
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 29. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 16. září 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 359/2019 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 360/2019 

1. RM projednala návrh Smlouvy o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních 

prostředků na technické plyny č. 362447588, uzavírané mezi společností Linde Gas a.s.,  

U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754 a Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období od 01. 09. 2019 – 31. 08. 2022, za cenu 21.402,- Kč  

bez DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních 

prostředků na technické plyny č. 362447588, mezi společností Linde Gas a.s.,  

U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754 a Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období od 01. 09. 2019 – 31. 08. 2022, za cenu 21.402,- Kč 

bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví  

a dalších distribučních prostředků na technické plyny č. 362447588, mezi společností  

Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754 a Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období od 01. 09. 2019 – 31. 08. 2022,  

za cenu 21.402,- Kč bez DPH.            

 

Usnesení č. 361/2019 

1. RM bere na vědomí cenovou nabídku na dodávku vozidla Multicar M30 Carrier 4x4, 

EURO 5, včetně příslušenství – čelní radlice, automatický sypač, sady hliníkových nástavců 

bočnic, pro komunální údržbu města, od společnosti AUTODANIEL - Daniel Skřivánek, 

Pod Kaštany 107, 434 01 Most, za nabídkovou cenu ve výši 1.020.500,- Kč bez DPH.  

2. RM ukládá: vedoucímu odboru místního a bytového hospodářství – zabezpečit prohlídku 

vozidla Multicar M30 Carrier 4x4, EURO 5, včetně příslušenství – čelní radlice, automatický 

sypač, sady hliníkových nástavců bočnic, pro komunální údržbu města, u společnosti 

AUTODANIEL - Daniel Skřivánek, Pod Kaštany 107, 434 01 Most.       

 

Usnesení č. 362/2019 

RM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2019. 

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

           

Usnesení č. 363/2019 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/18/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem O. P., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

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

poskytnut bez podmínek. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.   
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Usnesení č. 364/2019 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 08. 2019 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 08. 2019 dle předloženého rozboru. 

           

Usnesení č. 365/2019 

1. RM projednala předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422,  

407 81 Lipová u Šluknova,  IČ: 70810141, na úhradu příspěvku na olympiádu, ve výši  

3.000,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu příspěvku na olympiádu schválit a příspěvek 

poskytnout.                

 

Usnesení č. 366/2019 

1. RM projednala návrh na vyřazení ČOV a kanalizace, Čapkova ulice, v pořizovací ceně 

1.985.665,50 Kč, zůstatková hodnota 198.566,55 Kč, z majetkové evidence města.  Jedná se 

pouze o finanční spoluúčast města při stavbě Biologická ČOV, včetně kanalizační stoky - 

VÚDM Jiříkov (investor Výchovný ústav pro děti a mládež Jiříkov) a nejedná se o majetek 

města, ale o majetek bývalého Výchovného ústavu pro děti a mládež Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o vyřazení výše uvedené spoluúčasti města vedeného 

jako ČOV a kanalizace, Čapkova ul., z majetkové evidence Města Jiříkova.   

              

Usnesení č. 367/2019 

RM doporučuje ZM rozhodnout, z důvodu vyššího inkasa příjmů v roce 2019, o převodu 

finančních prostředků ze základního běžného účtu do fondu rezerv, částku 5.000.000,- Kč,  

ve dvou stejných splátkách, první část do 31. 10. 2019 a druhou část do 30. 11. 2019. Tento 

fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2020 k financování výdajů roku 2020.  

          

Usnesení č. 368/2019 

1. RM rozhodla jmenovat konkurzní komisi v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro konkurzní řízení 

na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – 

sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov a určit tajemníka konkurzní 

komise z řad zaměstnanců zřizovatele v tomto složení: 

a) předseda konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, Ing. Roland Hase, radní Města Jiříkov, 

b) člen konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace „Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, Ing. Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních 

věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

c) člen konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace „Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, pan Rudolf Mark, zastupitel Města Jiříkov,  

d) člen konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace „Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, Ing. Pavel Maleček, ředitel příspěvkové 

organizace Ústeckého kraje Domov Severka Jiříkov, se sídlem Filipovská 582/20, Jiříkov, 

e) člen konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace „Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, paní Alena Suchá, zástupce příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 
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2. RM rozhodla určit tajemníka konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, Mgr. Jiřího Semeráda, vedoucího odboru 

vnitřní správy Městského úřadu Jiříkov.          

