
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 21. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 07. července 2015 od 09,00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 283/2015 

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: 

a)  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  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,   

b) části p.p.č. 1583/1 (trvalý travní porost)  o výměře 280 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,   

c) části p.p.č. 506/3 (zahrada)  o výměře 559 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. 284/2015 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto pronájmy 

bere na vědomí.  

2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

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,  ročně  celkem  900,- Kč    paní  Z. CH.,  Jiříkov  od  01.  08. 2015  do 

31.  12. 2019. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

b) části 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. Části 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, 

ročně celkem 140,- Kč paní Z. K., Jiříkov od 01. 08. 2015 do 31. 12. 2019. Pozemky jsou 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,   

c) části 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, ročně celkem 330,- Kč  panu  S. K.,   Jiříkov  od  01. 08. 2015  do  

31.  12. 2019.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

d) části  p.p.č. 95/1 (zahrada) o výměře 350 m2 v   k.ú. Jiříkov  jako zahradu za cenu 1,- 

Kč/m2 a rok, ročně celkem 350,- Kč paní P. B., Jiříkov od 01. 08. 2015 do 31. 12. 2019. 

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  

3. RM schvaluje obnovení pronájmu  pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 
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a) části p.p.č. 2961/5 (trvalý travní porost) o výměře 33 m2 a části p.p.č. 2960/8 (zahrada) o 

výměře 452 m2 vše v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 490,- 

Kč panu J. Š., Jiříkov od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2020.  Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk,   

b) části p.p.č. 2780/5 (zahrada) o výměře 406 m2 v   k.ú. Jiříkov  jako zahradu za cenu 1,- 

Kč/m2   a  rok, ročně  410,- Kč  paní  A. K.,  Jiříkov od 01. 08. 2015 do 31. 12. 2019. 

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

c) 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,  ročně  celkem  430,- Kč  panu   J.  M.,   Jiříkov  od  01.  01. 2016   do  

31.  12. 2020. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

3. RM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 285/2015 

1. RM projednala  výpůjčku  pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tuto výpůjčku   bere 

na vědomí. 

2. RM schvaluje výpůjčku 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 od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2020. 

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

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

3. RM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat smlouvu o výpůjčce na  pozemky ve 

vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – smlouvu o výpůjčce  podepsat. 

 

Usnesení č. 286/2015 

1. RM projednala předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1152-1686-2015 na projekt 

číslo: CZ.1.02/3.2.00/12.14161 nazvaného „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické 

náročnosti – dokončení stavebních prací“ a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1152-

1686-2015 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1152-1686-2015 na projekt číslo: 

CZ.1.02/3.2.00/12.14161 nazvaného „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické 

náročnosti – dokončení stavebních prací“ mezi Městem Jiříkov a firmou  Děčínský 

stavební podnik s r.o. se sídlem Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín,  jehož předmětem je 

upřesnění termínu zahájení a dokončení stavebních prací na stavbě. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1152-1686-2015 

na projekt číslo: CZ.1.02/3.2.00/12.14161 nazvaného „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení 

energetické náročnosti – dokončení stavebních prací“ mezi Městem Jiříkov a firmou  

Děčínský stavební podnik s r.o. se sídlem Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín. 
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Usnesení č. 287/2015 

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo č. 1503.5050819RMA na zajištění 

stavebních prací na akci „Jiříkov, prodloužení vodovodního řadu“ a tento návrh smlouvy o 

dílo bere na vědomí. 

2. RM rozhodla neuzavřít smlouvu o dílo č. 1503.5050819RMA na zajištění stavebních prací 

na akci „Jiříkov, prodloužení vodovodního řadu“ mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem 

firmou EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924 za cenu 

2.772.479,69  Kč včetně DPH z důvodu požadavků SčVK  při zajištění napojení na stávající 

vodovodní řád a z důvodu předpokládaného navýšení ceny. 

 

Usnesení č. 288/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí  žádost Dětského domova se školou, základní školou a 

školní jídelnou, Čapkova 5, 407 53 Jiříkov od 01. 07. 2015 Dětský domov se školou a 

středisko výchovné péče Jiříkov, Čapkova 5, 407 53 Jiříkov o výpůjčku nebytových prostor 

v objektu č.p. 900 v ulici 9. května v Jiříkově za účelem zřízení Střediska výchovné péče 

„Šluknovsko“ o výměře 104,82 m2.   

2. RM rozhodla vypůjčit  nebytový prostor v objektu č.p. 900, 9. května  v k.ú. Jiříkov o 

výměře 104,82 m2 Dětskému domovu se školou a středisku výchovné péče Jiříkov, Čapkova 

5, 407 53 Jiříkov za účelem zřízení Střediska výchovné péče „Šluknovsko“ zastoupené 

ředitelem  Mgr. Dušanem Šimonkou na dobu neurčitou.  

3. RM rozhodla uzavřít  smlouvu o výpůjčce s odloženou účinností do doby ukončení 

pronájmu firmě Ingrea spol. s.r.o., která v současné době provádí kanalizační práce v obci 

Jiříkov. 

