
 
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 15. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 04. května 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 212/2015 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z  3. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí konaného dne 22. 04. 2015.          

 

Usnesení č. 213/2015 

1. RM projednala předložený návrh kupní smlouvy o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková 

jednotná kanalizace – 1. část“ a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o uzavření kupní smlouvy o prodeji stavby „Jiříkov – 

zbytková jednotná kanalizace – 1. část“ mezi Severočeskou vodárenskou společností, a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Městem Jiříkov za cenu ve výši 1.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 214/2015 

1. RM projednala předložený návrh starosty města Jiříkov na schválení nového určeného 

zastupitele pro pořízení nového územního plánu města Jiříkov a tento návrh bere na vědomí. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout, aby se určeným zastupitelem pro pořízení nového 

územního plánu města Jiříkov stal pan Petr Dufek, Jiříkov. 

           

Usnesení č. 215/2015 
1. RM projednala předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty 

a umístění stavby v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce mostu – ul. Mělnická, kú. 

Jiříkov“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty a umístění 

stavby v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce mostu – ul. Mělnická, kú. Jiříkov“ mezi 

Městem Jiříkov a Povodí Ohře, st. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov. 

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

zřízení služebnosti cesty a umístění stavby v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce mostu – 

ul.  Mělnická,  kú. Jiříkov“  mezi Městem  Jiříkov  a  Povodí  Ohře,  st. p.,  Bezručova 4219, 

430 03 Chomutov.           

 

Usnesení č. 216/2015 

1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění 

stavebních prací na akci "Jiříkov-Filipov – veřejné osvětlení“ a tuto zprávu bere na 

vědomí. 

2.  RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci "Jiříkov-

Filipov – veřejné osvětlení“ předložila firma ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Moravská 398, 

569 92 Bystré,  IČ: 27497046 s nabídkovou cenou ve výši 4.076.644,- Kč bez DPH.  

3. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání „Oznámení zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky“ všem uchazečům v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních prací 

na akci "Jiříkov-Filipov – veřejné osvětlení“. 
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4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou ELEKTRO 

ŠUDOMA, s.r.o., Moravská 398, 569 92 Bystré,  IČ: 27497046 na zajištění stavebních prací 

na akci "Jiříkov-Filipov – veřejné osvětlení“ za cenu 4.076.644,- Kč bez DPH.  

5.  RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou 

ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Moravská 398, 569 92 Bystré,  IČ: 27497046 na zajištění 

stavebních prací na akci "Jiříkov-Filipov – veřejné osvětlení“ za cenu 4.076.644,- Kč bez 

DPH. 

 

Usnesení č. 217/2015 

1. RM projednala záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

části p.p.č. 5994/2 (ostatní plocha) o výměře 4 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu 

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

Rumburk dle GOP č. 1441-3/2015 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 

+ náklady.                         

 

Usnesení č. 218/2015 

1. RM projednala prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje  ZM  rozhodnout o  prodeji  pozemků  ve  vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) st.p.č.1621 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 71 m2  jejíž součástí je zemědělská 

stavba bez č.p. v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a M. B., 

Jiříkov, za dohodnutou kupní cenu 103.516,- Kč. 

b) st.p.č. 2016 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 140 m2 a p.p.č. 437/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 2533 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, panu 

P. K., Jiříkov, za dohodnutou kupní cenu  201.760,- Kč.      

           

Usnesení č. 219/2015 

RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve 

výši 1.097.856,- Kč přijatou v období od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015 a doporučuje ZM 

uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních 

prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2015.                     

 

Usnesení č. 220/2015 

1. RM projednala písemnou zprávu právního zástupce Domova „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov JUDr. Pavla Čámského k jednání s řádem Redemptoristů o stanovení nájmu 

v budově č.p. 65, Filipov, 407 53 Jiříkov, která byla vrácena v rámci církevních restitucí. 

2. RM rozhodla neakceptovat nájemné z jednání s řádem Redemptoristů ze dne 27. 04. 2015 

ve výši 94.500,- Kč/měsíc s platností nájemní smlouvy na deset let s opcí. 

3. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov - panu Ing. Bc. J. Sembdnerovi zahájit jednání s majiteli objektu řádem Redemptoristů 

o zajištění vytápění daného objektu. 

 
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. 

 

 

Michal Maják 

starosta města 