 

Usnesení č. 369/2019 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 018/2019,  

pro účely pořádání akce „Den seniorů Jiříkov“, konané dne 04. 10. 2019, uzavírané mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Domem kultury Střelnice Rumburk, 

příspěvková organizace, SNP 484/29, 408 01 Rumburk, IČ: 00830682, za celkovou částku  

ve výši 5.445,- Kč včetně DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 018/2019, pro účely 

pořádání akce „Den seniorů Jiříkov“, konané dne 04. 10. 2019, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov a Domem kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace, SNP 

484/29, 408 01 Rumburk, IČ: 00830682, za celkovou částku ve výši 5.445,- Kč  

včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o nájmu nebytových prostor  

č. 018/2019, pro účely pořádání akce „Den seniorů Jiříkov“, konané dne 04. 10. 2019, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Domem kultury Střelnice Rumburk, 

příspěvková organizace, SNP 484/29, 408 01 Rumburk, IČ: 00830682, za celkovou částku  

ve výši 5.445,- Kč včetně DPH.        

 

Usnesení č. 370/2019 

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

Děčín -  příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov,  

paní Mgr. Miroslavy Kubešové, o pronájmu kopírovacího zařízení Konica 

Minolta/DEVELOP Ineo+ 227, na dobu pronájmu 60 měsíců, za měsíční paušál 850,- Kč  

+ kopírované stránky.  

2. RM rozhodla schválit Žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, 

okres Děčín -  příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov,  

paní Mgr. Miroslavy Kubešové, o pronájmu kopírovacího zařízení Konica 

Minolta/DEVELOP Ineo+ 227, na dobu pronájmu 60 měsíců, za měsíční paušál 850,- Kč  

+ kopírované stránky.             

 

Usnesení č. 371/2019 

1. RM projednala prodej nově vydané publikace Města Jiříkov, s názvem „JIŘÍKOV – 

DROBNÉ PAMÁTKY I“, mapující část drobných sakrálních památek nacházejících se na 

území města Jiříkova a její prodej případným zájemcům, za částku 50,- Kč.  

2. RM rozhodla schválit prodej nově vydané publikace Města Jiříkov, s názvem „JIŘÍKOV – 

DROBNÉ PAMÁTKY I“, mapující část drobných sakrálních památek nacházejících se na 

území města Jiříkova, případným zájemcům, za částku 50,- Kč.        

 

Usnesení č. 372/2019 

1. RM projednala informace, spolu se seznamem zájemců, o poskytnutí bezúročných půjček 

na realizaci výměny stávajícího topného tělesa v objektech, jejichž jsou zájemci vlastníky  

a které splňují požadovaná kritéria pro poskytnutí jak dotace, tak bezúročné půjčky, v rámci 

vyhlášené kotlíkové dotace č. 4. Žádost se týká celkem 6 zájemců. 

2. RM rozhodla požádat o poskytnutí bezúročných půjček na realizaci výměny stávajícího 

topného tělesa v objektech, jejichž jsou zájemci vlastníky a které splňují požadovaná kritéria 
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pro poskytnutí jak dotace, tak bezúročné půjčky, v rámci vyhlášené kotlíkové dotace č. 4. 

                

Usnesení č. 373/2019 

RM bere na vědomí Zápis ze 3. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí 

konaného dne 04. 09. 2019.            

 

Usnesení č. 374/2019 

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

2. RM schvaluje záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a)  p.p.č. 5742 (trvalý travní porost) o výměře 1331 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) části p.p.č. 1753/1 (ostatní plocha) o výměře 1250 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. 5849 (trvalý travní porost) o výměře 572 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) části p.p.č. 5849 (trvalý travní porost) o výměře 572 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. 1896/10 (zahrada) o výměře 206 m2, části p.p.č. 6557/3 (ostatní plocha) o výměře 

145 m2, části p.p.č. 1894/1 (trvalý travní porost) o výměře 225 m2 a části p.p.č. 1871/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 135 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) části p.p.č. 729/1 (zahrada) o výměře 200 m2, části p.p.č. 6550/46 (ostatní plocha) o výměře 

100 m2, části p.p.č. 1717 (trvalý travní porost) 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. 

