
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 33. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 6. listopadu 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 430/2019 

RM bere na vědomí Zápis ze 4. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí, které 

se konalo dne 16. 10. 2019.            

                                

Usnesení č. 431/2019 

1. RM projednala kácení a ošetření dřevin, a to: 

a) 2 ks smrku ztepilého – p.p.č. 5688/1 v k.ú. Jiříkov,  

b) Topol osika – p.p.č. 3401 v k.ú. Jiříkov,  

c) 1 ks smrku ztepilého – p.p.č. 188/2 v k.ú. Jiříkov.  

2. RM schvaluje kácení a ošetření:  

a) 2 ks smrku ztepilého – p.p.č. 5688/1 v k.ú. Jiříkov,  

b) Topol osika – p.p.č. 3401 v k.ú. Jiříkov,  

c) 1 ks smrku ztepilého – p.p.č. 188/2 v k.ú. Jiříkov.  

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit skácení napadeného 

porostu.           

 

Usnesení č. 432/2019 

1. RM projednala předloženou informaci o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce, na akci „Jiříkov – víceúčelové hřiště u ZŠ čp. 740“.  

2. RM rozhodla o ustanovení hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  

ve složení p. Ing., Bc. Jindřich Jurajda, DiS. – místostarosta města Jiříkov, p. Miroslav Sabo  

– vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Jiříkov, p. Bc. Petr Stredák 

- vedoucí odboru místního a bytového hospodářství Městského úřadu Jiříkov, p. Mgr. Jiří 

Semerád - vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Jiříkov, Mgr. Miroslava Kubešová 

– ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace a jako náhradník byl určen p. Miroslav Horák - člen Rady města Jiříkova. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit průběh zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, na akci „Jiříkov – víceúčelové 

hřiště u ZŠ čp. 740“.              

 

Usnesení č. 433/2019 

1. RM projednala předloženou informaci o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

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

730“. 

2. RM rozhodla o ustanovení hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  

ve složení p. Ing., Bc. Jindřich Jurajda, DiS. – místostarosta města Jiříkov, p. Miroslav Sabo – 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Jiříkov, p. Bc. Petr Stredák - 

vedoucí odboru místního a bytového hospodářství Městského úřadu Jiříkov, p. Miroslav Horák 

- člen Rady města Jiříkova a p. Petr Dufek - předseda Komise správy majetku a životního 

prostředí. 
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3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit průběh zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, na akci „Jiříkov – rekonstrukce 

střechy – ul. Březinova 730“.             

 

Usnesení č. 434/2019 

1. RM bere na vědomí předloženu informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce, na akci „Jiříkov – vodovod v ul. Dvořákova“. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o dílo na zajištění stavebních prací, na akci 

„Jiříkov – vodovod v ul. Dvořákova“. 

3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce, na akci „Jiříkov – vodovod v ul. Dvořákova“, dle stanovených kritérií 

předložil dodavatel UVOK s.r.o., se sídlem Slovinská 751/9, 101 00 Praha 10, IČ: 24810274, 

s nabídkovou cenou ve výši 604.218,90 Kč včetně DPH. Druhý v pořadí se umístil dodavatel 

Alexandr Straka, se sídlem Jánská 95, 405 02 Děčín, IČ: 02038871, s nabídkovou cenou  

ve výši 840.431,95 Kč včetně DPH. Třetí v pořadí se umístil dodavatel HANTYCH s.r.o.,  

se sídlem Jánská 111, 405 02 Jánská, IČ: 06659969, s nabídkovou cenou ve výši  

970.520,58 Kč včetně DPH. 

4. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací, na akci „Jiříkov – 

vodovod v ul. Dvořákova“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem UVOK s.r.o., se sídlem 

Slovinská 751/9, 101 00 Praha 10, IČ: 24810274, s nabídkovou cenou ve výši 604.218,90 Kč 

včetně DPH, za předpokladu, že vybraný dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré 

úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval, jako podmínku pro uzavření smlouvy. 

5. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací,  

na akci „Jiříkov – vodovod v ul. Dvořákova“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem  

UVOK s.r.o., se sídlem Slovinská 751/9, 101 00 Praha 10, IČ: 24810274, s nabídkovou cenou  

ve výši 604.218,90 Kč včetně DPH.             

