
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 49. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 15. června 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 705/2020 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 706/2020 

RM rozhodla  přidělit byt 1+2 (62,28 m2), Tylova 8, 407 53 Jiříkov za předpokladu složení  

tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou  

od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020 paní J. K.       

                                                                                                          

Usnesení č. 707/2020 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/14/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

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

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 640,- Kč (finanční hotovost) od pana J. D., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.  

                                                                                                                            

Usnesení č. 708/2020 

1. RM projednala návrh Řádu veřejného pohřebiště města Jiříkov vydávaného podle  

§ 16 odst.  zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01. 07. 2020. 

2. RM rozhodla vydat Řád veřejného pohřebiště města Jiříkov podle § 16 odst. 1 zákona  

č. 56/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

a v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01. 07. 2020. 

3. RM projednala Obecně závaznou vyhlášku města Jiříkov č. 2/2020, kterou se zrušuje 

Obecně závazná vyhláška města Jiříkov č. 3/2002 „Řád veřejného pohřebiště“. 

4. RM doporučuje ZM rozhodnout vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou 

vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov 

č. 3/2002 „Řád veřejného pohřebiště“.                                                               

 

Usnesení č. 709/2020 

1. RM projednala předloženu informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce na akci „Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího 

chodníku – Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“. 

2. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo na zajištění stavebních prací na akci 

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

Jiříkov 3. etapa“.  

3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce na akci „Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – 

Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“ dle stanovených kritérií předložil dodavatel 
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ZEPS, s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ: 28688651 s nabídkovou cenou ve výši 

5.106.157,08 Kč včetně DPH. Druhý v pořadí se umístil dodavatel HANTYCH s.r.o., se 

sídlem Jánská 111, 405 02 Jánská, IČ: 06659969, s nabídkovou cenou ve výši 

5.493.820,15 Kč včetně DPH. 

4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci „Vybudování 

přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města Jiříkov 

3. etapa“ mezi Městem Jiříkov a dodavatelem ZEPS, s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 

Cvikov, IČ: 28688651 s nabídkovou cenou ve výši 5.106.157,08 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 

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

Jiříkov 3. etapa“ mezi Městem Jiříkov a dodavatelem ZEPS, s.r.o., se sídlem Lindava 84, 

471 58 Cvikov, IČ: 28688651.                                                                            

 

Usnesení č. 710/2020 

1. RM projednala předloženou Žádost o rozšíření stavby vodovodního řádu v ulici Pohraniční 

v Jiříkově. 

2. RM rozhodla projednat možnost rozšíření stavby vodovodního řadu v ulici Pohraniční 

v Jiříkově se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Teplice a se SčVK a.s., Teplice. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit stanovisko 

k rozšíření stavby vodovodního řadu v ulici Pohraniční v Jiříkově od Severočeské vodárenské 

společnosti a.s., Teplice, a také od SčVK a.s., Teplice a tyto stanoviska opětně předložit 

k projednání do rady města.                                                                                 

 

Usnesení č. 711/2020 

1. RM projednala Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu č. 20180721 uzavíraný mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Českou republikou – Správou státních 

hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 48133990, kterým se mění 

doba pronájmu cisterny do 30. 11. 2020. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu č. 20180721 mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Českou republikou – Správou státních hmotných 

rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 48133990, kterým se mění doba 

pronájmu cisterny do 30. 11. 2020. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu č. 20180721 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Českou republikou – 

Správou státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, 

IČ: 48133990, kterým se mění doba pronájmu cisterny do 30. 11. 2020.  

                                                                                                                            

Usnesení č. 712/2020 

1. RM projednala předloženou Příkazní smlouvu od firmy ProProjekt s.r.o., se sídlem 

Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk zastoupená Ing. J. C. na zajištění činností technického 

dozoru na stavbu „Rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická, Jiříkov“.  

2. RM rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění činností technického dozoru na stavbu 

„Rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická, Jiříkov“ mezi firmou ProProjekt s.r.o., se 

sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk zastoupená Ing. J. C. a Městem Jiříkov za cenu ve 

výši 35.000,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Příkazní smlouvu na zajištění činností technického 

dozoru na stavbu „Rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická, Jiříkov“ mezi firmou 
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ProProjekt s.r.o., se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk zastoupená Ing. J. C. a Městem 

Jiříkov.                                                                                                

 

Usnesení č. 713/2020 

1. RM projednala předloženou Příkazní smlouvu od firmy ProProjekt s.r.o., se sídlem 

Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk zastoupená Ing. J. C. na zajištění činností autorského 

dozoru na stavbu „Rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická, Jiříkov“.  

