
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 17. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 1. dubna 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 206/2019 

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. 2582 (zahrada) o výměře 790 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok a části p.p.č. 2582 (zahrada) o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

kůlny, za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 890,- Kč, panu L. T., od 15. 04. 2019  

do 31. 12. 2023. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

b) části p.p.č. 139/6 (zahrada) o výměře 10 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 100,- Kč, paní M. Š., od 15. 04. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemek je 

zapsán 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. 207/2019 

1. RM projednala nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 465 

(trvalý travní porost) o výměře 890 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok  

a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 10 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod 

stavbou kůlny, za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 940,- Kč, paní J. H., od 15. 04. 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 smlouvu na 

pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvu na pronájem pozemků podepsat.       

 

Usnesení č. 208/2019 

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

č. IV-12-4016627/VB/001, na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové 

vedení NN, na dotčené nemovitosti p.p.č. 97/2 (zahrada) 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 panem L. E.      

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

č. IV-12-4016627/VB/001, na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové 

vedení NN, na dotčené nemovitosti p.p.č. 97/2 (zahrada) v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, 
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Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,  

405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou panem L. E., a to bezúplatně.  

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

služebnosti č. IV-12-4016627/VB/001, na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemní 

kabelové vedení NN, na dotčené nemovitosti p.p.č. 97/2 (zahrada) 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 panem L. E.    

       

Usnesení č. 209/2019 

1. RM projednala kácení a ošetření dřevin, a to porost smrku ztepilého na p.p.č. 3560/1 

v k.ú. Jiříkov.  

2. RM schvaluje kácení a ošetření porostu smrků ztepilých na p.p.č. 3560/1 v k.ú. Jiříkov.  

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – zajistit skácení 

napadeného porostu.             

 

Usnesení č. 210/2019 

1. RM rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na dobu určitou, na byt ve vlastnictví Města 

Jiříkova, od 01. 04. 2019, panu P. B. 

2. RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, na byt ve vlastnictví Města 

Jiříkova, na období od 01. 04. 2019 do 30. 04. 2019, paní R. S.     

             

Usnesení č. 211/2019 

RM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 

2018, se zjištěním: při přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby  

a nedostatky, nebyla zjištěna rizika a bylo ověřeno, že dluh územního celku nepřekročil 60% 

průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.     

 

Usnesení č. 212/2019 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 28. 02. 2019 dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala plnění rozpočtu investic k 28. 02. 2019 dle předloženého rozboru.  

               

Usnesení č. 213/2019 

RM bere na vědomí elektronické podání Přiznání k dani z příjmů právnických osob Města 

Jiříkova, za rok 2018, Finančnímu úřadu v Rumburku ve výši 3.090.160,- Kč,  

dne 26. 03. 2019.          

 

Usnesení č. 214/2019 

1. RM projednala žádost paní J. M., ze dne 11. 01. 2019, o finanční příspěvek (dar)  

na studium „Vzdělávání pro život“ ve výši 1.000,- Kč. 

2. RM projednala předloženou Darovací smlouvu č. SO/9/2019/D/EO, uzavíranou mezi 

Městem Jiříkov a paní J. M., na poskytnutí finančního daru (příspěvku na školné) ve výši 

1.000,- Kč, a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

3. RM rozhodla poskytnout paní J. M., na základě předloženého potvrzení o platbě, ze dne 

07. 02. 2019, doklad vystaven Domem kultury v Rumburku, za studium „Vzdělávání pro 

život“, v rámci univerzity třetího věku, Ústav celoživotního vzdělávání, výukové centrum 

Rumburk, Matušova 978, 408 01 Rumburk, IČ: 25236300, finanční dar (příspěvek na školné) 

ve výši 1.000,- Kč bankovním převodem na účet č. 1812447013/0800. 

4. RM projednala žádost paní R. P., ze dne 11. 01. 2019, o finanční příspěvek (dar)  

na studium „Vzdělávání pro život“ ve výši 1.000,- Kč. 
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5. RM projednala předloženou Darovací smlouvu č. SO/10/2019/D/EO, uzavíranou mezi 

Městem Jiříkov a paní R. P., na poskytnutí finančního daru (příspěvku na školné) ve výši 

1.000,- Kč, a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

6. RM rozhodla poskytnout paní R. P., na základě předloženého potvrzení o platbě, ze dne 

07. 02. 2019, doklad vystaven Domem kultury v Rumburku, za studium „Vzdělávání pro 

život“, v rámci univerzity třetího věku, Ústav celoživotního vzdělávání, výukové centrum 

Rumburk, Matušova 978, 408 01 Rumburk, IČ: 25236300, finanční dar (příspěvek na školné) 

ve výši 1.000,- Kč bankovním převodem na účet č. 683704153/0800. 