 

Usnesení č. 435/2019 

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. 157/2 (zahrada) o výměře 41 m2, části p.p.č. 156/1 (trvalý travní porost) o výměře  

226 m2 a části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) o výměře 1233 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. 6217 (ostatní plocha) o výměře 107 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. 2582 (zahrada) o výměře 700 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. 2267/1 (trvalý travní porost) o výměře 1300 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) části p.p.č. 4834/1 (trvalý travní porost) o výměře 200 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 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 
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vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Rumburk,  

b) části p.p.č. 2958 (ostatní plocha) o výměře 473 m2  a p.p.č. 2957 (zahrada) o výměře  27 m2 

vše v k.ú. Jiříkov, jako louku 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) části p.p.č. 12 (zahrada) o výměře 350 m2, části p.p.č. 13/1 (zahrada) o výměře 40 m2 a části 

p.p.č. 13/2 (zahrada) o výměře 30 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,  

d) části p.p.č. 2312/11 (trvalý travní porost) o výměře 110 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) části p.p.č. 5640/1 (trvalý travní porost) o výměře 500 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,  

f) části p.p.č. 2780/5 (zahrada) o výměře 348 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) části p.p.č. 2780/5 (zahrada) o výměře 206 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) p.p.č. 587/5 (zahrada) o výměře 56 m2  a p.p.č. 587/8 (zahrada) o výměře 329 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,  

i) p.p.č. 1459/1 (trvalý travní porost) o výměře 265 m2 a p.p.č. 1459/2 (ostatní plocha) o výměře 

125 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako louku a přístupovou cestu, 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,  

j) části  p.p.č. 2476/4 (zahrada) o výměře 40 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) 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,  

l) p.p.č. 834/4 (trvalý travní porost) o výměře 1039 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) p.p.č. 591 (zahrada) o výměře 701 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. 5908 (zahrada) o výměře 715 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,  

o) části 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,  

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

stavbou za cenu 5,- Kč/m2 a rok, části p.p.č. 922/3 (trvalý travní porost) o výměře 84 m2  
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v k.ú. Jiříkov, jako obslužný pozemek 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,  

q) části p.p.č. 730/1 (trvalý travní porost) o výměře 780 m2, části p.p.č. 729/3 (zahrada)  

o výměře 175 m2, části p.p.č. 1721/2 (zahrada) o výměře 10 m2 a části p.p.č. 6550/44 (ostatní 

plocha) o výměře 25 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,  

r) p.p.č. 728/2 (ostatní plocha) o výměře 245 m2, p.p.č. 729/2 (trvalý travní porost) o výměře 

293 m2, části p.p.č. 729/3 (zahrada) o výměře 57 m2,  p.p.č. 1721/3 (zahrada) o výměře 70 m2 

a části p.p.č. 6550/44 (ostatní plocha) o výměře 52 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,  

s) p.p.č. 750/1 (trvalý travní porost) o výměře 621 m2, p.p.č. 751/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 420 m2,  p.p.č. 751/4 (trvalý travní porost) o výměře 1716 m2  vše v k.ú. Jiříkov, jako 

louku 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,  

t) části p.p.č. 1896/1 (ostatní plocha) o výměře 360 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. 

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

pozemků na úřední desce MěÚ Jiříkov.            

 

Usnesení č. 436/2019 

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

2. RM schvaluje nový pronájem 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, ročně celkem 1.340,- Kč, paní J. T., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. 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, ročně celkem 1.250,- Kč, paní L. B., od 01. 12. 2019 do 31. 12. 2023.  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, ročně celkem 580,- Kč, paní K. J., od 01. 12. 2019 do 31. 12. 2023.  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, ročně celkem 580,- Kč, panu J. K., od 01. 12. 2019 do 31. 12. 2023. 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, ročně 

celkem 720,- Kč, panu J. Š., od 01. 12. 2019 do 31. 12. 2023. 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 
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za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 350,- Kč, paní L. V., od 01. 12. 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 schvaluje 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, ročně celkem 560,- Kč,  

panu Z. Š., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024.   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, ročně celkem 1.010,- Kč,  

paní L. P., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024.   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, ročně celkem  

1.270,- Kč, paní V. Z., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. 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 za cenu 1,- Kč/m2 a rok, 

ročně celkem 450,- Kč, paní J. M., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. 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, ročně celkem 140,- Kč, panu J. Sch., od 01. 01. 2020  

do 31. 12. 2024. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

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, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), panu J. B.,  

od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. 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, ročně celkem 300,- Kč, paní M. S., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. 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, ročně celkem 950,- Kč, paní L. M., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. 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, ročně celkem 580,- Kč, paní M. M., od 01. 01. 2020  

do 31. 12. 2024. 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, ročně celkem 1.200,- Kč, panu F. M., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. 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, ročně celkem 600,- Kč, paní H. K., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. Pozemek je zapsán 
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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, ročně celkem 190,- Kč, paní D. K., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. 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, ročně celkem 330,- Kč, panu S. K., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. 

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, ročně celkem 210,- Kč, panu F. M., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. 