3. RM schvaluje záměry obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) 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,  

b) části p.p.č. 596/13 (zahrada) o výměře 461 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, části p.p.č. 596/13 (zahrada) o výměře 36 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,  

c) p.p.č. 5177/2 (ostatní plocha) o výměře 495 m2 a p.p.č. 5178 (trvalý travní porost)  

o výměře 770 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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) p.p.č. 19/9 (zahrada) o výměře 445 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu z 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. 5098 (trvalý travní porost) o výměře 698 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,  
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f) části p.p.č. 807 (ostatní plocha) o výměře 80 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku na parkování 

vozidel, 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,  

g) části p.p.č. 3598/1 (zahrada) o výměře 300 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,  

h) části p.p.č. 4950 (zahrada) o výměře 950 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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. 117/2 (zahrada) o výměře 480 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok. Části p.p.č. 117/2 (zahrada) o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

kůlny, za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

j) p.p.č. 1697/7 (zahrada) o výměře 1199 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,  

k) p.p.č. 2783/9 (zahrada) o výměře 597 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,  

l) p.p.č. 3701/1 (trvalý travní porost) o výměře 921 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,  

m) 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. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

n) p.p.č. 5244/10 (ostatní plocha) o výměře 202 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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,  

o) p.p.č. 5863/2 (trvalý travní porost) o výměře 709 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,  

p) p.p.č. 2764/6 (trvalý travní porost) o výměře 436 m2, p.p.č. 6257/3 (ostatní plocha)  

o výměře 127 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,  

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

pronájmu pozemků na úřední desce MěÚ Jiříkov.          

 

Usnesení č. 375/2019 

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

p.p.č. 3417 (trvalý travní porost) o výměře 82 m2, p.p.č. 3418/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 606 m2, p.p.č. 3418/2 (ostatní plocha) o výměře 183 m2, části p.p.č. 6337/1 (ostatní 

plocha) o výměře 40 m2 a části p.p.č. 6338 (ostatní plocha) o výměře 34 m2 vše v k.ú. Jiříkov, 

dle GOP č. 1571-198/2018, 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 části 

p.p.č. 3417 (trvalý travní porost) o výměře 82 m2, p.p.č. 3418/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 606 m2, p.p.č. 3418/2 (ostatní plocha) o výměře 183 m2, části p.p.č. 6337/1 (ostatní 

plocha) o výměře 40 m2 a části p.p.č. 6338 (ostatní plocha) o výměře 34 m2 vše v k.ú. Jiříkov, 

dle GOP č. 1571-198/2018, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady. 
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Usnesení č. 376/2019 

1. RM projednala prodej 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, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby,  

panu D. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem  

72.890,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná 

pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy, na pozemku nepostaví a nezkolauduje 

rodinný dům. 

2. RM doporučuje ZM prodej 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, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před 

kolaudací stavby, panu D. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1.,  

tj. celkem 72.890,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka 

je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy, na pozemku nepostaví  

a nezkolauduje rodinný dům.    

 

Usnesení č. 377/2019 

1. RM projednala  prodej 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, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, panu J. T., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 93.850,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodej 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, 

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

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu J. T., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, tj. celkem 93.850,- Kč. 

          

Usnesení č. 378/2019 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 279 (trvalý 

travní porost)  o výměře 37 m2 a  p.p.č. 293 (trvalý travní porost) o výměře 851 m2 vše  

v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před 

kolaudací stavby, paní I. N., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1.,  

tj. celkem 888,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 105.672,- Kč. Směnka je 

splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy, na pozemku nepostaví  

a nezkolauduje rodinný dům. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 279 

(trvalý travní porost)  o výměře 37 m2 a  p.p.č. 293 (trvalý travní porost) o výměře 851 m2  

vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před 

kolaudací stavby, paní I. N., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1.,  

tj. celkem 888,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 105.672,- Kč. Směnka je 

splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy, na pozemku nepostaví  

a nezkolauduje rodinný dům.        
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Usnesení č. 379/2019 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 2053 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1 (trvalý travní porost) o výměře 

837 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům  

M. a P. K., za cenu dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 008/2011, tj. celkem  

987,- Kč. 

1. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 2053 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1 (trvalý travní porost) o výměře 

837 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům  

M. a P. K., za cenu dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 008/2011, tj. celkem  

987,- Kč.         

 

Usnesení č. 380/2019 

1. RM projednala Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – identifikační číslo:  

014D242008035, na akci „Jiříkov – Rekonstrukce požární zbrojnice“. 

2. RM doporučuje ZM projednat Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - identifikační 

číslo: 014D242008035, na akci „Jiříkov – Rekonstrukce požární zbrojnice“.   

