisoft s.r.o., se sídlem 

Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČ: 25417657.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 3 k servisní smlouvě  

č. 00261424/000/2005, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424  

a firmou Inisoft s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec I – Staré Město,  

IČ: 25417657.              

 

Usnesení č. 123/2019 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na zajištění 

komplexního odpadového hospodářství, uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,  

102 00 Praha 10, IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zajištění komplexního 

odpadového hospodářství, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424  

a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089, 

DIČ: CZ49356089. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zajištění 

komplexního odpadového hospodářství, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 
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IČ: 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, 

IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089.        

 

Usnesení č. 124/2019 

1. RM projednala návrh Smlouvy o výpůjčce malé kuchyňské nádoby, a tento návrh 

smlouvy schvaluje. 

2. RM pověřuje vedoucího odboru výstavby a životního prostředí k podpisu „Smlouvy  

o výpůjčce malé kuchyňské nádoby“, dle § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.         

 

Usnesení č. 125/2019 

1. RM projednala návrh Smlouvy o výpůjčce zahradního kompostéru, a tento návrh smlouvy 

schvaluje. 

2. RM pověřuje vedoucího odboru výstavby a životního prostředí k podpisu „Smlouvy  

o výpůjčce zahradního kompostéru“, dle § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.          

 

Usnesení č. 126/2019 

1. RM projednala kácení a ošetření dřevin: 

a) jeřáb ptačí –  obvod ve 130 cm/91 cm, p.p.č. 1321, k.ú. Jiříkov, 

b) 2 ks jasanu ztepilého – obvod ve 130 cm/141, 146 cm, p.p.č. 1321, k.ú. Jiříkov, 

c) 2 ks smrku ztepilého –  obvod ve 130 cm/194, 96 cm, p.p.č. 1721/1, k.ú. Jiříkov, 

    1 ks jasanu ztepilého – obvod ve 130 cm/112 cm, p.p.č. 1721/1, k.ú. Jiříkov, 

d) 1 ks smrku pichlavého – obvod ve 130 cm/114 cm, p.p.č. 431/1, k.ú. Jiříkov, 

e) 17 x javor mléč – obvod ve 130 cm/260, 220, 200, 220, 220, 130, 180, 130, 220, 206, 220, 

    140, 180, 160, 200, 220, 240 cm, p.p.č. 5990, k.ú. Jiříkov, 

f) 3 ks smrku ztepilého – obvod ve 130 cm/102, 106, 107 cm, p.p.č. 2776, 2774/2, 

     k.ú. Jiříkov, 

    1 ks jírovce maďalu – obvod ve 130 cm/112 cm, p.p.č. 2776, k.ú. Jiříkov, 

g) 1 x  javor mléč – obvod ve 130 cm/128 cm, p.p.č. 26/1, k.ú. Jiříkov, 

h) 18 x smrk ztepilý – les na Hartě. 

2. RM schvaluje kácení a ošetření: 

a) jeřáb ptačí –  obvod ve 130 cm/91 cm, p.p.č. 1321, k.ú. Jiříkov, 

b) 2 ks jasanu ztepilého – obvod ve 130 cm/141, 146 cm, p.p.č. 1321, k.ú. Jiříkov, 

c) 2 ks smrku ztepilého –  obvod ve 130 cm/194, 96 cm, p.p.č. 1721/1, k.ú. Jiříkov, 

    1 ks jasanu ztepilého – obvod ve 130 cm/112 cm, p.p.č. 1721/1, k.ú. Jiříkov, 

d) 1 ks smrku pichlavého – obvod ve 130 cm/114 cm, p.p.č. 431/1, k.ú. Jiříkov, 

e) 17 x javor mléč – obvod ve 130 cm/260, 220, 200, 220, 220, 130, 180, 130, 220, 206, 220, 

    140, 180, 160, 200, 220, 240 cm, p.p.č. 5990, k.ú. Jiříkov, 

f) 3 ks smrku ztepilého – obvod ve 130 cm/102, 106, 107 cm, p.p.č. 2776, 2774/2, 

     k.ú. Jiříkov, 

g) 1 ks jírovce maďalu – obvod ve 130 cm/112 cm, p.p.č. 2776, k.ú. Jiříkov, 

h) 1 x  javor mléč – obvod ve 130 cm/128 cm, p.p.č. 26/1, k.ú. Jiříkov, 

i) 18 x smrk ztepilý – les na Hartě. 

