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 ze 14. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 4. března 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 167/2019
1. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (62,28 m2), Tylova 8, 407 53 Jiříkov, za předpokladu složení
tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou
od 15. 03. 2019 do 30. 06. 2019, paní D. K.
2. RM rozhodla přidělit byt 1+KK (42,61 m2), 9. května 900, 407 53 Jiříkov, za předpokladu
složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou
od 15. 03. 2019 do 30. 06. 2019, panu M. B.
Usnesení č. 168/2019
1. RM doporučuje ZM, z důvodu možnosti použití finančních prostředků uložených
ve fondu rezerv, vypracovat pouze jeden návrh rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019, a to
návrh rozpočtu schodkového.
2. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – vypracovat pouze návrh schodkového
rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
Usnesení č. 169/2019
1. RM projednala návrh Smlouvy o provedení prověrky uzavírané podle zákona
č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění
pozdějších předpisů, a to o provedení prověrky vynaložených nákladů na poskytované služby
za roky 2016, 2017 a 2018 v příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov, uzavírané mezi Městem Jiříkov a firmou ADaKa s.r.o., se sídlem
Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad Labem – centrum, IČ: 25454510, zastoupenou
jednatelkou Ing. R. M., za cenu celkem ve výši 60.000,- Kč bez DPH.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení prověrky uzavíranou podle zákona
č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění
pozdějších předpisů, a to o provedení prověrky vynaložených nákladů na poskytované služby
za roky 2016, 2017 a 2018 v příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a firmou ADaKa s.r.o., se sídlem Veleslavínova 1957/10,
400 11 Ústí nad Labem – centrum, IČ: 25454510, zastoupenou jednatelkou Ing. R. M.,
za cenu celkem ve výši 60.000,- Kč bez DPH.
3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou smlouvu podepsat.
Usnesení č. 170/2019
1. RM projednala předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422,
407 81 Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku, na rok 2019
ve výši 25.116,- Kč.
2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2019 schválit
a členský příspěvek uhradit.

Usnesení č. 171/2019
1. RM projednala předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 1161/10,
407 46 Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu příspěvku do Destinačního fondu v kategorii
„Rozvoj“, na rok 2019 ve výši 16.100,- Kč.
2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu příspěvku na rok 2019 schválit a příspěvek
uhradit.
Usnesení č. 172/2019
1. RM projednala Zápis z druhého jednání konkurzní komise na obsazení funkce
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov,
se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, obsahující doporučující stanovisko o vhodných
uchazečích pro výkon funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace, dle stanoveného
pořadí.
2. RM rozhodla nevybrat žádného z uchazečů na obsazení funkce ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem
Filipov 65, 407 53 Jiříkov.
Usnesení č. 173/2019
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části p.p.č. 462 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
nemovitostí, a to části p.p.č. 462 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) vše
v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 174/2019
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
st.p.č. 1113/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 249 m2, části p.p.č. 793/2 (ostatní
plocha) o výměře 188 m2 a části p.p.č. 6042 (ostatní plocha) o výměře 9 m2, vše v k.ú. Jiříkov,
dle GOP č. 1393-11/2014, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. RM doporučuje ZM zveřejnit prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
st.p.č. 1113/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 249 m2, části p.p.č. 793/2 (ostatní
plocha) o výměře 188 m2 a části p.p.č. 6042 (ostatní plocha) o výměře 9 m2, vše v k.ú. Jiříkov,
dle GOP č. 1393-11/2014, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 175/2019
1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1618
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům A. a J. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,
tj. celkem 3.840,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1618
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům A. a J. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,
tj. celkem 3.840,- Kč.
Usnesení č. 176/2019
1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 435/2
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost) o výměře
1444 m2, vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
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u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
Ž. a L. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 184.320,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 435/2
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost) o výměře
1444 m2, vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
Ž. a L. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 184.320,- Kč.
Usnesení č. 177/2019
1. RM projednala odkup nemovitostí, a to p.p.č. 1213 (zahrada) o výměře 881 m2
a p.p.č. 6619 (ostatní plocha) o výměře 151 m2, vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu
vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví paní M. H.
2. RM doporučuje ZM odkoupit p.p.č. 1213 (zahrada) o výměře 881 m2 a p.p.č. 6619
(ostatní plocha) o výměře 151 m2, vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví
paní M. H., za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč.
Usnesení č. 178/2019
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 bere na vědomí informaci starosty města o odeslaném dopisu předsedovi vlády ČR
s žádostí o bezúplatný převod rybníku Nový a dotčených pozemků (výše uvedených) v rámci
protipovodňových opatření (rybník Duhový – rybník Nový – rybník Ostrovní).
Usnesení č. 179/2019
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4008271/VB/P001, na p.p.č. 6423/1 (ostatní
plocha) a p.p.č. 6437/1 (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 JIPAKU s.r.o., se sídlem
Novosedlická 132, 417 03 Dubí.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4008271/VB/P001, na p.p.č. 6423/1 (ostatní
plocha) a p.p.č. 6437/1 (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 JIPAKU s.r.o., se sídlem Novosedlická 132,
417 03 Dubí, a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4008271/VB/P001, na p.p.č. 6423/1
(ostatní plocha) a p.p.č. 6437/1 (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,
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405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou společností JIPAKU s.r.o., se sídlem
Novosedlická 132, 417 03 Dubí.
Usnesení č. 180/2019
1. RM projednala předloženou Darovací smlouvu uzavíranou 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, a tuto smlouvu
schvaluje.
2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 10.000,-Kč, od firmy AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089,
který je určen výhradně pro kulturní účely.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Darovací smlouvu 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.
Usnesení č. 181/2019
1. RM projednala Žádost pana J. Š., o pronájem části nebytového prostoru, v objektu bývalé
sauny – č.p. 19, ulice Náměstí v Jiříkově, o ploše 33 m2, za účelem uložení nábytku
a osobních věcí.
2. RM rozhodla nezveřejnit záměr pronájmu části nebytového prostoru v objektu č.p. 19,
ulice Náměstí v Jiříkově, o ploše 33 m2.
Usnesení č. 182/2019
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 sociálně - kulturní,
B) komisi správy majetku a životního prostředí.
2. RM rozhodla jmenovat 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,
ve volebním období 2018 – 2022, s účinností od 01. 03. 2019 ve složení:
A) předseda komise sociálně - kulturní:
- paní Milena Horáková,
členové komise sociálně - kulturní:
- paní Eva Ondráčková,
- paní Miroslava Petrová,
- pan Oldřich Záveský,
- pan Jan Dvořák,
- pan Mgr. František Bílý,
- pan David Bártl,
B) předseda komise správy majetku a životního prostředí:
- pan Petr Dufek,
členové komise správy majetku a životního prostředí:
- pan Miroslav Malý,
- pan Jan Horák,
- pan Petr Petr ml.,
- pan Marek Sladký,
- paní Milena Pancová,
- pan Radek Trojovský,
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3. RM ukládá: starostovi města – zaslat novým předsedům a členům komisí sdělení o jejich
jmenování do jednotlivých komisí, ve volebním období 2018 - 2022.
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
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