
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 11. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 4. února 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 131/2019 

RM projednala a bere na vědomí Oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín -  příspěvková organizace, paní Lenky Majákové,  

o uzavření budovy mateřské školy v ul. Hradecká (Na kopečku) v době jarních prázdnin od 

18. 02. 2019 – 22. 02. 2019, z důvodu malování prostor v přízemí budovy.    

 

Usnesení č. 132/2019 

1. RM projednala obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

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

a) části p.p.č. 69 (zahrada) o výměře 690 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2  

a rok, ročně celkem 690,- Kč, paní Z. D., od 15. 02. 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. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře  200 m2 a části p.p.č. 6039/1 (ostatní 

plocha) o výměře 100 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně 

celkem 100,- Kč, panu D. L., od 15. 02. 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. 5079/1 (zahrada) o výměře 175 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok,  p.p.č. 5060/1 (zahrada) o výměře 708 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5079/1 (zahrada) o výměře 15 m2  

v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako pozemek pod stavbou kůlny, za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně 

celkem 400,- Kč, panu J. V., od 15. 02. 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.        

  

Usnesení č. 133/2019 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,  

a to části p.p.č. 5758/1 (zahrada) a části p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) vše  v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM doporučuje ZM schválit zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje 

nemovitostí, a to části p.p.č. 5758/1 (zahrada) a části p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) vše  

v k.ú. Jiříkov.             

 

Usnesení č. 134/2019 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,  

a to části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov. 
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2. RM nedoporučuje ZM schválit zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru 

prodeje nemovitosti, a to části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.    

               

Usnesení č. 135/2019 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,  

a to části st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov. 

2. RM nedoporučuje ZM schválit zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru 

prodeje nemovitosti, a to části st.p.č. 691  (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov. 

 

Usnesení č. 136/2019 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 279 

(trvalý travní porost) o výměře 37 m2 a  p.p.č. 293 (trvalý travní porost) o výměře 851 m2  

vše v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice  

č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 888,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 

105.672,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to p.p.č. 279 (trvalý travní porost) o výměře 37 m2 a p.p.č. 293 (trvalý travní porost)  

o výměře 851 m2 vše v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 888,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku 

ve výši 105.672,- Kč.                

 

Usnesení č. 137/2019 

1. RM projednala nabídku na odkup vodního  díla – vodní nádrž Nový rybník včetně hráze 

nacházející se na pozemku st.p.č. 2063, st.p.č. 2064 a st.p.č. 2065 vše v k.ú. Jiříkov  

a pozemků st.p.č. 2063 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1224 m2, p.p.č. 2218/4 (ostatní 

plocha) o výměře 363 m2, p.p.č. 2218/5 (vodní plocha) o výměře 12334 m2, p.p.č. 2246/3 

(vodní plocha) o výměře 1518 m2, p.p.č. 2260/3 (ostatní plocha) o výměře 46 m2,  

p.p.č. 2260/4 (ostatní plocha) o výměře 16 m2, p.p.č. 6215/2 (ostatní plocha) o výměře  

142 m2, p.p.č. 6216/3 (ostatní plocha) o výměře 343 m2 a p.p.č. 6190/2 (ostatní plocha)  

o výměře 3 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 771 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, za cenu dle znaleckého posudku. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – jednat s Povodím  

Ohře s.p.,  o vypracování znaleckého posudku.             

 

Usnesení č. 138/2019 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

a dohody o umístění stavby č. IE-12-4004845, DC_JIŘÍKOV, NÁMĚSTÍ, ÚPRAVA VNN, 

KNN, na st.p.č. 245 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 151 (ostatní plocha), p.p.č. 1868 

(zahrada), p.p.č. 5943/1 (ostatní plocha), p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha), p.p.č. 5944/35 (ostatní 

plocha), p.p.č. 6021/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6060 (ostatní plocha), p.p.č. 6557/4 (ostatní 

plocha) vše 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 VOLTCOM, spol. s r.o., se sídlem Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6 

- Střešovice, IČ: 44794274, DIČ: CZ44794274.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu  

o umístění stavby č. IE-12-4004845, DC_JIŘÍKOV, NÁMĚSTÍ, ÚPRAVA VNN, KNN,  

na st.p.č. 245 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 151 (ostatní plocha), p.p.č. 1868 (zahrada), 

p.p.č. 5943/1 (ostatní plocha), p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha), p.p.č. 5944/35 (ostatní plocha), 

p.p.č. 6021/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6060 (ostatní plocha), p.p.č. 6557/4 (ostatní plocha)  

vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností  
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ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou 

společností VOLTCOM, spol. s r.o., se sídlem Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6 - Střešovice, 

IČ: 44794274, DIČ: CZ44794274, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě  

o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4004845, DC_JIŘÍKOV, 

NÁMĚSTÍ, ÚPRAVA VNN, KNN, na st.p.č. 245 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 151 

(ostatní plocha), p.p.č. 1868 (zahrada), p.p.č. 5943/1 (ostatní plocha), p.p.č. 5944/1 (ostatní 

plocha), p.p.č. 5944/35 (ostatní plocha), p.p.č. 6021/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6060 (ostatní 

plocha), p.p.č. 6557/4 (ostatní plocha) vše 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 VOLTCOM, spol. s r.o., se sídlem Otevřená 1092/2, 

169 00 Praha 6 - Střešovice, IČ: 44794274, DIČ: CZ44794274.           

