
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 25. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 07. září 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 335/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí zápis č. 5/2015 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 27. 08. 2015. 

2. RM rozhodla uspořádat oslavu „Zahájení adventu“ v neděli 29. 11. 2015 od 15.00 hodin 

v prostorách budovy MěÚ, před budovou MěÚ, na schodišti ke kostelu, fary a kostelní 

zahrady. 

  

Usnesení č. 336/2015 

1. RM projednala  záměry prodeje nemovitostí  ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM  zveřejnit záměry prodeje  nemovitostí  ve vlastnictví Města Jiříkova 

a to:  

a)  st.p.č. 573 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 320 m2 jejíž součástí je stavba rodinného 

domu č.p. 503 v části obce Starý Jiříkov a části p.p.č. 287  (zahrada)  o výměře cca 100 m2 vše 

v katastrálním území Jiříkov za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč. Na prodej pozemku bude 

uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkou odstranění stavby rodinného domu 

do 1 roku od podpisu smlouvy.           

b) p.p.č. 231 (zahrada) o výměře 107 m2 v katastrálním území Jiříkov za cenu a podmínek  

dle směrnice č. 4/2009, tj.120,- Kč/m2 + náklady.     

3. RM nedoporučuje ZM  zveřejnit záměr prodeje  nemovitostí  ve vlastnictví Města Jiříkova 

a to části st.p.č. 691  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 668 m2, části p.p.č. 5551 (ostatní 

plocha) o výměře 262 m2, části p.p.č. 53/1 (zahrada) o výměře 113 m2, části p.p.č. 53/2 

(zahrada) o výměře 17 m2 a části p.p.č. 6025/2 o výměře 18 m2 vše v katastrálním území 

Jiříkov  dle GOP č.1061-14/2008 za cenu a podmínek  dle směrnice č. 4/2009, tj.120,- Kč/m2 

+ náklady. 

 

Usnesení č. 337/2015 

1. RM projednala  prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM  schválit prodej  pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 5257 (trvalý travní porost)  o výměře 746 m2 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, 

která je  zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, katastrální pracoviště Rumburk dle GOP č.238-40/2015, paní Z. J., Jiříkov, za cenu dle 

směrnice č. 4/2009 + náklady, tj. celkem 93.620,- Kč. 

 

Usnesení č. 338/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí  žádost paní D. D., Jiříkov o pronájem nebytového 

prostoru u objektu č.p. 524, Moskevská ulice v Jiříkově o výměře 14,97 m2. 

2. RM rozhodla pronajmout nebytový prostor u objektu č.p. 524, Moskevská ulice v Jiříkově 

o výměře   14,97  m2 paní  D. D.,  Jiříkov  od  08. 09. 2015 na dobu neurčitou. 
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3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat nájemní smlouvu na 

pronájem nebytového prostoru u objektu č.p. 524, Moskevská ulice v Jiříkově o výměře  

14,97 m2 a starostovi města nájemní  smlouvu  podepsat. 

 

Usnesení č. 339/2015  

RM projednala a bere na vědomí návrh Rozpočtového výhledu Města Jiříkova na roky 2017 

- 2018 a doporučuje ZM Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2017 - 2018 přijmout a 

schválit. 

 

Usnesení č. 340/2015 

RM projednala a  bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2015, o 

stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a doporučuje ZM zachovat 

stávající koeficient a rozhodnout vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 

Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 

písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2015, o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. 

 

Usnesení č. 341/2015 

RM  projednala   návrh   směrnice   č. 5/2015   „Oběh účetních dokladů“   a  tuto   směrnici  

č. 5/2015 „Oběh účetních dokladů“ schvaluje s platností a účinností od 10. 09. 2015. 

 

Usnesení č. 342/2015 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 07. 2015 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 07. 2015 dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 343/2015 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem J. R., Jiříkov a 

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

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

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

 

Usnesení č. 344/2015 

1. RM projednala předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování 

VP_2015_115352 s přílohou č. 1 k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčních 

přístrojů v Klubu důchodců, Náměstí 3, 407 53 Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. 

se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, a tuto smlouvu s přílohou č. 1 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2015_115352 

s přílohou č. 1 k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčních přístrojů v Klubu 

důchodců, Náměstí 3, 407 53 Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a 

OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem Čs. armády 786/20, 

160 56 Praha 6. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování 

VP_2015_115352 s přílohou č. 1 k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčních 

přístrojů v Klubu důchodců, Náměstí 3, 407 53 Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem Čs. 

armády 786/20, 160 56 Praha 6. 
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Usnesení č. 345/2015 

RM projednala Informace o jednotlivých projektech Města Jiříkov a možnostech 

financování jejich případné realizace z dotačních programů vyhlášených pro Českou 

republiku a tyto informace bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 346/2015 

1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení nabídky na zajištění dodatečných 

stavebních prací na akci „ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti – 

dokončení stavebních prací – dodatečné stavební práce“ a tuto zprávu  bere na vědomí. 

2. RM rozhodla, o přidělení zakázky na zajištění dodatečných stavebních prací na akci „ZŠ 

Jiříkov č.p. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti – dokončení stavebních prací – 

dodatečné stavební práce“ současnému zhotoviteli stavby firmě Děčínský stavební podnik 

s.r.o. se sídlem Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2, IČ: 47781483 s nabídkovou cenou ve 

výši 139.948,88 Kč bez DPH.  

3. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání „Oznámení zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky“ zhotoviteli firmě Děčínský stavební podnik s.r.o., Děčín v rámci 

veřejné zakázky na stavební práce zadané v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 34 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „ZŠ 

Jiříkov č.p. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti – dokončení stavebních prací – 

dodatečné stavební práce“. 

4. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1152-1686-2015 mezi Městem 

Jiříkov a firmou  Děčínský stavební podnik s.r.o. se sídlem Folknářská 1246/21, 405 01 

Děčín 2, IČ: 47781483 na zajištění dodatečných stavebních prací na akci „ZŠ Jiříkov č.p. 

680 a 740 – snížení energetické náročnosti – dokončení stavebních prací – dodatečné 

stavební práce“  s nabídkovou cenou ve výši 139.948,88 Kč bez DPH.  

5. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1152-1686-2015 

mezi Městem Jiříkov a firmou  Děčínský stavební podnik s.r.o. se sídlem Folknářská 

1246/21, 405 01 Děčín 2, IČ: 47781483 na zajištění dodatečných stavebních prací na akci 

„ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti – dokončení stavebních prací 

– dodatečné stavební práce“  s nabídkovou cenou ve výši 139.948,88 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 347/2015 

1. RM projednala a  bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy podanou paní 

D. S. na byt v Jiříkově. 

2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu paní D. S. na byt v Jiříkově od 01. 09. 2015 do 

30. 09. 2015. 

 

 

 

 

 
 

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 

 


