
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 43. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 16. března 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

       

Usnesení č. 597/2020 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 598/2020 

1. RM projednala předloženou informaci o podaných žádostí na změnu Územního plánu  

Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM schválit pořízení Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov zkráceným 

postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

3. RM doporučuje ZM schválit pověřeného zastupitele k pořízení Změny č. 1 Územního plánu 

Jiříkov pana Ing. Bc. Jindřicha Jurajdu, DiS. 

4. RM doporučuje ZM schválit pořizovatele Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov MěÚ 

Rumburk odbor Regionálního rozvoje a investic – úřad územního plánování. 

5. RM doporučuje ZM rozhodnout o obsahu Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov pořízené 

zkráceným postupem: 

a) z vlastního podnětu dle § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

b) na návrh dle § 44 c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

6. RM doporučuje ZM rozhodnout, že náklady na pořízení Změny č. 1 Územního plánu  

Jiříkov budou poměrnou části dle stanovených lokalit uhrazeny žadateli o Změnu č. 1 

Územního plánu Jiříkov a Městem Jiříkov.     

 

Usnesení č. 599/2020 

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

4064/3 (zahrada) o výměře 467 m2  v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1602-16/2020, 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 části 

p.p.č. 4064/3 (zahrada) o výměře 467 m2  v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1602-16/2020, za cenu dle 

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

 

Usnesení č. 600/2020 

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

4064/3 (zahrada) o výměře 355 m2 a části p.p.č. 5971/2 (ostatní plocha) o výměře 137 m2  vše 

v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1602-16/2020, 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. 4064/3 (zahrada) o výměře 355 m2 a části p.p.č. 5971/2 (ostatní plocha) o výměře 137 m2  

vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1602-16/2020, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + 

náklady.                 
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Usnesení č. 601/2020 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5688/1 

(zahrada) o výměře 1875  m2  v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1577-83/2019, 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 T. K., za cenu a podmínek 

dle směrnice č.  21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 110.100,- 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 schválit prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část 

p.p.č. 5688/1 (zahrada) o výměře 1875  m2  v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1577-83/2019, 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 T. K., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 110.100,- 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. 602/2020 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  p.p.č. 5258 (trvalý 

travní porost) o výměře 1367 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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 M. M. a panu P. P., za cenu 

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 45.040,- Kč, kde kupující zároveň 

podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu 

kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům. 

2. RM doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  p.p.č. 

5258 (trvalý travní porost) o výměře 1367 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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 M. M., a panu P. P.,  

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 45.040,- Kč, kde kupující 

zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od 

podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům.                                                                                                                

 

Usnesení č. 603/2020 

1. RM projednala prodej 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 nově  p.p.č. 5758/2 o výměře 2502 m2, které jsou zapsány na listu 

vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 

Rumburk, paní J. R., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 302.880,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM schválit prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část 

p.p.č. 5758/1 (zahrada) a část p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 2502 m2 vše 

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1584-108/2019 nově p.p.č. 5758/2 o výměře 2502 m2, které jsou 

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

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

tj. celkem 302.880,- Kč.                                                                                                                 

 

Usnesení č. 604/2020 

1. RM projednala prodej 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 nově p.p.č. 5758/1 o výměře 

1248 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu  
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pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu V. H., za cenu a podmínek dle 

směrnice č. 21/2017, tj. celkem 152.400,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM schválit prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část 

p.p.č. 5758/1 (zahrada), část p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) a část p.p.č. 6338/1 (ostatní plocha) 

o celkové výměře 1248 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1584-108/2019 nově p.p.č. 5758/1 o 

výměře 1248 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu V. H.,  za cenu a podmínek dle 

směrnice č. 21/2017, tj. celkem 152.400,- Kč.       

    

Usnesení č. 605/2020 

1. RM projednala prodej 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 nově p.p.č. 3167/2 o výměře 808 m2, 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 J. J., za cenu  

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 5.308,- Kč, kde kupující zároveň 

podepíše směnku ve výši 96.152,- 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  schválit prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 

3167/2 (trvalý travní porost) o výměře 481 m2 a část p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)   

o výměře 327 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1601-15/2020 nově p.p.č. 3167/2 o výměře  

808 m2, 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 J. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem  

5.308,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 96.152,- Kč. Směnka je splatná 

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

rodinný dům.          