 

Usnesení č. 139/2019 

1. RM projednala Inventarizační zprávu roku 2018 o inventarizaci majetku a závazků Města 

Jiříkova.  

2. RM rozhodla schválit Inventarizační zprávu roku 2018 o inventarizaci majetku a závazků 

Města Jiříkova.                 

 

Usnesení č. 140/2019 

1. RM projednala vyúčtování přijatých níže uvedených dotací 2018: 
       Výše dotace    Vratka 

           nedočerpané 

            dotace 

           

a) Volby prezidenta republiky            85.500,- Kč      2.883,- Kč 

b) Volby do zastupitelstev ÚSC          105.000,- Kč    24.022,- Kč 

c) Výkon státní správy        2.170.500,- Kč  0,- Kč 

d) Akt. politika zaměstnanosti       3.500.425,- Kč   0,- Kč 

e) SDH- akceschopnost, mzd. náklady         254.832,- Kč  0,- Kč 

f) Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání       150.307,20 Kč  0,- Kč 

g) Obnova stávajících kulturních památek        210.445,- Kč  0,- Kč 

h) Asistenti prevence kriminality         635.870,62 Kč  0,- Kč 

i) Podpora ÚK na sociální služby 2019            11.668,- Kč  0,- Kč 

j) Podpora vybraných sociálních služeb         188.000,- Kč  0,- Kč 

k) Podpora sociálních služeb     12.914.100,- Kč  0,- Kč 

l) Zvýšení bezpečnosti strážníků           75.016,- Kč    11.053,- Kč 

 

Celkem                 20.301.663,82 Kč   37.958,- Kč 

 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2018. 

3. RM doporučuje ZM schválit vratku nedočerpané dotace roku 2018 ve výši 37.958,- Kč. 

               

Usnesení č. 141/2019 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2018, předložené Spolkem 

jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, doplnění 

chybějícího podkladu, dotace ve výši 66.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné 

výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2018.                  
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Usnesení č. 142/2019 

1. RM projednala pohledávky k 31. 12. 2018 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 12. 2018 dle předloženého rozboru.    

                   

Usnesení č. 143/2019 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/6/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

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

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana R. S., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

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

               

Usnesení č. 144/2019 

1. RM projednala návrh na zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu,  

ve výši 468.897,50 Kč, dle předloženého návrhu. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o zrušení odepsané pohledávky vedené na 

podrozvahovém účtu, ve výši 468.897,50 Kč, dle předloženého návrhu.         

 

Usnesení č. 145/2019 

1. RM projednala přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu  

k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2019, ve výši  

2.357.100,- Kč, z toho 762.114,- Kč na základní působnost a 1.595.000,- Kč na financování 

veřejného opatrovnictví. 

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. 146/2019 

1. RM bere na vědomí nabídku pana T. H., na prodej nemovitostí uvedených na LV, za cenu 

500.000,- Kč, a to st.p.č. 1505 o výměře 1605 m2 (zastavěná plocha), součástí st.p.č. 1505  

je stavba č.p. 960 (občanská vybavenost), p.p.č. 1882/2 o výměře 180 m2 (zahrada) vše  

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

Rumburk. 

2. RM doporučuje ZM odkoupit od pana T. H., nemovitosti uvedené na LV, za cenu 

500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), a to st.p.č. 1505 o výměře 1605 m2 

(zastavěná plocha), součástí st.p.č. 1505 je stavba č.p. 960 (občanská vybavenost),  

p.p.č. 1882/2 o výměře 180 m2 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov, vedené u Katastrálního úřadu  

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.         

            

Usnesení č. 147/2019 

1. RM schvaluje Výroční zprávu za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zveřejnit Výroční zprávu za rok 2018  

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce a na www stránkách 

Města Jiříkov.                 

 

Usnesení č. 148/2019 

1. RM revokuje usnesení č. 104/2019 v bodě 1., z 8. schůze Rady města Jiříkova, konané dne 

07. 01. 2019. 
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2. RM revokuje usnesení č. 129/2019 v plném znění, z 9. schůze Rady města Jiříkova, 

konané dne 21. 01. 2019.                 

 

Usnesení č. 149/2019 

1. RM projednala návrhy kupních smluv včetně nákupních povolení na odkup služebních 

zbraní v majetku Města Jiříkov, pod označením Revolver ALFA PROJ, vzor 841. 

2. RM rozhodla schválit prodej služebních zbraní na základě předložených kupních smluv  

a nákupních povolení: 

a) J. Z., číslo zbrojního průkazu, Revolver ALFA PROJ, vzor 841, výrobní číslo 

8841062749, za cenu ve výši 1.000,- Kč, 

b) J. K., číslo zbrojního průkazu, Revolver ALFA PROJ, vzor 841, výrobní číslo 

8841062554, za cenu ve výši 1.000,- Kč, 

c) M. V., číslo zbrojního průkazu, Revolver ALFA PROJ, vzor 841, výrobní číslo 

8841062551, za cenu ve výši 1.000,- Kč, 

d) D. F., číslo zbrojního průkazu, Revolver ALFA PROJ, vzor 841, výrobní číslo 

9841062964, za cenu ve výši 1.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvy na prodej zbraní.  

            
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 

 

 