3. RM ukládá:  

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

b) vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – zajistit skácení a ošetření výše 

uvedených jedinců.             

 

Usnesení č. 127/2019 

1. RM projednala návrh Smlouvy o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních 

prostředků na technické plyny č. 362305318, uzavírané mezi společností Linde Gas a.s.,  
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U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754 a Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období od 16. 01. 2019 – 31. 07. 2019, za cenu 1.670,- Kč 

bez DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních 

prostředků na technické plyny č. 362305318, mezi společností Linde Gas a.s.,  

U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754 a Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období od 16. 01. 2019 – 31. 07. 2019, za cenu 1.670,- Kč 

bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví  

a dalších distribučních prostředků na technické plyny č. 362305318, mezi společností  

Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754 a Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období od 16. 01. 2019 – 31. 07. 2019,  

za cenu 1.670,- Kč bez DPH.            

 

Usnesení č. 128/2019 

1. RM projednala „Smlouvu o správě finančních prostředků, smlouvu o úschově listin“, 

uzavíranou mezi JUDr. P. J., advokátem, ev. č. ČAK 11076, se sídlem Bílinská 1147/1,  

400 01 Ústí nad Labem (schovatel) a paní A. F. (prodávající) a Městem Jiříkov,  

IČ: 00261424, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem 

Michalem Majákem (kupující), za cenu spojenou s úschovou ve výši 10.000,- Kč. Jedná se  

o úschovu finančních prostředků ve výši 2.750.000,- Kč, na odkup nemovitostí uvedených na 

LV pí A. F. Jedná se o st. p. č. 1949 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 239 m2, jejíž 

součástí  je  stavba občanského vybavení č.p. 186, p.p.č. 795/19 (ostatní plocha) o  výměře 

1557 m2, p.p.č. 838/3 (trvalý travní porost) o výměře 160 m2, p.p.č. 838/4 (trvalý travní 

porost) o výměře 30 m2, p.p.č. 838/9 (trvalý travní porost) o výměře 111 m2, p.p.č. 838/11 

(trvalý travní porost) o výměře 21 m2, p.p.č. 838/12 (trvalý travní porost) o výměře 5425 m2, 

vše v k.ú. Jiříkov, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Rumburk, dle usnesení zastupitelstva města č. 34/2018, kterým Zastupitelstvo města Jiříkova 

rozhodlo odkoupit výše uvedené nemovitosti. 

2. RM rozhodla uzavřít „Smlouvu o správě finančních prostředků, smlouvu o úschově listin“, 

mezi JUDr. P. J., advokátem, ev. č. ČAK 11076, se sídlem, Bílinská 1147/1, 400 01 Ústí nad 

Labem (schovatel) a paní A. F. (prodávající) a Městem Jiříkov, IČ: 00261424, se sídlem 

Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem 

(kupující), za cenu spojenou s úschovou ve výši 10.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat výše uvedenou „Smlouvu o správě finančních 

prostředků, smlouvu o úschově listin“.           

 

Usnesení č. 129/2019 

1. RM projednala Žádost paní V. B., o splátkový kalendář na úhradu peněžní jistoty, na byt 

č. 4, Tylova 8, 407 53 Jiříkov, ve výši 5.979,- Kč. 

2. RM schvaluje splátkový kalendář na úhradu peněžní jistoty, na byt č. 4, Tylova 8,  

407 53 Jiříkov, ve výši 5.979,- Kč, podaný paní V. B.       

 
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 

 


