
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH ze 45. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 20. dubna 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

       

Usnesení č. 640/2020 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 641/2020 

1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín – příspěvková organizace k 31. 12. 2019, tzn. účetní výkazy Rozvaha – 

Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2019. 

2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace za období roku 2019 se stavem 

k 31. 12. 2019. 

3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019. 

4. RM projednala zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019 příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace ve výši 

7.796,15 Kč. 

5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený 

hospodářský výsledek za rok 2019 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 0 Kč, tj. 0 %, 

převést do fondu odměn a výsledek hospodaření ve výši 7.796,15 Kč, tj. 100 % převést do 

rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření. 

6. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2019 na fondech příspěvkové 

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

 fond odměn 100.943 Kč 

 FKSP 90.442,61 Kč 

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

 fond investic 0 Kč 

 fond rezervní z ostatních titulů 569.964,97 Kč 

                                                                                                                            

Usnesení č. 642/2020 

1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín 

– příspěvková organizace k 31. 12. 2019, tzn. účetní výkazy Rozvaha – Bilance, Výkaz zisku 

a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2019. 

2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace za období roku 2019 se stavem k 31. 12. 2019. 

3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019. 

4. RM projednala zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019 příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace ve výši 128.368,31 Kč.  

5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený 

hospodářský výsledek za rok 20109 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 0 Kč, tj. 0 %, 

převést do fondu odměn a výsledek hospodaření ve výši 128.368,31 Kč, tj. 100% převést do 

rezervního fondu. 

6. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2019 na fondech příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace:                        
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 fond odměn 375.829 Kč 

 FKSP 558.248,68 Kč 

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

 fond investic 0 Kč 

 fond rezervní z ostatních titulů 169.004 Kč 

                                                                                                                            

Usnesení č. 643/2020 

1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, k 31. 12. 2019, tzn. účetní výkazy Rozvaha – Bilance, Výkaz zisku a ztráty, 

Přílohy, vše za období 12/2019. 

2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - 

sociální služby Jiříkov, za období roku 2019 se stavem k 31. 12. 2019. 

3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019. 

4. RM projednala zhoršený hospodářský výsledek za rok 2019 příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, ve výši – 788,65 Kč. 

5. RM rozhodla tento zhoršený hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla, že na 

úhradu ztráty z hospodaření roku 2019 bude použit rezervní fond příspěvkové organizace, 

tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku. 

6. RM rozhodla uložit příspěvkové organizaci tuto ztrátu uhradit do 30. 04. 2020. 

7. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2019 na fondech příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov:  

 fond odměn 448.212,31 Kč 

 FKSP 776.584,45 Kč 

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

 fond investic 0 Kč 

 fond rezervní z ostatních titulů 583.811,13 Kč 

                                                                                                                            

Usnesení č. 644/2020 

1. RM projednala informaci o nutnosti změny nastavení kontrol u zřízených příspěvkových 

organizací v návaznosti na novelu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

2. RM rozhodla pověřit Ing. Jitku Schovancovou vedoucí kontrolní skupiny a Ing. M. B. 

přizvaným členem kontrolní skupiny pro výkon průběžné a následné veřejnoprávní kontroly 

zřízených příspěvkových organizací za roky 2019 a 2020.                  

 

Usnesení č. 645/2020 

1. RM projednala poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 

168.763 Kč přijatou v období od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.                                                

                                                                                                                            

Usnesení č. 646/2020 

1. RM projednala návrh na zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu ve 

výši 123.943,66 Kč dle předloženého návrhu. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém 

účtu ve výši 123.943,66 Kč dle předloženého návrhu.                                       
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Usnesení č. 647/2020 

1. RM projednala předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 1161/10, 

407 46 Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu příspěvku do Destinačního fondu v kategorii 

„Rozvoj“ na rok 2020 ve výši 16.100 Kč. 

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

uhradit.                                                                                                               

 

Usnesení č. 648/2020 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/5/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem T. T. B. T., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 10.000 Kč (finanční hotovost) od pana T. T. B. T., dar 

byl poskytnut bez podmínek. 

3. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/6/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem A. T. T., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

4. RM rozhodla přijmout dar ve výši 7.000 Kč (finanční hotovost) od pana A. T. T., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

5. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/7/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem D. K. T., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

6. RM rozhodla přijmout dar ve výši 7.000 Kč (finanční hotovost) od pana D. K. T., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

7. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/8/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem D. H. D., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

8. RM rozhodla přijmout dar ve výši 7.000 Kč (finanční hotovost) od pana D. H. D., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

9. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/9/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem V. H. N., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

10. RM rozhodla přijmout dar ve výši 3.000 Kč (finanční hotovost) od pana V. H. N., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

11. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/10/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

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

12. RM rozhodla přijmout dar ve výši 3.000 Kč (finanční hotovost) od pana D. D. V., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

13. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/11/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem N. T. T., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

14. RM rozhodla přijmout dar ve výši 2.000 Kč (finanční hotovost) od pana N. T. T., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

15. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/12/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem T. M. T., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

16. RM rozhodla přijmout dar ve výši 2.000 Kč (finanční hotovost) od pana T. M. T., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

17. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/13/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem Q. S. D., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

18. RM rozhodla přijmout dar ve výši 2.000 Kč (finanční hotovost) od pana Q. S. D., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

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

                                                                                                                            

Usnesení č. 649/2020 

RM bere na vědomí elektronické podání Přiznání k dani z příjmů právnických osob Města 

Jiříkova za rok 2019 Finančnímu úřadu v Rumburku na daň ve výši 5.160.780 Kč 

dne 24. 03. 2020.                                                                                                 
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Usnesení č. 650/2020 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 03. 2020 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 03. 2020 dle předloženého rozboru.                     

 

Usnesení č. 651/2020 

1. RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2020 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 1/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.                           

 

Usnesení č. 652/2020 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 2/2020 Města Jiříkova a doporučuje ZM 

rozpočtové opatření č. 2/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schválit. 

2. RM projednala návrh převést uspořené finanční prostředky uložené na fondu rezerv na 

základní běžný účet ve výši 12.356.900,49 Kč a doporučuje ZM tento převod schválit. Fond 

rezerv poslouží k financování nových v rozpočtu na rok 2020 neplánovaných investičních akcí 

v roce 2020.                                                                                                         

 

Usnesení č. 653/2020 

RM bere na vědomí Zápis č. 4/2020 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne 

08. 04. 2020.                                                                                                       

 

Usnesení č. 654/2020 

RM projednala oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín – příspěvková organizace paní Lenky Majákové o zápisu do mateřských škol 

pro školní rok 2020/2021, který bude probíhat od 02. 05. 2020 do 16. 05. 2020 spolu s přílohami 

oznámení, ve kterých jsou uvedeny informace pro zákonné zástupce obsahující termín a průběh 

zápisu.                                                                                                                  

 

Usnesení č. 655/2020 

1. RM projednala návrh Smlouvy o dílo č. 014/2020 na zajištění výkopových prací 

souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem 

zpopelněných lidských pozůstatků a provádění terénních úprav, uzavíraný mezi J. Z. a Městem 

Jiříkov, na dobu platnosti smlouvy od 01. 05. 2020 do 30. 04. 2022.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 014/2020 na zajištění výkopových prací 

souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem 

zpopelněných lidských pozůstatků a provádění terénních úprav, mezi J. Z. a Městem Jiříkov, 

na dobu platnosti smlouvy od 01. 05. 2020 do 30. 04. 2022.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo č. 014/2020 na zajištění 

výkopových prací souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a 

vsypem zpopelněných lidských pozůstatků a provádění terénních úprav, mezi J. Z. a Městem 

Jiříkov na dobu platnosti smlouvy od 01. 05. 2020 do 30. 04. 2022.                                   

 

Usnesení č. 656/2020 

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. 4068 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1 Kč/m2 a rok. Déle p.p.č. 4069 (ostatní plocha) o výměře 785 m2 a části p.p.č. 4049/2 o výměře 

2500 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,  
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b) části p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 330 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. 3598/1 (zahrada) o výměře 140 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 pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části p.p.č. 506/3 (zahrada) o výměře 560 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,  

b) části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 150 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,  

4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zveřejnit záměry pronájmů pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.                                                                              

 

Usnesení č. 657/2020 

1. RM projednala záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 334 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 245 m2, st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 288 m2,  p.p.č. 455/1 (orná půda) o výměře 1468 m2, p.p.č. 455/2 (orná půda) 

o výměře 345 m2, p.p.č. 456 (trvalý travní porost) o výměře 741 m2,  p.p.č. 461 (trvalý travní 

porost) o výměře 137 m2, části p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 4730 m2,  části p.p.č. 585/2 

(trvalý travní porost) o výměře 1400 m2, části p.p.č. 714/3 (orná půda) o výměře 4065 m2, p.p.č. 

3188/2 (zahrada) o výměře 147 m2, p.p.č. 3189 (zahrada) o výměře 101 m2, p.p.č. 3190/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 1942 m2, p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) o výměře 3500 m2, p.p.č. 

3212/4 (trvalý travní porost) o výměře 2884 m2, části p.p.č. 3217/2 (trvalý travní porost) 

o výměře 1600 m2, p.p.č. 5608/6 (trvalý travní porost) o výměře 3002 m2, části p.p.č. 6601 

(ostatní plocha) o výměře 2270 m2 vše   v  k.ú. Jiříkov a p.p.č. 5257 (trvalý travní porost) 

o výměře 773 m2,  části p.p.č. 5272/2 (trvalý travní porost) o výměře 5560 m2, části p.p.č. 

