
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 50. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 07. července 2020 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

 

Usnesení č. 720/2020 

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

Jiříkov a panem L. P., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 8.509,- Kč (věcný dar - nářadí) od pana L. P., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

3. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/16/2020/D/EO , uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem P. S., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

4. RM rozhodla přijmout dar ve výši 200,- Kč (finanční dar) od pana P. S., dar byl poskytnut 

bez podmínek. 

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

                                                                                                                            

Usnesení č. 721/2020 

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

výši 32.709,37 Kč dle předloženého návrhu. 

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

účtu ve výši 32.709,37 Kč dle předloženého návrhu.                                          

 

Usnesení č. 722/2020 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 05. 2020 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 05. 2020 dle předloženého rozboru. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 723/2020 

RM projednala rozpočtové opatření č. 6/2020 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 6/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.                           

 

Usnesení č. 724/2020 

RM bere na vědomí Zápis č. 6/2020 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne 

30. 06. 2020.                                                                                                      

 

Usnesení č. 725/2020 

1. RM projednala Návrh Darovací smlouvy č. 2020198, na základě které, budou bezúplatně 

převedeny movité věci – radiostanice ruční SMART a Easy Plus, blíže specifikované v příloze 

č. 1 darovací smlouvy č. 2020198, uzavíranou mezi Českou republikou – Hasičským 

záchranným sborem Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, 

zastoupený plk. Ing. R. V. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, za celkovou cenu 

movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 262.638,86 Kč.  

2. RM rozhodla:  

a) uzavřít Darovací smlouvu č. 2020198, na základě které, budou bezúplatně převedeny movité 

věci – radiostanice ruční SMART a Easy Plus, blíže specifikované v příloze č. 1 darovací 

smlouvy č. 2020198, mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Ústeckého 
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kraje, se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupený  

plk. Ing. R. V. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, za celkovou cenu movitých 

věcí v celkové pořizovací hodnotě 262.638,86 Kč.  

b) přijmout movitý majetek – radiostanice ruční SMART a Easy Plus, blíže specifikovaný 

v příloze č. 1 darovací smlouvy č. 2020198, v celkové pořizovací hodnotě 262.638,86 Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Darovací smlouvu č. 2020198, na základě které, 

bude bezúplatně převeden movitý majetek – radiostanice ruční SMART a Easy Plus, blíže 

specifikovaný v příloze č. 1 darovací smlouvy č. 2020198, mezi Českou republikou – 

Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10,  

400 01 Ústí nad Labem, zastoupený plk. Ing. R. V. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 

Jiříkov, za celkovou cenu movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 262.638,86,- Kč.                                                                                                   

 

Usnesení č. 726/2020 

1. RM projednala Návrh Smlouvy o dílo č. 1/2020, na základě které, bude proveden upgrade 

knihovního systému Clavius na knihovní systém Tritius, používaný v rámci poskytování služeb 

Městské knihovny Jiříkov a její pobočky Filipov, uzavíraný mezi společností Tritius Solutions 

a.s., se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ: 05700582 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 

407 53 Jiříkov, za celkovou cenu provedení upgradu ve výši 41.503,- Kč.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 1/2020, na základě které, bude proveden upgrade 

knihovního systému Clavius na knihovní systém Tritius, používaný v rámci poskytování služeb 

Městské knihovny Jiříkov a její pobočky Filipov, mezi společností Tritius Solutions a.s., se 

sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ: 05700582 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 

Jiříkov, za celkovou cenu provedení upgradu ve výši 41.503,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 1/2020, na základě které, bude 

proveden upgrade knihovního systému Clavius na knihovní systém Tritius, používaný v rámci 

poskytování služeb Městské knihovny Jiříkov a její pobočky Filipov, mezi společností Tritius 

Solutions a.s., se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ: 05700582 a Městem Jiříkov, Náměstí 

464/1, 407 53 Jiříkov, za celkovou cenu provedení upgradu ve výši 41.503,- Kč.  

