
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 51. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 29. července 2020 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

 

Usnesení č. 747/2020 

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

240.000,- Kč přijatou v období od 01. 04. 2020 do 30. 06. 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. 748/2020 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 06. 2020 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 06. 2020 dle předloženého rozboru. 

               

Usnesení č. 749/2020 

RM projednala rozpočtové opatření č. 7/2020 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 7/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.        

 

Usnesení č. 750/2020 

1. RM bere na vědomí předloženu informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky 

zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“.                                           

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

„Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“.           

3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku zadanou ve 

zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů na stavební práce na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší 

a cyklisty Rumburská – I. etapa“ podle nejnižší nabídkové ceny předložil dodavatel 

DOKOM FINAL s.r.o., se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín, IČ: 25487230 s nabídkovou 

cenou ve výši 6.333.502,02 Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil dodavatel STAVBY 

JOŽAK s.r.o., se sídlem 407 14 Arnoltice 150, IČ: 28737156 s nabídkovou cenou ve výši 

6.620.365,03 Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil dodavatel ZEPS, s.r.o., se sídlem Lindava 

84, 471 58 Cvikov, IČ: 28688651 s nabídkovou cenou ve výši 6.653.619,14 Kč bez DPH. 

4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem 

DOKOM FINAL s.r.o., se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín, IČ: 25487230 s nabídkovou 

cenou ve výši 6.333.502,02 Kč bez 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 

„Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“, mezi Městem Jiříkov 

a dodavatelem DOKOM FINAL s.r.o. se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín, IČ: 25487230. 
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Usnesení č. 751/2020 

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

a to p.p.č. 5393 (trvalý travní porost), p.p.č. 5395 (ostatní plocha), p.p.č. 5398/1 (trvalý travní 

porost), p.p.č. 5398/1 (ostatní plocha), p.p.č. 5399/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 5405 (trvalý 

travní porost) a p.p.č. 5406 (ostatní plocha) vše  v k.ú.  Filipov  u Jiříkova. 

2.  RM neschvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí. 

a to p.p.č. 5393 (trvalý travní porost), p.p.č. 5395 (ostatní plocha), p.p.č. 5398/1 (trvalý travní 

porost), p.p.č. 5398/1 (ostatní plocha), p.p.č. 5399/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 5405 (trvalý 

travní porost) a p.p.č. 5406 (ostatní plocha) vše  v k.ú.  Filipov  u Jiříkova.     

 

Usnesení č. 752/2020 

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

a to  části  p.p.č. 1701/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

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

části  p.p.č. 1701/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.          

 

Usnesení č. 753/2020 

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

a to části  p.p.č. 3190/1 (trvalý travní porost)  a části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) vše  

v k.ú. Jiříkov. 

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

části  p.p.č. 3190/1 (trvalý travní porost)  a části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) vše  v k.ú. 

Jiříkov.               

 

Usnesení č. 754/2020 

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

a dohody o umístění stavby č. IP-12-4010904/VB01 na p.p.č. 146 (trvalý travní porost) 

a st.p.č. 656/1 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Jiříkov, 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 VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnická 94, 

405 02 Děčín XII.  

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

o umístění stavby č. IP-12-4010904/VB01 na p.p.č. 146 (trvalý travní porost) a st.p.č. 656/1 

(zastavěná plocha a nádvoří) vše 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 společností VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnická 94, 405 02 Děčín XII, 

a to bezúplatně.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010904/VB01.                         

 

Usnesení č. 755/2020 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zrušení osobního věcného břemene – užívání 

nemovitosti  na p.p.č. 3167/2 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní J. B. J. a panem J. J.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zrušení osobního věcného břemene – užívání nemovitosti  

na p.p.č. 3167/2 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov a paní J. B. J. a panem J. J., a to bezúplatně.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zrušení osobního věcného břemene – 

užívání nemovitosti.  
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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 

 