 

Usnesení č. 606/2020 

1. RM projednala prodej nemovitostí  ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 2039 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2, st.p.č. 2040 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 45 m2 a p.p.č. 616/2 (zahrada) o výměře 2567 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 L. a J. J.,  dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 08/2008 

a směrnice č. 7/2006, za celkovou cenu 78.590,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM schválit prodej nemovitostí  ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 

2039 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2, st.p.č. 2040 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 45 m2 a p.p.č. 616/2 (zahrada) o výměře 2567 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 L. a J. J., dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 08/2008 

a směrnice č. 7/2006, za celkovou cenu 78.590,- Kč.     

      

Usnesení č. 607/2020 

1. RM projednala směnu 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 cenu dle znaleckého posudku č. 5847-38-2/19, tj. celkem 4.800,- Kč 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 

č. 5847-38-2/19, tj. celkem 170,- Kč. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků činí 4.630,- Kč.  
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2. RM doporučuje ZM směnit nemovitosti 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 cenu dle znaleckého posudku č. 5847-38-2/19, tj. celkem 4.800,- Kč 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 č. 5847-38-2/19, tj. celkem 170,- Kč.  Rozdíl v ceně směňovaných pozemků činí 

4.630,- Kč.           

 

Usnesení č. 608/2020 

1. 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. 

2. RM doporučuje ZM 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. 609/2020 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti,  na stavbu podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – telekomunikační kabel včetně příslušenství 

a nová technologická skříň,  na dotčené nemovitosti p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, 

uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností CETIN a.s., se 

sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, zastoupenou paní R. J.      

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti,  na stavbu podzemního komunikačního 

vedení veřejné komunikační sítě – telekomunikační kabel včetně příslušenství a nová 

technologická skříň,  na dotčené nemovitosti p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov,  mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností CETIN a.s., se sídlem 

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, zastoupenou paní R. J., a to bezúplatně.      

 3. RM ukládá:  starostovi města  - podepsat  Smlouvu o zřízení služebnosti,  na stavbu 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – telekomunikační kabel včetně 

příslušenství a nová technologická skříň,  na dotčené nemovitosti p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) 

v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností CETIN a.s., se 

sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, zastoupenou paní R. J.     

       

Usnesení č. 610/2020 

1. RM projednala žádost pana M. S. o odkup nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

st.p.č. 1362 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 478 m2, jejíž součástí je stavba rodinného 

domu č. p. 840, ulice Svobodova a p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 858 m2, vše v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí ve 

vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1362 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 478 m2, jejíž 

součástí je stavba rodinného domu č. p. 840, ulice Svobodova a p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 

858 m2, vše v k.ú. Jiříkov.        

 

Usnesení č. 611/2020   

1. RM projednala informaci společnosti AUDRA s.r.o., se sídlem Nerudova 956/24, 500 02 

Hradec Králové, IČ: 27479447, že nedošlo k prodeji nemovitostí, jelikož se do dražby přihlásil 

jeden dražitel, který ale nesložil aukční jistotu při dražbě nemovitostí ve vlastnictví Města 

Jiříkova, a to st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž součástí je stavba 

občanského vybavení č.e. 19 v k.ú Jiříkov, za cenu ve výši 1.525.880,- Kč dle znaleckého 
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posudku č. 5 212/134/2015 ze dne 09. 12. 2015 a části p.p.č. 151 (ostatní plocha) o výměře 

149 m2, části p.p.č. 152/1 (zahrada) o výměře 510 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle  

GOP č. 1460-98/2015 za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2, tj. celkem za cenu 

1.604.960,- Kč. 

2. RM rozhodla o opětovné dražbě nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova formou 

elektronické aukce, a to st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž 

součástí je stavba občanského vybavení č.e. 19 v k.ú Jiříkov, za cenu ve výši 1.525.880,- Kč 

dle znaleckého posudku č. 5 212/134/2015 ze dne 09. 12. 2015 a části p.p.č. 151 (ostatní plocha) 

o výměře 149 m2, části p.p.č. 152/1 (zahrada) o výměře 510 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle  

GOP č. 1460-98/2015 za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2, tj. celkem za cenu 

1.604.960,- Kč, schválenou usnesením č. 160/2019 na 10. zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova konané dne 11. 12. 2019. 

