Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 39. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 20. ledna 2020 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 529/2020
RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.
Usnesení č. 530/2020
1. RM bere na vědomí předloženu nabídku od jednatelky společnosti Tendr CZ s.r.o.,
se sídlem Masarykova 68, 257 22 Čerčany, IČ: 24796018, na zajištění administrace zadávacího
řízení, na podlimitní veřejnou zakázku, na stavbu „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I. etapa“.
2. RM rozhodla přijmout nabídku od jednatelky společnosti Tendr CZ s.r.o., se sídlem
Masarykova 68, 257 22 Čerčany, IČ: 24796018, na zajištění administrace zadávacího řízení,
na podlimitní veřejnou zakázku, na stavbu „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I. etapa“, za cenu ve výši 39.000,- Kč bez DPH.
3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - ve spolupráci s firmou
Tendr CZ s.r.o., se sídlem Masarykova 68, 257 22 Čerčany, IČ: 24796018, zajistit vypracování
smlouvy na zajištění administrace zadávacího řízení, na podlimitní veřejnou zakázku, na stavbu
„Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“, a tuto smlouvu
předložit na nejbližším jednání rady města k odsouhlasení.
Usnesení č. 531/2020
1. RM projednala Zápis z 5. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí konané
dne 18. 12. 2019.
2. RM ukládá: vedoucímu odboru místního a bytového hospodářství – požádat o časové stání
(parkování 2 hodiny) na ulici Čapkova.
Usnesení č. 532/2020
1. RM projednala kácení a ošetření dřevin, a to:
a) 1 ks jasanu ztepilého – p.p.č. 5045/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova,
b) 1 ks javoru mléč – p.p.č. 4892/1 v k.ú. Jiříkov.
2. RM schvaluje kácení a ošetření:
a) 1 ks jasanu ztepilého – p.p.č. 5045/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova,
b) 1 ks javoru mléč – p.p.č. 4892/1 v k.ú. Jiříkov.
3. RM ukládá:
a) starostovi města - podepsat žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les,
b) vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit skácení dřevin.
Usnesení č. 533/2020
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 2582 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to
p.p.č. 2582 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 534/2020
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 745/5 (orná půda) v k.ú. Jiříkov.
2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to
části p.p.č. 745/5 (orná půda) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 535/2020
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 368/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to
části p.p.č. 368/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 536/2020
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4007948/VB/1, na stavbu – podzemní vedení NN a přípojková skříň, na dotčené
nemovitosti p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) a p.p.č. 6539 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov,
uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Popdmokly, zastoupenou společností ELMOS
LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI - Rochlice.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4007948/VB/1, na stavbu – podzemní vedení NN a přípojková skříň, na dotčené
nemovitosti p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) a p.p.č. 6539 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, mezi
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou společností ELMOS LIBEREC
s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI - Rochlice, a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4007948/VB/1, na stavbu – podzemní vedení NN a přípojková skříň, na dotčené
nemovitosti p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) a p.p.č. 6539 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, mezi
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmolky, zastoupenou společností ELMOS LIBEREC
s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI - Rochlice.
Usnesení č. 537/2020
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4005703/VB/2, na stavbu – podzemní kabelové vedení NN, na dotčené nemovitosti
p.p.č. 626/2 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
– Podmokly, zastoupenou společností ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982,
460 06 Liberec VI - Rochlice.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4005703/VB/2, na stavbu – podzemní kabelové vedení NN, na dotčené nemovitosti
p.p.č. 626/2 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmolky,
zastoupenou společností ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec
VI - Rochlice, a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4005703/VB/2, na stavbu – podzemní kabelové vedení NN, na dotčené nemovitosti
p.p.č. 626/2 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly,
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zastoupenou společností ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec
VI - Rochlice.