5283/1 (trvalý travní porost) o výměře 4650 m2 , části st.p.č. 1313 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 520 m2, části p.p.č. 5181 (zahrada) o výměře 580 m2, části p.p.č. 5182 (trvalý travní 

porost) o výměře 620 m2,, p.p.č. 5184/2 (trvalý travní porost) o výměře 58 m2, p.p.č. 5369 

(trvalý travní porost) o výměře 737 m2, p.p.č. 5370 (trvalý travní porost) o výměře 791 m2, 

p.p.č. 5383 (trvalý travní porost) o výměře 773 m2, p.p.č. 5384 (trvalý travní porost) o výměře 

737 m2, p.p.č. 5396 (trvalý travní porost) o výměře 575 m2, p.p.č. 5397 (trvalý travní porost) 

o výměře 647 m2, p.p.č. 5407 (trvalý travní porost) o výměře 574 m2 vše v k.ú. Filipov 

u Jiříkova  za podmínek, že pozemky budou mulčovány 2x ročně v termínu do 30. 05. 

a 30. 09., a budou dosekány okraje pozemků. Sankce za nesplnění termínů a podmínek 

výpůjčky pozemků činí 4.650 Kč/rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zveřejnit záměr výpůjčky pozemků na 

úřední desce MěÚ Jiříkov.                                                                                   

 

Usnesení č. 658/2020 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků a obnovení pronájmu pozemku ve vlastnictví 

Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nový pronájem 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, ročně celkem 
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220 Kč, panu F. B., od 01. 05. 2020 do 31. 12. 2024. 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, ročně celkem 320 Kč, panu P. M., od 01. 05. 2020 do 31. 12. 2024. 

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  

3. RM schvaluje obnovení pronájmu 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, ročně 

celkem 200 Kč, paní M. Š., od 01. 05. 2020 do 31. 12. 2024. Pozemek je zapsán na listu 

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

Rumburk.  

4. 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. 659/2020 

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 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 ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě 

 č. 075/2012, 

b) starostovi města – Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 075/2012 podepsat.  

                                                                                                                            

Usnesení č. 660/2020 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohody o umístění stavby č. IV-12-4018630/VB0, DC_Filipov, ppč.5143/1, nové kNN na 

p.p.č. 5143/1 (trvalý travní porost) a p.p.č. 6506 (ostatní plocha) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

uzavíranou 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 GEZ spol. 

s r.o., se sídlem Bratislavská 2996,  407 47 Varnsdorf.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-4018630/VB01, DC_Filipov, ppč.5143/1,nové kNN na p.p.č. 

5143/1 (trvalý travní porost) a p.p.č. 6506 (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 GEZ spol. s r.o., se 

sídlem  Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018630/VB01, DC_Filipov, p.p.č. 

5143/1, nové kNN.                                                                                        
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Usnesení č. 661/2020 

1. RM projednala Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 

117D03D000693 na akci „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální 

bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“. 

2. RM doporučuje ZM projednat Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 

identifikační číslo: 117D03D000693 na akci „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, 

Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“. 

3. RM doporučuje ZM přijmout na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace – identifikační číslo: 117D03D000693 finanční prostředky ve výši 8.919.843,76 Kč 

poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci 

„Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně 

vyloučené lokality II“. 

4. RM doporučuje ZM rozhodnout na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace – identifikační číslo: 117D03D000693, že náklady nad rámec poskytnutých 

finančních prostředků ve výši 8.919.843,76 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, 

Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“ budou kryty z rozpočtů města 

v roce 2020 a 2021.                                                                                             

 

Usnesení č. 662/2020 

1. RM projednala Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 

117D03O001974 na akci „Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – 

Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“. 

2. RM doporučuje ZM projednat Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 

identifikační číslo: 117D03O001974 na akci „Vybudování přechodu pro chodce 

a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“. 

3. RM doporučuje ZM přijmout na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace – identifikační číslo: 117D03O001974 finanční prostředky ve výši 2.780.125,86 Kč 

poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci 

„Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města 

Jiříkov 3. etapa“.  

4. RM doporučuje ZM rozhodnout na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 117D03O001974, že náklady nad rámec poskytnutých 

finančních prostředků ve výši 2.780.125,86 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího 

chodníku – Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“ budou kryty z rozpočtu města 

v roce 2020.                                                                                                         

 

Usnesení č. 663/2020 

1. RM projednala předloženou informaci o další žádosti o Změnu č. 1 Územního plánu Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM projednat další žádost o Změnu č. 1 Územního plánu Jiříkov pořízené 

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

ve znění pozdějších předpisů na návrh dle § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

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

Jiříkov budou poměrnou části uhrazeny i novým žadatelem panem S. H. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 664/2020 

1. RM projednala žádost o poskytnutí úlevy z povinnosti hradit nájemné, podané paní D. K., 

nájemnicí části objektu Náměstí č.p. 3 v Jiříkově poskytující službu – kadeřnictví. 
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2. RM rozhodla dočasně prominout od 16. 03. 2020 do doby zrušení zákazu provozování 

kadeřnictví, na základě nařízení vlády ČR, výši nájemného sjednaného v nájemní smlouvě ze 

dne 30. 04. 2014 dohodou s nájemcem, a to dodatkem k nájemní smlouvě, která se bude týkat 

pouze změny ve výši nájemného                                                                                                                              
 

 

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18 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 

 