                                                                                                                           

Usnesení č. 727/2020 

RM bere na vědomí Zápis z 8. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí konané 

dne 10. 06. 2020.                                                                                                 

 

Usnesení č. 728/2020 

1. RM projednala Přílohu ke Smlouvě o výpůjčce nádob č. OS201320001393, kterou je 

potvrzeno převzetí 3 ks kontejnerů na kovy, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, 

IČ: 251 34 701, DIČ: CZ 251 34 701. 

2. RM rozhodla uzavřít Přílohu ke Smlouvě o výpůjčce nádob č. OS201320001393, kterou je 

potvrzeno převzetí 3 ks kontejnerů na kovy, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424 a EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, 

IČ: 251 34 701, DIČ: CZ 251 34 701. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Přílohu ke Smlouvě o výpůjčce nádob 

č. OS201320001393, kterou je potvrzeno převzetí 3 ks kontejnerů na kovy, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 

140 21 Praha 4, IČ: 251 34 701, DIČ: CZ 251 34 701.                                      
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Usnesení č. 729/2020 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o spolupráci uzavírané mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a DIMATEX  CS, spol. s.r.o., Stará 24, Svárov, 

460 01 Stráž nad Nisou, IČ: 43224245, DIČ: CZ43224245. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 

Jiříkov, IČ: 00261424 a DIMATEX  CS, spol. s.r.o., Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, 

IČ: 43224245, DIČ: CZ43224245. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o spolupráci, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a DIMATEX  CS, spol. s.r.o., Stará 24, Svárov, 

460 01 Stráž nad Nisou, IČ: 43224245, DIČ: CZ43224245.                              

 

Usnesení č. 730/2020 

1. RM projednala informaci zástupce firmy ZEPS s.r.o. Lindava o prodloužení termínu 

dokončení stavby „Jiříkov – rekonstrukce mostu u č.p. 256, ul. Mělnická“ do 31. 08. 2020. 

2. RM rozhodla prodloužit termín dokončení stavebních prací na stavbě „Jiříkov – 

rekonstrukce mostu u č.p. 256, ul. Mělnická“ s termínem do 31. 08. 2020. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - ve spolupráci se stavebním 

dozorem stavby Ing. C. a jednatelem dodavatele firmy ZEPS s.r.o. Lindava připravit Dodatek 

č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9/ZEPS/2020 s vyčíslením nákladů na více práce a méně práce na 

stavbě a upravit termín dokončení stavby do 31. 08. 2020 a tento dodatek předložit do dalšího 

jednání RM.                                                                                             

 

Usnesení č. 731/2020 

1. RM projednala záměry nových pronájmů pozemků, záměr změny  pronájmu pozemku  

a záměry obnovení pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části st.p.č. 269/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 580  m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu 

za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části st.p.č. 269/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov jako 

pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

b) části p.p.č. 3404/2 (ostatní plocha) o výměře 100 m2  v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 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. 120 (zahrada) o výměře 45 m2  v k.ú. Jiříkov jako odstavnou plochu za cenu 

2,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

d) p.p.č. 456 (trvalý travní porost) o výměře 741 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,  

e) p.p.č. 5241/2 (ostatní plocha) o výměře 376 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,  

f) části p.p.č. 729/3 (zahrada) o výměře 35 m2, části p.p.č. 730/1 (trvalý travní porost) o výměře 

422 m2, části p.p.č. 1721/2 (zahrada) o výměře 44 m2 a části p.p.č. 6550/44 (ostatní plocha) 

 o výměře 39 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,  

g) části p.p.č. 4064/3 (zahrada) o výměře 355 m2, části p.p.č. 4068 (trvalý travní porost)  

o výměře 270 m2, části p.p.č. 5971/2 (ostatní plocha) o výměře 137 m2 vše  v k.ú. Jiříkov jako 
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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,  

h) části p.p.č. 834/8 (trvalý travní porost) o výměře 5300 m2 a části p.p.č. 834/9 (trvalý travní 

porost) o výměře 1230 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,  

i) části p.p.č. 834/9 (trvalý travní porost) o výměře 460 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 záměr změny  pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

st.p.č. 1301 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 370 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 schvaluje záměry obnovení pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části p.p.č. 1894/1 (trvalý travní porost) o výměře 375 m2  a části p.p.č. 1896/1 (ostatní 

plocha) o výměře 610 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. 187 (trvalý travní porost)  o výměře 120 m2, části p.p.č. 188/3  (zahrada) o výměře 