Usnesení č. 538/2020
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4008361/VB/3, na stavbu – podzemní vedení NN, na dotčené nemovitosti p.p.č. 6042
(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly,
zastoupenou společností ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec
VI - Rochlice.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4008361/VB/3, na stavbu – podzemní vedení NN na dotčené nemovitosti p.p.č. 6042
(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou
společností ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI - Rochlice,
a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4008361/VB/3, na stavbu – podzemní vedení NN na dotčené nemovitosti p.p.č. 6042
(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou
společností ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI - Rochlice.
Usnesení č. 539/2020
RM rozhodla přidělit byt 1+1 (40,58 m2), Antonínova 1090, 407 53 Jiříkov, za předpokladu
složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou
od 01. 02. 2020 do 30. 06. 2020, paní J. Ř.
Usnesení č. 540/2020
1. RM projednala návrh na úpravu Dopravního značení – jednosměrky, komunikace Teplická
a Rumburská a doplnění značení v rámci celé lokality, vypracovaný Ing. M. O.
2. RM rozhodla na základě doporučení Komise správy majetku a životního prostředí
neprovádět úpravu stávajícího dopravního řešení v ulici Teplická a Rumburská.
Usnesení č. 541/2020
1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/29/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a paní I. E., a tuto darovací smlouvu schvaluje.
2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní I. E., dar byl
poskytnut bez podmínek.
3. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/1/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a paní H. K., a tuto darovací smlouvu schvaluje.
4. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní H. K., dar byl
poskytnut bez podmínek.
5. RM ukládá: starostovi města – výše uvedené darovací smlouvy podepsat.
Usnesení č. 542/2020
1. RM rozhodla dát přezkoumat hospodaření Města Jiříkova za rok 2020, Krajským úřadem
Ústeckého kraje, v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
2. RM ukládá: starostovi města - podat žádost o přezkum hospodaření Krajskému úřadu
Ústeckého kraje.
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Usnesení č. 543/2020
RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních
prováděcích předpisů, pro výkon ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ –
sociální služby Jiříkov, Funkce : 1.01/1.01.12/12. platová třída/bod 2., panu Mgr. Romanu
Hornovi, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov,
se sídlem Filipov č.p. 65, 407 53 Jiříkov, plat dle Platového výměru č. 01/2020, s účinností
od 01. 02. 2020 (příloha č. 1. - Platový výměr č. 01/2020).
Usnesení č. 544/2020
1. RM projednala předložený návrh Přílohy č. 6 ke Smlouvě o odběru využitelných složek
komunálního odpadu, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
IČ: 00261424 a ProEKO VARNSDORF s.r.o., Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf,
IČ: 25036149, DIČ: CZ25036149.
2. RM rozhodla uzavřít Přílohu č. 6 ke Smlouvě o odběru využitelných složek komunálního
odpadu, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a ProEKO
VARNSDORF s.r.o., Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf, IČ: 25036149,
DIČ: CZ25036149.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Přílohu č. 6 ke Smlouvě o odběru využitelných
složek komunálního odpadu, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424
a ProEKO VARNSDORF s.r.o., Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf, IČ: 25036149,
DIČ: CZ25036149.
Usnesení č. 545/2020
1. RM schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zveřejnit Výroční zprávu za rok 2019
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce a na www stránkách Města Jiříkov.
Usnesení č. 546/2020
1. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o řízení projektu na zajištění realizace
stavby „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně
vyloučené lokality II“.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o řízení projektu na zajištění realizace stavby „Jiříkov –
stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality II“, mezi Městem Jiříkov a firmou Business Benefit s.r.o., se sídlem Koněvova 141,
130 00 Praha 3, za cenu ve výši 155.000,- Kč bez DPH.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o řízení projektu na zajištění realizace
stavby „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně
vyloučené lokality II“, mezi Městem Jiříkov a firmou Business Benefit s.r.o., se sídlem
Koněvova 141, 130 00 Praha 3.
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Usnesení č. 547/2020
RM bere na vědomí Zápis č. 10/2019 ze zasedání „Komise sociálně – kulturní“ konané dne
16. 12. 2019.
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
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