
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 8. června 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 238/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2014 včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2014 a doporučuje ZM 

projednat Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření Města Jiříkova za rok 2014 a na základě Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření  Města  Jiříkova  za  rok  2014, bod D I), projednání  uzavřít vyjádřením souhlasu  

s výhradami.  

2. RM doporučila ZM dne 21. 04. 2015 na 14 schůzi, č. usnesení 209/2015 při schvalování 

Závěrečného účtu města Jiříkova za rok 2014 uložit mzdové účetní výše uvedené pochybení 

napravit takto:  Za měsíc červen 2015 v červencovém výplatním termínu ponížit všem 

dotčeným osobám odměnu za výkon neuvolněného člena zastupitelstva o dobu, za kterou jim 

odměna nenáležela.  

3. RM doporučuje ZM uložit starostovi města podat písemnou zprávu o plnění přijatého 

opatření Krajskému úřadu Ústeckého kraje ve lhůtě do 31.07. 2015.              

 

Usnesení č. 239/2015 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 04. 2015 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 04. 2015 dle předloženého rozboru. 

               

Usnesení č. 240/2015 

RM bere na vědomí poskytnutou 1. část neinvestiční dotace na projekt „Oživení turismu 

v německo-českém pohraničí“ ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR ve výši 603,71 Euro, tj. 16.580,90 Kč a doporučuje ZM uvedenou dotaci 

přijmout.               

 

Usnesení č. 241/2015 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní J. H., Jiříkov a 

rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní J. H., Jiříkov, dar byl 

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

2. RM ukládá: starostovi města- podepsat výše uvedenou darovací smlouvu. 

               

Usnesení č. 242/2015 

RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2015 Města Jiříkova a zároveň   rozpočtové opatření 

č. 2/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.                        

 

Usnesení č. 243/2015 

1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry 

pronájmu bere na vědomí. 

2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: 
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a)  p.p.č.1138/1 (trvalý travní porost) o výměře 900 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.   

b) část p.p.č. 922/3 (trvalý travní porost)  o výměře 24 m2  v  k.ú. Jiříkov jako pozemek pod 

stavbou  garáže  za  cenu 5,- Kč/m2  a  rok. Část  p.p.č. 922/3  (trvalý travní porost)   o výměře  

84 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku – údržba pozemku kolem stavby garáže 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.   

c) část  p.p.č. 4799/1 (trvalý travní porost)  o výměře 330 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.   

d) část p.p.č. 95/1 (zahrada) o výměře 350 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) část p.p.č. 2961/5 (trvalý travní porost) o výměře 33 m2 a část p.p.č. 2960/8 (zahrada) o 

výměře 452 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.   

f) část  p.p.č. 2780/5   (zahrada)  o  výměře  406  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.   

g) p.p.č. 4840/1 (trvalý travní porost) o výměře 426 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.   

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.                       

 

Usnesení č. 244/2015 

1. RM projednala záměr výpůjčky  pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tento záměr 

výpůjčky  bere na vědomí. 

2. RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č. 5825 

(trvalý travní porost) o výměře 629 m2, p.p.č. 5827 (zahrada) o výměře 845 m2, p.p.č. 5830/2 

(zahrada) o výměře 1367 m2 a p.p.č. 5831 (manipulační plocha) o výměře 1254 m2 vše v k.ú. 

Jiříkov, pro zajištění sportovního výcviku psů Základní kynologické organizaci č. 150, 

zastoupené předsedkyní Ing. E. L., Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměr výpůjčky pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.            

 

Usnesení č. 245/2015 

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

bere na vědomí. 

2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č.12 

(zahrada)  o výměře 433 m2, části p.p.č.13/1 (zahrada) o výměře 40 m2 a části p.p.č.13/2 

(zahrada) o výměře 37 m2  vše k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně 

celkem 510,- Kč paní V. R., Jiříkov od 15. 06. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk.   
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3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvu na 

pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města - nájemní smlouvu na 

pronájem pozemků podepsat.            

 

Usnesení č. 246/2015 

1. RM projednala  předložený návrh dodatku č. 2  ke smlouvě o výpůjčce pozemků města 

Jiříkova evidenční číslo 050/2013 ze dne 18.3.2013 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem 

L. P., Rumburk, kterým dojde k rozšíření   vypůjčených pozemků a to  o: st.p.č. 334  

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 245 m2, st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 288  m2, p.p.č. 3188/2 (zahrada) o výměře 147 m2,  p.p.č. 3189 (zahrada)  o výměře 

101 m2  a části p.p.č. 3212/4 (trvalý travní porost)  o výměře 448 m2  vše  v k.ú. Jiříkov.  

Pozemky jsou  zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek  č. 2  ke smlouvě o výpůjčce pozemků města Jiříkova 

evidenční číslo 050/2013 ze dne 18.3.2013 mezi Městem Jiříkov a panem L. P., Rumburk, 

kterým dojde k rozšíření   vypůjčených pozemků a to  o: st.p.č. 334  (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 245 m2, st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 288  m2, p.p.č. 

3188/2 (zahrada) o výměře 147 m2,  p.p.č. 3189 (zahrada)  o výměře 101 m2  a části p.p.č. 

3212/4 (trvalý travní porost)  o výměře 448 m2  vše  v k.ú. Jiříkov.  Pozemky jsou  zapsány na 

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

pracoviště Rumburk. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat výše uvedený dodatek č. 2 ke smlouvě o 

výpůjčce pozemků.                 