378 m2 a části p.p.č. 6018 (ostatní plocha) o výměře 240 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 188/3 (zahrada) o výměře 20 m2  v k.ú. Jiříkov jako pozemek 

pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

c) části p.p.č. 22/1 (ostatní plocha) o výměře 180 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, 

d) části p.p.č. 1893/1 (zahrada)  o výměře 185 m2, části p.p.č.1 893/2  (zahrada) o výměře 

10 m2 a části p.p.č. 6558 (vodní plocha) o výměře 55 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,  

e) části p.p.č. 1893/2 (zahrada)  o výměře 10 m2 a části p.p.č. 6558 (vodní plocha) o výměře 

20 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, 

f) části p.p.č. 2960/8 (zahrada) o výměře 637 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, 

g) st.p.č. 328 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 126 m2, části p.p.č. 3176  (trvalý travní 

porost) o výměře 120 m2, části p.p.č. 3177/1 (trvalý travní porost) o výměře 328 m2 a části  

p.p.č. 3177/3 (trvalý travní porost) o výměře 126 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, 

5. RM neschvaluje záměr nového pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 6672 (ostatní plocha) o výměře 68 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.  

6. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  - zveřejnit záměry pronájmů a záměry 

změny  pronájmu pozemku na úřední desce MěÚ Jiříkov.                                            
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Usnesení č. 732/2020 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to části p.p.č. 5195/1  (trvalý  travní porost)  v k.ú. Filipov  u Jiříkova. 

2.  RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to 

části p.p.č. 5195/1  (trvalý  travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.                 

 

Usnesení č. 733/2020 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to  p.p.č. 5849  (trvalý  travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to  

p.p.č. 5849  (trvalý  travní porost)  v k.ú. Jiříkov.                                              

 

Usnesení č. 734/2020 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to části p.p.č. 455/1  (orná půda)  v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to 

části p.p.č. 455/1  (orná půda)  v k.ú. Jiříkov.                                                     

 

Usnesení č. 735/2020 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2160/2 

(ostatní plocha) o výměře 122 m2, p.p.č. 2160/8 (trvalý travní porost) o výměře 813 m2,  

p.p.č. 2159  (trvalý travní porost) o výměře 198 m2 a p.p.č. 6208 (ostatní plocha) o výměře  

54 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

2. RM rozhodla nezveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 2160/2 (ostatní plocha) o výměře 122 m2, p.p.č. 2160/8 (trvalý travní porost) o výměře 

813 m2, p.p.č. 2159  (trvalý travní porost) o výměře 198 m2 a p.p.č. 6208 (ostatní plocha)  

o výměře 54 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

                                                                                                                           

Usnesení č. 736/2020 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5079/1 

(zahrada)  o výměře 480 m2 v k.ú. Filipov, 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  

p.p.č. 5079/1 (zahrada)  o výměře 480 m2 v k.ú. Filipov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.                                                                                   

 

Usnesení č. 737/2020 

1. RM projednala nabídku na odkup p.p.č. 2331/3 (ostatní plocha) o výměře 822 m2 

a p.p.č. 2331/5 (trvalý travní porost) o výměře 753 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na 

listu vlastnictví č. 1024 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

za cenu dle znaleckého posudku č. 5771-061/20, tj. celkem 315.000,- Kč. 