3. RM ukládá: 

a) odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o 

elektronické aukci na prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, prostřednictvím 

společnosti AUDRA s.r.o., se sídlem Nerudova 956/24, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447, 

b) starostovi města – Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o elektronické aukci podepsat. 

                                    

Usnesení č. 612/2020 

1. RM projednala návrh komise sociálně - kulturní  na zvýšení nájmu bytu pronajímatelem ve 

smyslu § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

z 15,78  Kč/m2/měsíc na 19,00 Kč/m2/měsíc u bytů v objektu č.p. 1090, ulice Antonínova  

v Jiříkově s platností od 01. 07. 2020. 

2. RM rozhodla  navýšit nájem bytu pronajímatelem ve smyslu § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to z 15,78 Kč/m2/měsíc na 

19,00 Kč/m2/měsíc u bytů v objektu č.p. 1090, ulice Antonínova v Jiříkově s platností od 

01. 07. 2020.          

 

Usnesení č. 613/2020 

1. RM projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892159 

a Domovem „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, dotace ve výši 16.676.200,- Kč je na 

rok 2020 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních 

služeb na území Ústeckého kraje. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na 

účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na 

účet města.               

 

Usnesení č. 614/2020 

1. RM projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

v rámci projektu POSOSUK 3 uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 

Ústí nad Labem, IČ: 70892159 a Domovem „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, 

se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, 

dotace ve výši 861.000,- Kč je na rok 2020 a je určena na financování osobní asistence. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na 

účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na 

účet města.               
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Usnesení č. 615/2020 

1. RM projednala žádost SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 27049752, zastoupené předsedkyní Mgr. K. M., o poskytnutí dotace v celkové výši 

100.000,- Kč na rozvoj činnosti sportovního klubu, na závodní dresy, obuv, oblečení, startovné 

a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, na cvičební pomůcky, kancelářský materiál, 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.  

2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 

Jiříkov, IČ: 27049752, na rok 2020 v celkové výši 100.000,- Kč na rozvoj činnosti sportovního 

klubu, na závodní dresy, obuv, oblečení, startovné a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, 

na cvičební pomůcky, kancelářský materiál, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.  

                

Usnesení č. 616/2020 

1. RM projednala žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. J. Ch., o poskytnutí dotace v celkové výši 

100.000,- Kč na XIV. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny 

pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.  

2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 

13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, na rok 2020 v celkové výši 100.000,- Kč na XIV. ročník 

mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování a 

honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.       

 

Usnesení č. 617/2020 

1. RM projednala Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2020, o omezení provozování 

některých hazardních her. Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o regulaci 

provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. 

2. RM doporučuje ZM vydat v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

„Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2020, o omezení provozování některých 

hazardních her.“               

 

Usnesení č. 618/2020 

1. RM projednala předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 00 

Praha 4, IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2020 ve výši 16.138,40 Kč. 

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2020 schválit 

a členský příspěvek uhradit.              

 

Usnesení č. 619/2020 

1. RM projednala předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422, 407 81 

Lipová u Šluknova,  IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku na rok 2020 ve výši 

25.025,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2020 schválit 

a členský příspěvek uhradit.              

 

Usnesení č. 620/2020 

RM bere na vědomí předložený protokol o provedené kontrole Krajské hygienické stanice 

Ústeckého kraje, se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem ze dne 28. 02. 2020, která 

byla provedena dne 18. 02. 2020 v budově příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, na adrese Hradecká 518/6, 407 53 

Jiříkov.                
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Usnesení č. 621/2020 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o pronájmu a o umístění zařízení datové sítě  

č. 02/2020/n za účelem zřízení a provozování retranslační stanice pro přenos dat v síti Internet  

a pro účely privátních datových spojů v budově Městského úřadu Jiříkov, uzavíranou mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a společností Výběžek. NET, s.r.o., se sídlem 

Pražská 663, 407 47 Varnsdorf, IČ: 27316289, zastoupené jednatelem panem  

P. R. za celkovou cenu měsíčního nájmu ve výši 1.500,- Kč bez DPH.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o pronájmu a o umístění zařízení datové sítě  