 

Usnesení č. 247/2015 

1. RM projednala výsadbu dřevin na sídlišti Březinova a to 6 ks okrasného stromu slivoň 

myrobalán.   

2. RM schvaluje výsadbu výše uvedených dřevin na sídlišti Březinova. 

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zajistit výsadbu dřevin dle cenové 

nabídky v celkové výši 20.055,- Kč bez DPH.                              

 

Usnesení č. 248/2015 

1. RM projednala ošetření dřevin a to buk lesní  na p.p.č. 139/1, ul. Filipovská v k.ú. Jiříkov 

a jasan ztepilý na p.p.č. 2312/12, ul. Františkova v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje ošetření výše uvedených dřevin. 

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zajistit ošetření dřevin. 

                  

Usnesení č. 249/2015 

RM projednala a bere na vědomí Zápis ze 4. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konané dne 27. 05. 2015 a Zápis z 5. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konané dne 01. 06. 2015.           

 

Usnesení č. 250/2015 

1. RM rozhodla přidělit byt 1+3 (91,56 m2), Antonínova 839, Jiříkov za předpokladu složení  

tříměsíčního nájemného, jako kauci   na dobu určitou od 01. 07. 2015 do 30. 09. 2015 panu J. 

B., Jiříkov. 

2. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (72,30 m2), Oldřichova 682, Jiříkov za předpokladu složení  

tříměsíčního nájemného, jako kauci   na dobu určitou od 01. 07. 2015 do 30. 09. 2015 paní P. 

K., Jiříkov.  
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Usnesení č. 251/2015 

RM projednala a bere na vědomí zápis č. 3/2015 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 27. 05. 2015.          

 

Usnesení č. 252/2015 

1. RM bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem ve věci odvolání ze dne 29. 04. 2015 podané občanským  

sdružením Sdružení přátel Jiříkova a Filipova, o.s. IČ 01170929, Tylova 1066/4, 407 53 

Jiříkov, proti rozhodnutí Města Jiříkov, městského úřadu, o odmítnutí části žádosti o 

informace, ze dne 20. 04. 2015, č.j. 254-23/2015-TAJ, takto: Odvolání žadatele proti 

rozhodnutí Města Jiříkov, městského úřadu, o odmítnutí části žádosti o informace č.j. 

254-23/2015-TAJ ze dne 20. 04. 2015 se zamítá a odvoláním napadené rozhodnutí se 

potvrzuje. 

2. RM bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem ve věci odvolání ze dne 29. 04. 2015 podané občanským  

sdružením Sdružení přátel Jiříkova a Filipova, o.s. IČ 01170929, Tylova 1066/4, 407 53 

Jiříkov, proti rozhodnutí Města Jiříkov, městského úřadu, o odmítnutí části žádosti o 

informace, ze dne 20. 04. 2015, č.j. 346-21/2015-ST, takto: Odvolání žadatele proti 

rozhodnutí Města Jiříkov, městského úřadu, o odmítnutí části žádosti o informace č.j. 

346-21/2015-ST ze dne 20. 04. 2015 se zamítá a odvoláním napadené rozhodnutí se 

potvrzuje.              

 

Usnesení č. 253/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí Darovací smlouvu uzavíranou mezi Českou republikou 

– Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, IČ 70 88 63 00, Horova 1340/10, 400 01 

Ústí nad Labem a Městem Jiříkov, IČ 00 26 14 24, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov. Předmětem 

smlouvy   je   dar,   a  to   automobil  terénní   Nissan,   nomenklatura: 081060300001,   inv.č.  

DCA 70-70, v účetní hodnotě 1.512.000,- Kč. 

2. RM rozhodla přijmout dar, a to automobil terénní Nissan, nomenklatura: 081060300001, 

inv.č. DCA 70-70, v účetní hodnotě 1.512.000,- Kč, od České republiky – Hasičského 

záchranného sboru Ústeckého kraje, IČ 70 88 63 00, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad 

Labem. Dar je přenechán za účelem plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a za podmínky, že Město Jiříkov není 

oprávněno bez souhlasu České republiky – Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, 

IČ 70 88 63 00, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem dar zcizit ani pronajmout či jinak 

poskytnout k užívání třetím osobám po dobu pěti let ode dne jeho převzetí. 

3. RM rozhodla uzavřít Darovací smlouvu mezi Českou republikou – Hasičským 

záchranným sborem Ústeckého kraje, IČ 70 88 63 00, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad 

Labem a Městem Jiříkov, IČ 00 26 14 24, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov. Předmětem 

smlouvy   je   dar,   a   to   automobil   terénní   Nissan,   nomenklatura: 081060300001, inv.č.  

DCA 70-70, v účetní hodnotě 1.512.000,- Kč. 

4. RM ukládá: starostovi města – podepsat  Darovací smlouvu mezi Českou republikou – 

Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, IČ 70 88 63 00, Horova 1340/10, 400 01 

Ústí nad Labem a Městem Jiříkov, IČ 00 26 14 24, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov. Předmětem 

smlouvy   je   dar,   a   to   automobil   terénní   Nissan,   nomenklatura: 081060300001, inv.č.  

DCA 70-70, v účetní hodnotě 1.512.000,- Kč.  
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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 

 