7. RM projednala žádost paní M. P., ze dne 11. 01. 2019, o finanční příspěvek na studium 

„Vzdělávání pro život“ ve výši 1.000,- Kč. 

8. RM projednala předloženou Darovací smlouvu č. SO/11/2019/D/EO, uzavíranou mezi 

Městem Jiříkov a paní M. P., na poskytnutí finančního daru (příspěvku na školné) ve výši 

1.000,- Kč, a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

9. RM rozhodla poskytnout paní M. P., na základě předloženého potvrzení o platbě, ze dne 

07. 02. 2019, doklad vystaven Domem kultury v Rumburku, za studium „Vzdělávání pro 

život“, v rámci univerzity třetího věku, Ústav celoživotního vzdělávání, výukové centrum 

Rumburk, Matušova 978, 408 01 Rumburk, IČ: 25236300, finanční dar (příspěvek na školné) 

ve výši 1.000,- Kč bankovním převodem na účet č. 2723280033/0800. 

10. RM ukládá: starostovi města – podepsat Darovací smlouvy č. SO/9/2019/D/EO,  

č. SO/10/2019/D/EO a č. SO/11/2019/D/EO. 

11. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – poskytnout finanční dar 1.000,- Kč,  

dle výše uvedených darovacích smluv.           

 

Usnesení č. 215/2019 

1. RM projednala návrh Darovací smlouvy č. SO/8/2019/D/EO, předložené nadačním 

fondem FOLIVORA, se sídlem Myslivečkova 22/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 06204821, 

zastoupeným K. S., prezidentem nadačního fondu  FOLIVORA, na poskytnutí jednorázového 

finančního daru ve výši 8.000,- Kč, na použití v rámci krátkodobých projektů Zoo  

Ústí nad Labem, v rámci klubu „lenochodíka Lubomírka“. 

2. RM rozhodla uzavřít Darovací smlouvu č. SO/8/2019/D/EO, mezi nadačním fondem 

FOLIVORA, se sídlem Myslivečkova 22/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 06204821, 

zastoupeným K. S., prezidentem nadačního fondu  FOLIVORA a Městem Jiříkov,  

na poskytnutí jednorázového finančního daru ve výši 8.000,- Kč, na použití v rámci 

krátkodobých projektů Zoo Ústí nad Labem, v rámci klubu „lenochodíka Lubomírka“. 

3. RM rozhodla poskytnout nadačnímu fondu FOLIVORA, se sídlem Myslivečkova 22/2, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 06204821, jednorázový finanční dar ve výši 8.000,- Kč,  

na použití v rámci krátkodobých projektů Zoo Ústí nad Labem, v rámci klubu „lenochodíka 

Lubomírka“. 

4. RM ukládá: starostovi města – podepsat Darovací smlouvu č. SO/8/2019/D/EO. 

5. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – poskytnout jednorázový finanční dar  

8.000,- Kč na účet č. 2801244530/2010.           

 

Usnesení č. 216/2019 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o právu provést stavbu, pro stavební akci 

„Jiříkov – rekonstrukce rybníka Duhák“, na p.p.č. 2193 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, 

kde vlastníci pozemku souhlasí s realizací stavby a rovněž umožní stavebníkovi, Městu 

Jiříkov, zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětnou nemovitost v souvislosti  

se zřizováním, provozem, opravami a údržbou stavby, uzavírané mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a manželi L. a M. Č. 
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2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, pro stavební akci „Jiříkov – 

rekonstrukce rybníka Duhák“, na p.p.č. 2193 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, kde vlastníci 

pozemku souhlasí s realizací stavby a rovněž umožní stavebníkovi, Městu Jiříkov, zřídit 

stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětnou nemovitost v souvislosti se zřizováním, provozem, 

opravami a údržbou stavby, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a manželi  

L. a M. Č. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o právu provést stavbu.   

               
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 

 


