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

Informace o přijatých
USNESENÍCH ze 41. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 17. února 2020 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 572/2020
RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.
Usnesení č. 573/2020
1. RM projednala předloženu informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce, na akci „Jiříkov – rekonstrukce střechy – ul. Březinova 730“.
2. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo na zajištění stavebních prací, na akci
„Jiříkov – rekonstrukce střechy – ul. Březinova 730“.
3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce, na akci „Jiříkov – rekonstrukce střechy – ul. Březinova 730“, dle
stanovených kritérií předložil dodavatel: M. I. – klempířské a pokrývačské práce, se sídlem
Truhlářská 2102, 407 47 Varnsdorf, IČ: 06878652, s nabídkovou cenou ve výši 773.932,- Kč
včetně DPH.
Druhý v pořadí se umístil dodavatel: HANTYCH s.r.o., se sídlem Janská 111, 405 02 Janská,
IČ: 06659969, s nabídkovou cenou ve výši 972.798,12 Kč včetně DPH.
Třetí v pořadí se umístil dodavatel: D. B. - PROREKO, se sídlem Dolní Podluží 524, 407 55
Dolní Podluží, IČ: 71964258, s nabídkovou cenou ve výši 1.001.661,78 Kč včetně DPH.
4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací, na akci „Jiříkov –
rekonstrukce střechy – ul. Březinova 730“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem:
M. I. – klempířské a pokrývačské práce, se sídlem Truhlářská 2102,
407 47 Varnsdorf, IČ: 06878652, s nabídkovou cenou ve výši 773.932,- 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 – rekonstrukce střechy – ul. Březinova 730“, mezi Městem Jiříkov
a dodavatelem: M. I. – klempířské a pokrývačské práce, se sídlem Truhlářská 2102, 407 47
Varnsdorf, IČ: 06878652.
Usnesení č. 574/2020
1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo na stavební práce, na akci „Jiříkov – vodovod
ul. Dvořákova“.
2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací, na akci „Jiříkov –
vodovod 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,- Kč
včetně DPH, s termínem realizace od 01. 04. 2020 do 06. 05. 2020.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací,
na akci „Jiříkov – vodovod ul. Dvořákova“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem: UVOK
s.r.o., se sídlem Slovinská 751/9, 101 00 Praha 10, IČ: 24810274.

Usnesení č. 575/2020
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4007922/VB/4, na stavbu – podzemní vedení NN a přípojková skříň na dotčené
nemovitosti p.p.č. 5142/4 (ostatní plocha) a p.p.č. 6510 (ostatní plocha) vše v k.ú. Filipov
u Jiříkova, 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-12-4007922/VB/4, na stavbu – podzemní vedení NN a přípojková skříň na dotčené
nemovitosti p.p.č. 5142/4 (ostatní plocha) a p.p.č. 6510 (ostatní plocha) vše v k.ú. Filipov
u Jiříkova, 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-12-4007922/VB/4, na stavbu – podzemní vedení NN a přípojková skříň na dotčené
nemovitosti p.p.č. 5142/4 (ostatní plocha) a p.p.č. 6510 (ostatní plocha) vše v k.ú. Filipov
u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín, 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. 576/2020
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5247/1
(trvalý travní porost) o výměře 256 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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 p.p.č. 5247/1 (trvalý travní porost) o výměře 256 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu
dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 577/2020
1. RM projednala záměr směny nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6551/50
(vodní plocha) o výměře 32 m2, p.p.č. 6551/53 (vodní plocha) o výměře 83 m2, p.p.č. 6551/54
(vodní plocha) o výměře 32 m2 a p.p.č. 6551/56 (vodní plocha) o výměře 28 m2
vše v k.ú. Jiříkov, za nemovitosti ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p., a to p.p.č. 6551/52 (ostatní
plocha) o výměře 7 m2 a p.p.č. 6551/55 (ostatní plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
za cenu dle znaleckého posudku, a to 4.630,- Kč.
2. RM rozhodla zveřejnit záměr směny nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 6551/50 (vodní plocha) o výměře 32 m2, p.p.č. 6551/53 (vodní plocha) o výměře 83 m2,
p.p.č. 6551/54 (vodní plocha) o výměře 32 m2 a p.p.č. 6551/56 (vodní plocha) o výměře 28 m2
vše v k.ú. Jiříkov, za nemovitosti ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p., a to p.p.č. 6551/52 (ostatní
plocha) o výměře 7 m2 a p.p.č. 6551/55 (ostatní plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
za cenu dle znaleckého posudku, a to 4.630,- Kč.
Usnesení č. 578/2020
1. RM projednala žádost paní R. S., o prodloužení nájemní smlouvy na byt.
2. RM revokuje usnesení č. 550/2020 v bodě 2., ze 40. schůze Rady města Jiříkova, konané
dne 03. 02. 2020.
3. RM rozhodla paní R. S. prodloužit nájemní smlouvu na byt, a to do 31. 03. 2020.
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Usnesení č. 579/2020
RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru u objektu č.p. 524, ulice
Moskevská, v části obce Starý Jiříkov, v k.ú. Jiříkov, o celkové ploše 14,97 m2.
Usnesení č. 580/2020
RM bere na vědomí Oznámení ředitelky Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín
– příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, o uzavření budovy mateřské školy na ul.
Filipovská v době jarních prázdnin v období od 24. 02. 2020 do 28. 02. 2020 z důvodu malování
prostor v prvním patře budovy.
Usnesení č. 581/2020
RM rozhodla o přechodu nájmu u bytu, po zemřelé paní H. S. na paní M. S., která žila s paní
H. S. ve společné domácnosti a nemá vlastní byt, a to na dobu určitou od 11. 02. 2020
do 31. 12. 2020.
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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