
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 18. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 15. dubna 2019 od 14:40 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 217/2019 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 218/2019 

1. RM projednala nabídku firmy FEKO-LT s.r.o., Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3,  

IČ: 29268966, na zajištění čištění kanalizace a provedení kamerových zkoušek u splaškové 

kanalizace v ul. Teplická a Mělnická v Jiříkově.  

2. RM rozhodla přijmout nabídku od firmy FEKO-LT s.r.o., Prokopova 148/15,  

130 00 Praha 3, IČ: 29268966, na zajištění čištění kanalizace a provedení kamerových 

zkoušek u splaškové kanalizace v ul. Teplická a Mělnická v Jiříkově.  

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - vystavit objednávku  

na firmu FEKO-LT s.r.o., Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3, IČ: 29268966, na zajištění 

čištění kanalizace a provedení kamerových zkoušek u splaškové kanalizace v ul. Teplická  

a Mělnická v Jiříkově.                 

 

Usnesení č. 219/2019 

1. RM projednala nabídku firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem 

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901, na zajištění inženýrské činnosti, za účelem podání 

žádosti o vydání stavebního povolení a zajištění pravomocného stavebního povolení, na akci 

„Protipovodňová opatření Jiříkov“. 

2. RM projednala dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zajištění inženýrské činnosti, za účelem 

podání žádosti o vydání stavebního povolení, včetně předání pravomocného stavebního 

povolení, na akci „Protipovodňová opatření Jiříkov“. 

3. RM rozhodla přijmout nabídku od firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,  

se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901, na zajištění inženýrské činnosti,  

za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení a zajištění pravomocného stavebního 

povolení, na akci „Protipovodňová opatření Jiříkov“, za cenu 65.000,- Kč bez DPH. 

4. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo, mezi Městem Jiříkov a firmou 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5,  

IČ: 47116901, na zajištění inženýrské činnosti, za účelem podání žádosti o vydání stavebního 

povolení a zajištění pravomocného stavebního povolení, na akci „Protipovodňová opatření 

Jiříkov“, za cenu 65.000,- Kč bez DPH. 

5. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 smlouvy o dílo, mezi Městem Jiříkov 

a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5,  

IČ: 47116901, na zajištění inženýrské činnosti, za účelem podání žádosti o vydání stavebního 

povolení a zajištění pravomocného stavebního povolení, na akci „Protipovodňová opatření 

Jiříkov“.              

 

Usnesení č. 220/2019 

1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 
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2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) st.p.č. 464 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 94 m2, p.p.č. 4338/1 (zahrada) o výměře 

58 m2, p.p.č. 4338/2 (trvalý travní porost) o výměře 47 m2,  p.p.č. 4339/2 (trvalý travní 

porost) o výměře 331 m2 vše v  k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky 

jsou zapsány 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 250 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,         

c) části p.p.č. 1453 (ostatní plocha) o výměře 520 m2, části p.p.č. 1465/1 (zahrada) o výměře 

40 m2 a části p.p.č. 6092/1 (ostatní plocha) o výměře 520 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu 

za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

d) část p.p.č. 4799/1 (trvalý travní porost) o výměře 700 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,       

e) p.p.č. 1848 (zahrada) o výměře 550 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. 

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,           

f) části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2 a části p.p.č. 6335/1 (ostatní 

plocha) o výměře 50 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu z cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk,            

g) části p.p.č. 5041/1 (trvalý travní porost) o výměře 550 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako 

louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,      

h) část p.p.č. 2758/2 (zahrada) o výměře 360 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,         

i) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže za cenu 15,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu 

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

Rumburk,               

j) části p.p.č. 116/1 (zahrada) o výměře 550 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu 1,- Kč/m2 a rok. 

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,           

3. RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 5608/6 (trvalý travní porost) o výměře  3002 m2 v k.ú. Jiříkov.      

4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí  - zveřejnit záměry 

pronájmu pozemků na úřední desce Městského úřadu Jiříkov.        

 

Usnesení č. 221/2019 

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

a to p.p.č. 3167/2 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)  

vše v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,  

a to p.p.č. 3167/2 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)  

vše v k.ú. Jiříkov.              
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Usnesení č. 222/2019 

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. 

2. RM schvaluje 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. 223/2019 

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

a to části p.p.č. 160/3 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov. 

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

nemovitosti, a to části p.p.č. 160/3 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.           

  

Usnesení č. 224/2019 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2776 

(zahrada) o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře 422 m2  

a p.p.č. 2861/2 (trvalý travní porost) o výměře 142 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 7.960,- Kč, 

kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 2776 (zahrada) o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře 422 m2  

a p.p.č. 2861/2 (trvalý travní porost) o výměře 142 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 7.960,- Kč, 

kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.   

 

Usnesení č. 225/2019 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 588/3 

(zahrada) o výměře 467 m2 a p.p.č. 588/4 (zahrada) o výměře 50 m2 vše v k.ú. Jiříkov,  

za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 588/3 (zahrada) o výměře 467 m2 a p.p.č. 588/4 (zahrada) o výměře 50 m2 vše  

v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.     