 

Usnesení č. 289/2015 

RM bere na vědomí žádost občanského sdružení „Konečně šťastný domov“, Na Vyhlídce 

265/12, 408 01 Rumburk, IČ 26564149, o poskytnutí příspěvku, ať finančního, či formou 

věcného daru, na činnost kočičího mikroazylu „Konečně šťastný domov“. RM z důvodu 

uzavření termínu pro podávání žádosti o příspěvek na rok 2015 rozhodla neposkytnout 

žádný příspěvek. 

 

Usnesení č. 290/2015 

RM bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Rumburk - oddíl cyklistiky, Vodní 248, 

408 01 Rumburk, IČ 525502, o poskytnutí příspěvku, ať finančního, či formou věcného daru, 

na 31. ročník amatérského závodu silničních kol TOUR DE ZELEŇÁK 2015. RM z důvodu 

uzavření termínu pro podávání žádosti o příspěvek na rok 2015 rozhodla neposkytnout 

žádný příspěvek. 

 

Usnesení č. 291/2015 

RM projednala rozpočtové opatření č. 5/2015 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 5/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.  

 

Usnesení č. 292/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 4/2015 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 24. 06. 2015. 

2. RM souhlasí s akcemi pořádaných Městskou knihovnou v Jiříkově, a to: 

a) Ing. Martin Stiller – cyklocestovatel, beseda: Po Japonsku na kole, termín: 09. 09. 2015 od 

16:00 hodin, místo: Klub Důchodců, 
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b) Jiří Fixl – akademický malíř, program: Jak se kreslí pohádka, termín: po 15. 10. 2015, 

místo: Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, 

c) Marcela Mlynářová – spisovatelka, termín: 04. 11. 2015 od 16:00 hodin do 18:00 hodin, 

místo: Klub důchodců, 

d) Hudební vystoupení s besedou „Cimbálová muzika“ (ukázky nástrojů, povídání o krojích), 

termín: prosinec 2015. 

 

Usnesení č. 293/2015 

RM projednala a bere na vědomí oznámení zastupující ředitelky příspěvkové organizace 

Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace o uzavření školní jídelny ve 

dnech 13. 07. – 31. 08. 2015 z důvodu čerpání řádných dovolených zaměstnanců, malování a 

úklidu prostor školní jídelny.  

 

Usnesení č. 294/2015 

RM bere na vědomí  Výroční zprávu za rok 2014 Salesiánský klub mládeže Rumburk – 

Jiříkov, Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk. 

 

Usnesení č. 295/2015 

1. RM bere na vědomí   jmenný  seznam  členů  komisí Rady města Jiříkova  a  členů komise 

pro  projednávání  přestupků,  kteří nejsou členy   Zastupitelstva   města Jiříkova za období od  

01. 02. 2015 až 30. 06. 2015. 

2. RM schvaluje  podle  § 84  odst.  2  písm.  u) zákona  č. 128/2000  Sb., o obcích  (obecních 

zřízení),  ve   znění   pozdějších   předpisů  vyplacení  peněžitého  plnění členům komisí Rady 

města Jiříkova a členům komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy zastupitelstva, 

a to: 

Komise občanských záležitostí : 

K. A.       1.600,- Kč 

P. J.          800,- Kč 

H. R., Mgr.      1.600,- Kč 

P. J., DiS.      1.600,- Kč 

 

Komise výstavby a životního prostředí : 

M. M.       1.600,- Kč 

V. H.       1.600,-Kč 

M. S.       1.200,-Kč 

B. D.       1.200,-Kč 

V. M.       1.600,-Kč 

H. J.       1.600,-Kč 

 

Komise místního a bytového hospodářství : 

B. F., Mgr.      1.600,- Kč 

L. E., Mgr.      1.200,- Kč 

D. J.          400,- Kč 

B. O.       1.600,- Kč 

 

Komise pro projednávání přestupků : 

F. J.       1.600,- Kč 

B. M.       1.200,- Kč 

S. J. – st.         400,- Kč 
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3. RM ukládá: starostovi města - na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení 

peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova a členům komise pro projednávání 

přestupků. 

 

Usnesení č. 296/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí  žádost společnosti  RB STAV plus s.r.o., Vojanova 

556/24, 400 07 Ústí nad Labem, o pronájem bytu v objektu č.p. 796, ulice Moskevská 

v Jiříkově.  

2.RM rozhodla přidělit byt 1+3 (96,57 m2), Moskevská  796, 407 53 Jiříkov dle směrnice 

č.1/2014 „Pravidla pro přidělování bytů Města Jiříkova“, odst. 3.1.3.   společnosti RB STAV 

plus  s.r.o.,  Vojanova  556/24,  400 07  Ústí nad Labem,  na dobu určitou  od 01. 07. 2015 do 

31. 07. 2015. 

3. RM ukládá:  

a) odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat nájemní smlouvu na byt 1+3 

(96,57 m2), Moskevská  796, 407 53 Jiříkov, 

b) starostovi města –  podepsat  nájemní  smlouvu  na  byt  1+3  (96,57 m2), Moskevská  796,  

407 53 Jiříkov. 

 

Usnesení č. 297/2015 

RM bere na vědomí přípis odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3,  

140 21 Praha 4 ve věci „Stížnost na pozdní pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města – 

vyřízení“. 

 

 

 

 

 

 
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 

 