2. RM rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění činností autorského dozoru na stavbu 

„Rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická, Jiříkov“  mezi firmou ProProjekt s.r.o., se 

sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk zastoupená Ing. J. C. a Městem Jiříkov za cenu ve 

výši 20.000,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Příkazní smlouvu na zajištění činností autorského 

dozoru na stavbu „Rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická, Jiříkov“ mezi firmou 

ProProjekt s.r.o., se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk zastoupená Ing. J. C. a Městem 

Jiříkov.                                                                                                

 

Usnesení č. 714/2020 

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 nepřihlásil žádný 

uchazeč do dražby nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkov, 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, dle dodatku č. 1 ze dne 04. 05. 2020. 

2. RM revokuje usnesení č. 484/2019 v bodě 2, z 35. schůze Rady města Jiříkova, konané dne  

02. 12. 2019, a to ke dni 15. 06. 2020. 

3. RM doporučuje ZM snížit kupní cenu nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkov, 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 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, na částku 1.300.000,- Kč.  

                                                                                                                            

Usnesení č. 715/2020 

1. RM revokuje usnesení č. 686/2020 v plném znění, ze 47. schůze Rady města Jiříkova, 

konané dne 18. 5. 2020.  

2. RM projednala žádost podanou společností MÁME PRO VÁS PRÁCI s.r.o., sociální 

podnik, Jarní 898/52, 614 00 Brno – Maloměřice, IČ: 01999605, o pronájem části nebytového 

prostoru v objektu č.e. 24, ulice Štefánikova v Jiříkově, pro zřízení provozu sociálního podniku 

Prádelna JARNÍ s.r.o., Jarní 898/52, 614 00 Brno – Maloměřice, IČ: 8063001. 

3. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části nebytového prostoru v objektu č.e. 24, ulice 

Štefánikova, v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov o celkové ploše 111,6 m2.  

                                                                                                                            

Usnesení č. 716/2020 

1. RM projednala žádost podanou společností MÁME PRO VÁS PRÁCI s.r.o., Jarní 898/52, 

614 00 Brno – Maloměřice, IČ: 05566878, o výpůjčku nebytových prostor v objektu č.p. 568, 

ulice Štefánikova v Jiříkově, pro zřízení sociálních podniků SIMEVA sociální integrační 

podnik s.r.o., Jarní 898/52, 614 00 Brno – Maloměřice, IČ: 05567017, SIMEVA s.r.o., Jarní 

898/52, 614 00 Brno – Maloměřice, IČ: 01999605, Autodoprava JARNÍ s.r.o., Jarní 898/52, 

614 00 Brno – Maloměřice, IČ: 03865304. 
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2. RM rozhodla vypůjčit nebytových prostor v objektu č.p. 568, ulice Štefánikova, v části obce 

Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov, o celkové ploše 935,43 m2 společnosti MÁME PRO VÁS PRÁCI 

s.r.o., Jarní 898/52, 614 00 Brno – Maloměřice, IČ: 05566878, pro zřízení sociálních podniků, 

na dobu neurčitou od 01.07.2020. 

3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat smlouvu o výpůjčce 

nebytového prostoru a starostovi města smlouvu podepsat.                               

                                                         

Usnesení č. 717/2020 

1. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření za období                   

10 – 12/2019, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedli Ing. J. Schovancová 

a Ing. M. B., na základě pověření zřizovatele ze dne 07. 05. 20120 u příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov dne 13. 05. 2020. Závěr - nebyly zjištěny 

nedostatky, které by zkreslily hospodaření kontrolované organizace. 

2. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření za období 

10 – 12/2019, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedli Ing. J. Schovancová 

a Ing. M. B., na základě pověření zřizovatele ze dne 07. 05. 20120 u příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace dne 14. 05. 2020. Závěr - nebyly 

zjištěny nedostatky, které by zkreslily hospodaření kontrolované organizace. 

3. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření za období 

10 – 12/2019, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedli Ing. J. Schovancová 

a Ing. M. B., na základě pověření zřizovatele ze dne 07. 05. 20120 u příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace dne 

14. 05. 2020. Závěr - nebyly zjištěny nedostatky, které by zkreslily hospodaření kontrolované 

organizace.                                                                                                          

 

Usnesení č. 718/2020 

RM bere na vědomí Zápis č. 5/2020 ze zasedání „Komise sociálně – kulturní“ konané  

dne 10. 06. 2020.                                                                                                

 

Usnesení č. 719/2020 

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

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

490  (ostatní plocha) o výměře 1100 m2, části st.p.č. 550  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře  

300 m2,  části p.p.č. 571 (ostatní plocha) o výměře 900 m2 a st.p.č. 1056 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 32 m2 vše v k.ú. Jiříkov. 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.                                                                                   

      
 

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 

 


