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

Informace o přijatých
USNESENÍCH ze 42. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 2. března 2020 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 582/2020
1. RM bere na vědomí Žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, o spolupráci
zřizovatele při konání 5. ročníku „Olympijských her předškoláků Šluknovského výběžku“,
které se budou konat dne 10. 06. 2020.
2. RM bere na vědomí termín konání 5. ročníku „Olympijských her předškoláků
Šluknovského výběžku“, a to dne 10. 06. 2020.
3. RM rozhodla ve spolupráci s příspěvkovou organizací Mateřská škola Jiříkov, Filipovská
686, okres Děčín – příspěvková organizace, organizačně zabezpečit konání 5. ročníku
„Olympijských her předškoláků Šluknovského výběžku“.
Usnesení č. 583/2020
1. RM projednala předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
VP_2020_14080 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního přístroje
v Klubu důchodců 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, za celkovou částku ve výši 10.362,- Kč včetně DPH.
2. RM rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl
VP_2020_14080 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního přístroje
v Klubu důchodců 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, za celkovou částku ve výši 10.362,- Kč včetně DPH.
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování
hudebních děl VP_2020_14080 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl prostřednictvím
reprodukčního přístroje v Klubu důchodců 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, za celkovou částku ve výši 10.362,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 584/2020
RM bere na vědomí Zápis z 6. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí konané
dne 12. 02. 2020.
Usnesení č. 585/2020
1. RM projednala předloženou informaci o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce na akci „Jiříkov – rekonstrukce mostku u čp. 256, ul.
Mělnická“.
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, p. Bc. Petr Stredák – vedoucí odboru místního
a bytového hospodářství, p. Miroslav Horák - člen Rady města Jiříkova a p. Petr Dufek –
předseda Komise správy majetku a životního prostředí.

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
mostku u čp. 256, ul. Mělnická“.
Usnesení č. 586/2020
1. RM projednala záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. RM schvaluje záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) o výměře 125 m2 a části p.p.č. 160/3 (ostatní plocha)
o výměře 95 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) p.p.č. 5200/1 (trvalý travní porost) o výměře 319 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.
3. RM schvaluje záměr obnovení pronájmů pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
části p.p.č. 208/1 (zahrada) 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.
4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmů pozemků
na úřední desce MěÚ Jiříkov.
Usnesení č. 587/2020
1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 075/2012 na
pronájem pozemku pro stavbu rodinného domu ze dne 22. 08. 2012 uzavíraný mezi Městem
Jiříkov a panem M. G., na p.p.č. 594/10 o výměře 1140 m2 v k.ú. Jiříkov, kterým dojde
k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2023.
2. RM rozhodla zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 075/2012 na
pronájem pozemku pro stavbu rodinného domu ze dne 22. 08. 2012 mezi Městem Jiříkov
a panem M. G., na p.p.č. 594/10 o výměře 1140 m2 v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení
smlouvy do 31. 12. 2023.
3. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 007/2012 ze dne 22. 08. 2012 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem M. G., na p.p.č. 594/10
o výměře 1140 m2 v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2023.
4. RM rozhodla zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 007/2012 ze dne 22. 08. 2012 mezi Městem Jiříkov a panem M. G., na p.p.č. 594/10 o výměře
1140 m2 v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2023.
Usnesení č. 588/2020
1. RM projednala nové pronájmy pozemků a obnovení pronájmů pozemků ve vlastnictví
Města Jiříkova.
2. RM neschvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č.
5195/1 (trvalý travní porost) o výměře 1400 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok, části p.p.č. 5195/1 (trvalý travní porost) o výměře 1400 m2 v k.ú. Filipov
u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.680,- Kč, panu R. Š.
3. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) p.p.č. 1848 (zahrada) o výměře 550 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok,
ročně celkem 550,- Kč, paní A. J., od 01. 04. 2020 do 31. 12. 2024. Pozemek je zapsán na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk,
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b) 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 F. K.,
od 01. 04. 2020 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. 838/12 (trvalý travní porost) o výměře 1250 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za
cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.250,- Kč, panu M. B., od 01. 04. 2020 do 31. 12. 2024.
Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
d) části p.p.č. 6335/1 (ostatní plocha) o výměře 120 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 120,- Kč, panu J. M., od 01. 04. 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. 5609/2 (trvalý travní porost) o výměře 1199 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.200,- Kč, panu J. P., od 01. 04. 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. 2582 (zahrada) o výměře 1100 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2
a rok, ročně celkem 1.100,- Kč, paní A. N., od 01. 04. 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) p.p.č. 6516/1 (ostatní plocha) o výměře 157 m2 v k.ú. Jiříkov jako příjezdovou cestu k domu
za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 160,- Kč, panu J. E., od 01. 04. 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) p.p.č. 2314 (trvalý travní porost) o výměře 180 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 180,- Kč, panu P. B., od 01. 04. 2020 do 31. 12. 2024. Pozemek
je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk.
4. RM schvaluje obnovení pronájmů 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 R. J.,
od 01. 04. 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) p.p.č. 162/1 (trvalý travní porost) o výměře 315 m2 a p.p.č. 6623/1 (ostatní plocha) o výměře
297 m2 vše k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 620,- Kč, panu M.
T., od 01. 04. 2020 do 31. 12. 2024. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
5. RM ukládá:
a) 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. 589/2020
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 5329/1 (zahrada) a p.p.č. 5332 (zahrada) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova.
2. RM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 5329/1 (zahrada) a p.p.č. 5332 (zahrada) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova.
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Usnesení č. 590/2020
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č.
5758/1 (zahrada) a části p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 2502 m2 vše v k.ú.
Jiříkov dle GOP č.1584-108/2019, 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. 5758/1 (zahrada) a části p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 2502 m2 vše
v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1584-108/2019, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 591/2020
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č.
5758/1 (zahrada), části p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) a části p.p.č. 6338/1 (ostatní plocha)
o celkové výměře 1248 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1584-108/2019, 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. 5758/1 (zahrada), části p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) a části p.p.č. 6338/1 (ostatní plocha)
o celkové výměře 1248 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1584-108/2019, za cenu dle směrnice
č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 592/2020
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č.
462 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1423 m2 vše v k.ú.
Jiříkov dle GOP č.1584-108/2019 na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu
dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 54.400,- Kč, kde kupující zároveň podepíše
směnku ve výši 119.000,- Kč.
2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 462 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1423 m 2 vše
v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1584-108/2019 na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za
cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 54.400,- Kč, kde kupující zároveň podepíše
směnku ve výši 119.000,- Kč.
Usnesení č. 593/2020
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3167/2
(trvalý travní porost) o výměře 481 m2 a části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) o výměře
327 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1601-15/2020 na stavbu rodinného domu před kolaudací
stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 5.308,- Kč, kde kupující zároveň
podepíše směnku ve výši 96.152,- Kč.
2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č.
3167/2 (trvalý travní porost) o výměře 481 m2 a části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)
o výměře 327 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1601-15/2020 na stavbu rodinného domu před
kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č.21/2017, bod 3.1., tj. celkem 5.308,- Kč, kde kupující
zároveň podepíše směnku ve výši 96.152,- Kč.
Usnesení č. 594/2020
1. RM projednala přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu
k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2020 ve výši 2.647.000,- Kč,
(zaokrouhleno na celé stovky) z toho 791.036,- Kč na základní působnost a 1.856.000,- Kč na
financování veřejného opatrovnictví.
2. RM doporučuje ZM přijmout uvedenou dotaci a zároveň schválit, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.
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Usnesení č. 595/2020
1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/4/2020/D/EO , uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a paní L. S., a tuto darovací smlouvu schvaluje.
2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní L. S., dar byl
poskytnut bez podmínek.
3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.
Usnesení č. 596/2020
1. RM bere na vědomí jmenný seznam členů komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy
Zastupitelstva města Jiříkova za období od 01. 01. 2019 až 31. 12. 2019.
2. RM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova,
kteří nejsou členy zastupitelstva a to:
Komise občanských záležitostí:
pí E. O.
3.600,- Kč
pí M. P.
3.000,- Kč
p. O. Z.
3.000,- Kč
p. J. D.
3.000,- Kč
Mgr. F. B.
5.400,- Kč
p. D. B.
4.800,- Kč
Komise výstavby a životního prostředí:
pí M. P.
2.400,- Kč
p. M. M.
3.000,- Kč
p. J. H.
3.000,- Kč
p. P. P. ml.
3.000,- Kč
p. M. S.
3.000,- Kč
p. R. T.
2.400,- Kč
3. RM ukládá: tajemníkovi Městského úřadu Jiříkov - na základě přijatého usnesení
zabezpečit vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy
zastupitelstva.
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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