1. RM nedoporučuje ZM odkoupit nemovitost, a to p.p.č. 2331/3 (ostatní plocha) o výměře 

822 m2 a p.p.č. 2331/5 (trvalý travní porost) o výměře 753 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou 

zapsány na listu vlastnictví č. 1024 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, za cenu dle znaleckého posudku č. 5771-061/20, tj. celkem 315.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 738/2020 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IE-12-4005060/VB/008 na p.p.č. 3436/1 v  k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
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405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou firmou OMEXON GA Energo, s.r.o., Na Střílně 

1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

 č. IE-12-4005060/VB/008 na p.p.č. 3436/1 v  k.ú. Jiříkov, 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 firmou OMEXON GA Energo, s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 

Plzeň – Bolevec, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá:  starostovi města - podepsat  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti  

č. IE-12-4005060/VB/008 na p.p.č. 3436/1 v  k.ú. Jiříkov, 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 firmou OMEXON GA Energo, s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 

Plzeň – Bolevec.                                                                               

 

Usnesení č. 739/2020 

RM rozhodla  přidělit byt 1+2 (84,01 m2), Moskevská 799, 407 53 Jiříkov za předpokladu 

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

15. 07. 2020 do 30. 09. 2020 paní I. B. Náhradníkem RM určila pana T. V. X.   

                                                                                                       

Usnesení č. 740/2020 

RM bere na vědomí  Výroční zprávu za rok 2019 Salesiánského klubu mládeže  

Rumburk – Jiříkov, Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk.                                  

 

Usnesení č. 741/2020 

RM rozhodla stanovit  dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních 

prováděcích předpisů, pro výkon ředitele Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

Funkce: 1.01/1.01.12/12. platová třída/bod 2. panu Mgr. Romanu Hornovi, řediteli 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 

č.p. 65, 407 53 Jiříkov plat dle Platového výměru č. 02/2020 s účinností od 01. 08. 2020 (příloha 

zápisu č. 1. - Platový výměr č. 02/2020).                                                          

 

Usnesení č. 742/2020 

1. RM projednala Žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín -  příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov, paní 

Mgr. Miroslavy Kubešové, o povolení výjimky z počtu dětí v příspěvkové organizaci Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín -  příspěvková organizace podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 

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

znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání   

z důvodu vyššího počtu žáků zapsaných do 9. ročníku na školní rok 2020/2021 z původních  

30 žáků, na 31 žáků.  

2. RM rozhodla povolit výjimku k navýšení počtu žáků příspěvkové organizaci Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, a to u třídy žáků 9. ročníku z počtu 30 žáků na 

počet 31 žáků na školní rok 2020/2021.                                                              

 

Usnesení č. 743/2020 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zřízení věcného břemene – služebnosti na 

p.p.č. 5370  (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2.  RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zřízení věcného břemene – služebnosti na 

p.p.č. 5370  (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova.                             
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Usnesení č. 744/2020 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zřízení věcného břemene – služebnosti na 

p.p.č. 5329/1  (zahrada) v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2.  RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zřízení věcného břemene – služebnosti na 

p.p.č. 5329/1  (zahrada) v k.ú. Filipov u Jiříkova.                                             

 

Usnesení č. 745/2020 

1. RM revokuje usnesení č. 706/2020, ze 49. schůze Rady města Jiříkova, konané dne 

15. 06. 2020 v plném znění. 

2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – vyhlásit opětovně výběrové řízení 

na byt č. 4, Tylova 8, 407 53 Jiříkov.                                                                 

 

Usnesení č. 746/2020 

1. RM projednala žádost komunitního spolku CEDR, Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa, 

zastoupena předsedou spolku panem M. Ř. o výpůjčku nebytových prostor v objektu č.p. 900, 

ulice  9. května  v Jiříkově za účelem využití nebytových prostorů jako zázemí a kancelář pro 

terénní programy uskutečňované organizací CEDR - komunitní spolek od 01. 09. 2020 do  

01. 09. 2021 a ukončení pronájmu výše uvedeného nebytového prostoru k  31. 08. 2020. 

2. RM rozhodla ukončit pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 900, ulice  9. května  

v Jiříkově komunitnímu spolku CEDR, Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa, zastoupena 

předsedou spolku panem M. Ř. k 31. 08. 2020. 

3. RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice 

9. května, v části obce Starý Jiříkov v k.ú Jiříkov o celkové ploše 81,57 m2. 
 

 

 

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 

 