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, ročně celkem 710,- Kč, panu F. N., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. 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, ročně celkem 570,- Kč,  

paní E. S., od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2024. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

4. RM ukládá: 

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

pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 437/2019 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů  ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,  

a to části  p.p.č. 3186/1 (zahrada) a p.p.č. 3186/2 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a to 

části p.p.č. 3186/1 (zahrada) a p.p.č. 3186/2 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.        

 

Usnesení č. 438/2019 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,  

a to části p.p.č. 6557/3 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to 

části p.p.č. 6557/3 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.           

 

Usnesení č. 439/2019  

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to 

části st.p.č. 850 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to 

části st.p.č. 850 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Filipov u Jiříkova.        

 

Usnesení č. 440/2019  

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to 

části p.p.č. 1233/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to 

části p.p.č. 1233/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.          
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Usnesení č. 441/2019 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to 

části p.p.č. 5329/1 (zahrada) v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to 

části p.p.č. 5329/1 (zahrada) v k.ú. Filipov u Jiříkova.          

 

Usnesení č. 442/2019 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a to 

p.p.č. 4064/3 (zahrada) a p.p.č. 5971/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a to 

p.p.č. 4064/3 (zahrada) a p.p.č. 5971/2 vše v k.ú. Jiříkov.            

 

Usnesení č. 443/2019 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  p.p.č. 5232/2 

(ostatní plocha) o výměře 481 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 21/2017,  

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

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

p.p.č. 5232/2 (ostatní plocha) o výměře 481 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.        

 

Usnesení č. 444/2019 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5258 

(trvalý travní porost) o výměře 1367 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, na stavbu rodinného domu 

před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 45.040,- Kč, kde 

kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. 

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

p.p.č. 5258 (trvalý travní porost) o výměře 1367 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, na stavbu 

rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 

45.040,-  Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.       

                

Usnesení č. 445/2019 

1. RM projednala Žádost paní I. K., o pronájem části nebytového  prostoru v objektu č.p. 18, 

ulice Náměstí v Jiříkově. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části nebytového prostoru v objektu č.p. 18, ulice 

Náměstí, v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov, o celkové ploše 11,71 m2.     

                

Usnesení č. 446/2019 

1. RM projednala: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace, k 30. 09. 2019, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období  9/2019, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace, k 30. 09. 2019, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku  

a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 9/2019, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, k 30. 09. 2019, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, 

rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 9/2019. 

2. RM schvaluje: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace, za období roku 2019, se stavem k 30. 09. 2019, 
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b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace, za období roku 2019, se stavem k 30. 09. 2019, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov, za období roku 2019, se stavem k 30. 09. 2019. 

3. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 09. 2019: 

 fond odměn       100.943,- Kč 

 FKSP          97.521,64 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku   33.646,58 Kč 

 fond investiční        60.522,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů       64.937,97 Kč 

4. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 09. 2019: 

 fond odměn       375.829,- Kč 

 FKSP        432.265,68 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 380.779,45 Kč 

 fond investiční      126.558,30 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     154.594,- Kč 

5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov k 30. 09. 2019: 

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        790.510,12 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 782.670,95 Kč 

 fond investiční      287.952,11 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     583.811,13 Kč 

     

Usnesení č. 447/2019 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/22/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem V. K., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

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

poskytnut bez podmínek. 

3. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/23/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a paní B. Š., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

4. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní B. Š., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

5. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/24/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a paní J. M., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

6. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní J. M., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

7. RM ukládá: starostovi města – výše uvedené darovací smlouvy podepsat.   

                

Usnesení č. 448/2019 

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

407 81 Lipová u Šluknova,  IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku Rozhlasy Bártek,  

ve výši 3.654,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku Rozhlasy Bártek schválit 

a příspěvek poskytnout.              
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Usnesení č. 449/2019 

1. RM rozhodla poskytnout zaměstnancům města, jako poděkování za celoroční práci, dárkový 

poukaz v hodnotě á 2.000,- Kč. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit dárkové poukazy v hodnotě  

á 2.000,- Kč, v příslušném počtu zaměstnanců.      

 

Usnesení č. 450/2019 

1. RM projednala nabídku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace, na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého 

hmotného majetku příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 8.848,90 Kč,  

dle přiloženého inventárního seznamu. 

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí drobného dlouhodobého hmotného majetku 

příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 8.848,90 Kč, dle přiloženého 

inventárního seznamu. 

3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku 

příspěvkové organizace, v celkové účetní hodnotě ve výši 8.848,90 Kč, dle přiloženého 

inventárního seznamu.              

 

Usnesení č. 451/2019 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 2/2019 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, 

okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu č. 2/2019 příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, dle předloženého 

návrhu schvaluje.               

 

Usnesení č. 452/2019 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 2/2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu č. 2/2019 

příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace, dle předloženého návrhu schvaluje.           

 
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 

 