           

Usnesení č. 381/2019 

1. RM bere na vědomí předloženou Žádost firmy DCFK developerská spol. s r.o.,  

Radniční 1, 405 02 Děčín I., IČ: 25414186, o projednání změny územního plánu města 

Jiříkov. 

2. RM rozhodla doporučit ZM Jiříkov schválit navrhovanou změnu územního plánu města 

Jiříkov, jako přípustnou plochu pro vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemcích: 

1430/1, 1449, 1548, 1630, 1637, 1791, 1843, 634/1, 634/3, 636, 641, 642, 647/3, 650/1, 656/3 

a 656/4 vše v k.ú. Jiříkov, ul. Březinova v Jiříkově. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - předložit žádost o změnu 

územního plánu města Jiříkov do jednání Zastupitelstva města Jiříkov.       

 

Usnesení č. 382/2019 

1. RM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2018, na realizaci stavby 

„Jiříkov – Rekonstrukce požární zbrojnice – stavební úpravy objektu čp. 209,  

ul. Františkova – HZ – I. etapa“. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2018, na realizaci stavby 

„Jiříkov – Rekonstrukce požární zbrojnice – stavební úpravy objektu čp. 209,  

ul. Františkova – HZ – I. etapa“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem stavebních prací 

firmou PSD s.r.o., se sídlem Březová 187, 405 02 Děčín, se změnou termínu dokončení 

stavby do 15. 11. 2019 a s navýšením původní ceny o částku ve výši 1.260.843,89 Kč  

bez DPH. 

3. RM rozhodla předložit do ZM návrh rozpočtového opatření na navýšení schváleného 

rozpočtu, na akci „Jiříkov – Rekonstrukce požární zbrojnice – stavební úpravy objektu 

čp. 209, ul. Františkova – HZ – I. etapa“, o částku ve výši 1.525.621,11 Kč včetně DPH. 

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2018,  

na realizaci stavby „Jiříkov – Rekonstrukce požární zbrojnice – stavební úpravy objektu 

čp. 209, ul. Františkova – HZ – I. etapa“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem stavebních 

prací firmou PSD s.r.o., se sídlem Březová 187, 405 02 Děčín, s termín po projednání 

rozpočtového opatření v zastupitelstvu města, které se koná dne 24. 09. 2019.  
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Usnesení č. 383/2019 

1. RM bere na vědomí návrh Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 02-O-3158-8107/18,  

na zpracování projektové dokumentace + inženýrské činnosti, na akci „PPO Jiříkov – DSP“. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 02-O-3158-8107/18, na zpracování 

projektové dokumentace + inženýrské činnosti, na akci „PPO Jiříkov – DSP“, mezi Městem 

Jiříkov a dodavatelskou firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem  

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, se změnou termínu zajištění podkladů pro vydání stavebního 

povolení. 

3. RM ukládá: starostovi města -  podepsat Dodatek č. 2 smlouvy o dílo  

č. 02-O-3158-8107/18, na zpracování projektové dokumentace + inženýrské činnosti, na akci 

„PPO Jiříkov – DSP“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelskou firmou Vodohospodářský 

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

 

Usnesení č. 384/2019 
1. RM projednala Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory  

a domova se zvláštním režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, s účinností  

od 01. 10. 2019.  

2. RM schvaluje Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory a domova 

se zvláštním režimem Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, s účinností  

od 01. 10. 2019.              

 

Usnesení č. 385/2019 

1. RM projednala Žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

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

výjimky z počtu dětí v mateřské škole, podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů, z důvodu přijímání dětí k povinné předškolní výchově  

na budově mateřské školy ul. Filipovská u třídy Cvrčků, ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 

25 dětí a na budově mateřské školy ul. Hradecká u třídy Berušek, ze stávajícího počtu 24 dětí 

na počet 25 dětí, pro školní rok 2019/2020. 

2. RM rozhodla povolit výjimku k navýšení počtu dětí Mateřské školy Jiříkov,  

Filipovská 686, okres Děčín -  příspěvková organizace, a to na budově mateřské školy  

ul. Filipovská u třídy Cvrčků, ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 25 dětí a na budově 

mateřské školy ul. Hradecká u třídy Berušek, ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 25 dětí, pro 

školní rok 2019/2020.             

 

Usnesení č. 386/2019 

RM ukládá: tajemníkovi Městského úřadu Jiříkov – zpracovat dodatek směrnice č. 3/2015 

„Organizační řád Městského úřadu Jiříkov“ a předložit ho k projednání a schválení. 

               
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 