 

Usnesení č. 226/2019 

1. RM rozhodla přidělit byt 1+2+půdní prostory (121,87 m2), Oldřichova 863,  

407 53 Jiříkov, za předpokladu složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, 

jako kauci na dobu určitou od 01. 05. 2019 do 30. 06. 2019, paní J. H.        

2. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (70,70 m2), Tylova 7, 407 53 Jiříkov, za předpokladu složení 

tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou  

od 01. 05. 2019 do 30. 06. 2019, panu J. I.     

3. RM rozhodla přidělit byty směnou mezi nájemníky paní J. D., (1+3, 77,40 m2)  

407 53 Jiříkov a paní P. Š., (1+2, 45,90 m2) 407 53 Jiříkov, s platností od 01. 05. 2019.      

4. RM ukládá:  

a) vedoucímu odboru místního a bytového hospodářství – připravit nájemní smlouvy. 

b) starostovi města – nájemní smlouvy podepsat.      

 

Usnesení č. 227/2019 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/12/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a paní H. K., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní H. K., dar byl 

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

             

Usnesení č. 228/2019 

1. RM projednala společnou žádost ČR – Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje  

a SH – ČMS – Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje, o poskytnutí finanční pomoci  

nebo věcného daru na podporu 48. Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev 

HZS ČR a 66. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu, ve 

dnech 31. 08. – 01. 09. 2019 v Ústí nad Labem, z rozpočtu města Jiříkova na rok 2019. 

2. RM rozhodla neposkytnout ČR – Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje  

a SH – ČMS – Krajskému sdružení hasičů Ústeckého kraje, finanční pomoc ani věcný dar  

na podporu 48. Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR  

a 66. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu, ve dnech  

31. 08. – 01. 09. 2019 v Ústí nad Labem.       

 

Usnesení č. 229/2019 

RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2019 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 1/2019 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 230/2019 

RM bere na vědomí Oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín -  příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, o konání dnu 

otevřených dveří v obou budovách mateřské školy, který se uskuteční dne 24. 04. 2019  

od 15:30 do 17:30 hodin a zápisu do obou budov mateřské školy na školní rok 2018/2019, 

který proběhne dne 03. 05. 2019, v budově mateřské školy na ulici Filipovská, od 09:00  

do 16:00 hodin.              

 

Usnesení č. 231/2019 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o poskytnutí služby, na základě které bude 

zajištěna hudební produkce, na akci „Stavění májky a pálení čarodějnic“, konanou  

dne 30. 04. 2019, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem a panem P. B., za celkovou částku ve výši  

5.000,- Kč.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí služby, na základě které bude zajištěna 

hudební produkce, na akci „Stavění májky a pálení čarodějnic“, konanou dne 30. 04. 2019, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem 

Michalem Majákem a panem P. B., za celkovou částku ve výši 5.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytnutí služby, na základě které 

bude zajištěna hudební produkce, na akci „Stavění májky a pálení čarodějnic“, konanou 

dne 30. 04. 2019, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené  

starostou města panem Michalem Majákem a panem P. B., za celkovou částku ve výši  

5.000,- Kč.        

 

Usnesení č. 232/2019 

RM bere na vědomí Zápis č. 1/2019 ze zasedání „Komise sociálně – kulturní“ konané  

dne 08. 04. 2019.              

 

Usnesení č. 233/2019 

1. RM projednala informaci ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín -  příspěvková organizace, o neoprávněném čerpání finančního příspěvku na podpůrná 
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opatření na asistenta pedagoga, ve výši 319.000,- Kč v roce 2018. Tuto částku je příspěvková 

organizace povinna vrátit poskytovateli Krajskému úřadu Ústeckého kraje. 

2. RM ukládá: ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - 

 příspěvková organizace -  povinnost urychleně vrátit částku 319.000,- Kč, poskytovateli 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje, z důvodu neoprávněného čerpání finančního příspěvku  

na podpůrná opatření na asistenta pedagoga, a to z provozních prostředků organizace. 

3. RM uděluje souhlas  příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace, že  v případě ztráty, z důvodu vratky částky 319.000,- Kč, 

příspěvková organizace tuto ztrátu pokryje z rezervního fondu.       

 

Usnesení č. 234/2019 

1. RM projednala informaci vedoucího odboru místního a bytového hospodářství týkající se 

oprav komunikací v ul. Oldřichova jemnou penetrací a v ul. Teplická hrubou penetrací, 

naplánovanou dle schváleného rozpočtu na rok 2019. 

2. RM rozhodla na základě poskytnutých informací a předchozích zkušeností opravit 

komunikaci v ul. Oldřichova v úseku od č.p. 1054 k odbočce u č.p. 223 jemnou penetrací, 

v částce 105.000,- Kč bez DPH a komunikaci v ul. Teplická od č.p. 676 k č.p. 1070 hrubou 

penetrací, v částce 194.950,- Kč bez DPH, firmou G&G - STAV s.r.o., Starý Bydžov 120, 

503 57 Starý Bydžov, IČ: 28853288, bez nutnosti vyhlášení poptávkového řízení.     

           
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 

 


