
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 25. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

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

 

Usnesení č. 306/2019 

1. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (53,38 m2), 9. května 900, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

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

od 15. 07. 2019 do 30. 09. 2019, paní B. K., a jako náhradníka určila pana O. B. 

2. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (50,90 m2), Rumburská 646, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

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

od 15. 07. 2019 do 30. 09. 2019, paní K. S., a jako náhradníka určila pana J. B.   

            

Usnesení č. 307/2019 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu  

č. ZP19/EX01/, uzavíranou mezi společností innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12,  

108 00 Praha 10, IČ: 49903209 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 00261424, na období 24 měsíců od podpisu smlouvy. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č. ZP19/EX01/, mezi 

společností innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209  

a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období 24 měsíců  

od podpisu smlouvy. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu  

č. ZP19/EX01/, mezi společností innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, 

IČ: 49903209 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období  

24 měsíců od podpisu smlouvy.            

 

Usnesení č. 308/2019 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/13/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem A. M., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana A. M., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

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

               

Usnesení č. 309/2019 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 05. 2019 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 05. 2019 dle předloženého rozboru. 

               

Usnesení č. 310/2019 

RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2019 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 4/2019 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.    

 

Usnesení č. 311/2019 

1. RM projednala Oznámení o výši pojistného plnění z pojistné události č. 4193049472,  

ve které došlo, při provádění údržby veřejné zeleně pracovníky města, k poškození skla 
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levých zadních dveří, u osobního vozidla Daewoo Matiz, majitelky paní M. K. M. a povinnost 

uhradit poškozené ze strany města spoluúčast ve výši 1.000,- Kč.  

2. RM schvaluje uhradit poškozené M. K. M., na základě Oznámení o výši pojistného plnění 

z pojistné události č. 4193049472, spoluúčast města ve výši 1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - zajistit ve spolupráci s ekonomickým 

odborem úhradu spoluúčasti ve výši 1.000,- Kč, poškozené M. K. M.    

        

Usnesení č. 312/2019 

1. RM projednala Zápis z 2. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí. 

2. RM rozhodla vydat nesouhlasné stanovisko ke stavbě „Dodatečné povolení stavby – 

osazení 4 střešních oken na objektu ul. Rumburská 1030/41 v Jiříkově“, z důvodu, že záměr 

stavebníka podstatně ovlivní architektonický vzhled objektu. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí  - nesouhlasné stanovisko 

k této stavbě  zaslat i na stavební úřad v Rumburku.     

  

Usnesení č. 313/2019 

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

2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

a) části p.p.č. 1472/1 (trvalý travní porost) o výměře 800 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 800,- Kč, panu R. K., od 15. 07. 2019  

do 31. 12. 2023. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,           

b) p.p.č. 5204 (trvalý travní porost)  o výměře 1258 m2 v  k.ú. Filipov u Jiříkova, jako louku 

za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, části p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha) o výměře 800 m2 v k.ú. Filipov 

u Jiříkova, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha)  

o výměře 16 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2  

a rok, ročně celkem 1.140,- Kč, panu P. S., od 15. 07. 2019 do 31. 12. 2023. Pozemky jsou 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,             

c) st.p.č. 1191/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 455 m2 a p.p.č. 2941/10 (zahrada)  

o výměře 337 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  

800,- Kč, panu M. M., od 15. 07. 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 smlouvy na 

pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

                 

Usnesení č. 314/2019 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) o výměře 1582 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1576-

82/2019, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady  

na GOP, kde kupující zároveň podepíše směnku. 

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

p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) o výměře 1582 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1576-

82/2019, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady  

na GOP, kde kupující zároveň podepíše směnku.          
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Usnesení č. 315/2019 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) o výměře 765 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1576-82/2019,  

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

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

části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) o výměře 765 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP  

č. 1576-82/2019, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady na GOP.  

               

Usnesení č. 316/2019 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

p.p.č. 5688/1 (zahrada) o výměře 1875 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1577-83/2019,  

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, bod 3.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady na 

GOP, kde kupující zároveň podepíše směnku. 

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

části p.p.č. 5688/1 (zahrada) o výměře 1875 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1577-83/2019,  

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, bod 3.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady na 

GOP, kde kupující zároveň podepíše směnku.      

 

Usnesení č. 317/2019 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností 

souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „DC_Jiříkov,  

ul. Rumburská, + VO“, a to silnici č. II/263 na pozemku p.č. 6349/1 v k.ú. Jiříkov, v části 

st.km: 48,800 – 49,300, uzavírané mezi Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se 

vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „DC_Jiříkov, ul. Rumburská, + VO“,  

a to silnici č. II/263 na pozemku p.č. 6349/1 v k.ú. Jiříkov, v části st.km: 48,800 – 49,300, 

mezi Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem  

Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, za jednorázovou 

úhradu v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017,  

ze dne 01. 11. 2017. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností 

souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „DC_Jiříkov,  

ul. Rumburská, + VO“.             

 

Usnesení č. 318/2019 

RM bere na vědomí Zápis č. 5/2019 ze zasedání „Komise sociálně – kulturní“ konané dne 

27. 06. 2019.               

 

Usnesení č. 319/2019 

1. RM projednala Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 20180721 – cisterna na pitnou vodu, 

uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Českou 

republikou – Správou státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá 

Strana, IČ: 48133990, kterým se mění termín pronájmu na období od 01. 02. 2019  

do 31. 12. 2019, za podmínek úhrady ve výši 4.857,- Kč za každý i započatý měsíc. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 20180721 – cisterna na pitnou 

vodu, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Českou republikou 
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– Správou státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana,  

IČ: 48133990, kterým se mění termín pronájmu na období od 01. 02. 2019 do 31. 12. 2019,  

za podmínek úhrady ve výši 4.857,- Kč za každý i započatý měsíc. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 20180721. 

           

Usnesení č. 320/2019 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 1/2019 příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu 

č. 1/2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - 

příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 321/2019 

1. RM bere na vědomí informaci o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu, na stavební práce, na akci „Jiříkov – rekonstrukce střechy – ul. Březinova 730“. 

2. RM rozhodla zrušit vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu,  

na stavební práce, na akci „Jiříkov – rekonstrukce střechy – ul. Březinova 730“, z důvodu, 

že v termínu pro podání nabídek k 26. 06. 2019 nebyla doručena žádná nabídka. 

3. RM rozhodla vyhlásit nové zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu,  

na stavební práce, na akci „Jiříkov – rekonstrukce střechy – ul. Březinova 730“, 

s termínem zahájení duben 2020. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru místního a bytového hospodářství - naplánovat  

do rozpočtu na rok 2020 náklady na opravu střechy u objektu čp. 730, ul. Březinova. 

           
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 

 