č. 02/2020/n za účelem zřízení a provozování retranslační stanice pro přenos dat v síti Internet  

a pro účely privátních datových spojů v budově Městského úřadu Jiříkov, mezi  

Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a společností Výběžek. NET, s.r.o., se sídlem 

Pražská 663, 407 47 Varnsdorf, IČ: 27316289, zastoupené jednatelem panem  

P. R. za celkovou cenu měsíčního nájmu ve výši 1.500,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o pronájmu a o umístění zařízení datové 

sítě č. 02/2020/n za účelem zřízení a provozování retranslační stanice pro přenos dat v síti 

Internet  a pro účely privátních datových spojů v budově Městského úřadu Jiříkov, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a společností Výběžek. NET, s.r.o., se sídlem 

Pražská 663, 407 47 Varnsdorf, IČ: 27316289, zastoupené jednatelem panem  

P. R. za celkovou cenu měsíčního nájmu ve výši 1.500,- Kč bez DPH. 

           

Usnesení č. 622/2020 

1. RM bere na vědomí předloženou informaci o zadání pořízení kolumbária následně 

umístěného na městský hřbitov přímo dodavateli, bez provedení poptávkového řízení z důvodu, 

že se jedná na trhu o velmi atypický produkt.   

2. RM rozhodla zadat pořízení kolumbária od společnosti DURST s.r.o., se sídlem 

Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná – Nové Město, IČ: 25372467 s tím, že kolumbárium bude 

objednáno nejdéle do 31. března 2020. Cena pořízeného kolumbária a jeho příslušenství činní 

234.387,65 Kč s DPH dle cenové nabídky. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - provést objednání kolumbária 

u společnosti DURST s.r.o., se sídlem Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná – Nové Město, 

IČ: 25372467.             

 

Usnesení č. 623/2020 

1. RM bere na vědomí informaci o končícím funkčním období ředitelky příspěvkové 

organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, paní 

Lenky Majákové ke dni 31. července 2020. 

2. RM bere na vědomí zprávu „Hodnocení funkčního období 2014 – 2020 ředitelky Mateřské 

školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín“ zpracovaný ředitelkou příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace paní Lenkou 

Majákovou. 

3. RM rozhodla nevyhlašovat nové výběrové řízení na funkci ředitelka příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace podle § 166 

odst. 3 zákona   č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

4. RM rozhodla prodloužit funkční období podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 

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

znění pozdějších předpisů paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace od 1. srpna 2020 na dobu 

určitou 6 let.                  



 8 

 

Usnesení č. 624/2020 

1. RM bere na vědomí nabídku na architektonické práce „Objemová studie bývalého kina Svět 

v Jiříkově“ za částku 120.000,- Kč bez DPH od Ing. arch. M. B.  

2. RM rozhodla přijmout nabídku na architektonické práce „Objemová studie bývalého kina 

Svět v Jiříkově“ za částku 120.000,- Kč bez DPH od Ing. arch. M. B. 

3. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – ve spolupráci s vedoucími jednotlivých 

odborů MěÚ připravit rozpočtové opatření na Objemovou studii bývalého kina Svět v Jiříkově. 

                

Usnesení č. 625/2020 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o zajištění bankovních platebních a souvisejících 

služeb uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou spořitelnou, 

a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, za zajištění komplexních bankovních služeb 

spojených s vedením bezhotovostního platebního styku, a to zajišťování bankovních služeb na 

období dalších 2 let za měsíční paušál 4 000,- Kč, který je splatný vždy k poslednímu dni 

v měsíci. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění bankovních platebních a souvisejících služeb,  

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 

1929/62, 140 00 Praha 4. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o zajištění bankovních platebních 

a souvisejících služeb, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou spořitelnou, 

a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.           

 

Usnesení č. 626/2020 

RM bere na vědomí Zápis č. 2/2020 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne 

19. 02. 2020.          

 

Usnesení č. 627/2020 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 29. 02. 2020 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 29. 02. 2020 dle předloženého rozboru. 

                

Usnesení č. 628/2020 

RM bere na vědomí Zápis č. 3/2020 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne 

11. 03. 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 

 


