
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

        

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 60. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 19. prosince 2016 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 913/2016 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 914/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 18/2016 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 07. 12. 2016.  

2. RM stanovuje termín oslav „Zahájení Adventu“ v roce 2017 na pátek 01. 12. 2017. 

3. RM stanovuje termín kulturní akce „ Jiříkovská kovadlina, aneb připomenutí historie“ 

v roce 2017 na sobotu 23. 09. 2017.           

 

Usnesení č. 915/2016 

RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2016 příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 3/2016 příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, dle předloženého návrhu 

schvaluje.            

 

Usnesení č. 916/2016 

1. RM bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ -  

sociální služby Jiříkov, Ing. Bc. Jana Sembdnera  ve věci úhrady nájemného  za rok 2016, a to 

další částku na nájemném ve výši 100.000,- Kč v rámci dohody s Pražskou provincií 

kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé). 

2. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov, Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, na základě jeho žádosti uhradit Pražské provincii 

kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), církevní právnická osoba, Svatá Hora 

591, 261 01 Příbram, IČ: 47067039, na nájemné za rok 2016 další částku ve výši  

100.000,- Kč z rozpočtu organizace k termínu do 31. 12. 2016.        

 

Usnesení č. 917/2016 

1. RM bere na vědomí žádost o schválení účelového finančního daru na odměny - Mediální 

dílny pro žáky Základní školy Jiříkov, okres Děčín, předkládané ředitelem organizace  

Mgr. Bc. Ladislavem Obergruberem ve výši 12.000,- Kč, poskytnuté společností Gameleon 

s.r.o., Oblouková 766/16, 101 00 Praha. 

2. RM schvaluje přijmutí účelového finančního daru na odměny - Mediální dílny pro žáky 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín, předkládané ředitelem organizace Mgr. Bc. Ladislavem 

Obergruberem ve výši 12.000,- Kč, poskytnuté společností Gameleon s.r.o., Oblouková 

766/16, 101 00 Praha.             

 

Usnesení č. 918/2016 

1. RM bere na vědomí  žádost o  navýšení  ceny jednoho oběda pro cizí strávníky (důchodce 

a zaměstnance města) na 55,- Kč od 01. 01. 2017. Cena oběda se zvýší o 5,- Kč z důvodu 
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zvýšením ceny potravin.  

2. RM schvaluje navýšení ceny jednoho oběda pro cizí strávníky (důchodce a zaměstnance 

města) na 55,- Kč od 01. 01. 2017.  Cena oběda se zvýší o 5,- Kč z důvodu zvýšením ceny 

potravin. 

               

Usnesení č. 919/2016 
RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2016 příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 3/2016 

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, dle 

předloženého návrhu schvaluje.           

 

Usnesení č. 920/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov„ Srdce 

v dlaních“ - sociální  služby Jiříkov, Ing. Bc. Jana Sembdnera  o schválení možnosti pronájmu 

nebytových prostor v nemovitosti Londýnská ul., č.p. 564, nájemci WomenNet o.s., 

zastoupené Mgr. Helenou Zemánkovou Týřovou, se sídlem Smetanova 483,  

436 01  Litvínov, IČ: 02190206. Nájemce bude provozovat ve výše pronajímaných 

prostorech Dislokované regionální poradenské pracoviště pro potřeby projektu „Program 

podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – CESTA“, 

reg. číslo projektu: CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785 realizovaného v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost. Smlouva o pronájmu nebytových prostor by byla uzavřena od data 

povolení  radou  města na  dobu určitou do 30. 09. 2018 s měsíčním nájemným ve výši 

2.500,- Kč. 

2. RM rozhodla udělit souhlas řediteli příspěvkové organizace Domov„ Srdce v dlaních“ - 

sociální služby Jiříkov, Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, na  základě  jeho  žádosti k uzavření 

nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v nemovitosti Londýnská ul., č.p. 564 

s nájemcem WomenNet o.s., zastoupené Mgr. Helenou Zemánkovou Týřovou, se sídlem 

Smetanova 483, 436 01  Litvínov, IČ: 02190206 s platností od 20. 12. 2016 na dobu určitou 

do 30. 09. 2018 s měsíčním nájemným ve výši 2.500,- Kč. 

3. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov„ Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov, Ing. Bc. Janu Sembdnerovi - na  základě  jeho  žádosti podepsat nájemní smlouvu na 

pronájem  nebytových   prostor   v nemovitosti Londýnská  ul.,  č.p. 564  s nájemcem   

WomenNet o.s., zastoupené Mgr. Helenou Zemánkovou Týřovou, se sídlem Smetanova 

483, 436 01  Litvínov, IČ: 02190206 s platností od 20. 12. 2016 na dobu určitou do  

30. 09. 2018 s měsíčním nájemným ve výši 2.500,- Kč.        

 

Usnesení č. 921/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 15. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí konaného dne 15. 11. 2016. 

2. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 16. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí konaného dne 12. 12. 2016.           

 

Usnesení č. 922/2016 

1. RM projednala záměr výpůjčky pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a tento záměr 

výpůjčky bere na vědomí. 

2. RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku  ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2756/1 

(trvalý travní porost) o výměře 3103 m2 v k.ú. Jiříkov. Pozemek je zapsán 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 pozemku 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.            
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Usnesení č. 923/2016 

1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a tyto záměry 

pronájmu bere na vědomí. 

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

a) st.p.č. 315 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 154 m2 a   p.p.č. 3036 (trvalý travní 

porost)  o výměře 86 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) část p.p.č. 5813 (trvalý travní porost) o výměře 500 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. 5246/1 (trvalý travní porost) o výměře 581 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako 

zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5246/1 (trvalý travní porost) o výměře 16 m2 

v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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.  

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  - zveřejnit záměry pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.                 

  

Usnesení č. 924/2016 

1. RM projednala obnovení pronájmů pozemků a nové pronájmy pozemků ve vlastnictví 

Města Jiříkova, a tyto pronájmy bere na vědomí. 

2. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) p.p.č. 5595/1 (trvalý travní porost)  o výměře 974 m2   a p.p.č. 5597 (ostatní plocha)  

o výměře 301 m2 vše  v  k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem  

260,- Kč panu J. Č., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk,   

b) části p.p.č. 4832 (ostatní plocha) o výměře 160 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 160,- Kč paní I. M., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017  

do 31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

c) části p.p.č. 163/3 (zahrada) o výměře 401 m2  a části p.p.č. 163/2 (trvalý travní porost)  

o výměře 478 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  

880,- Kč panu F. B., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk,   

d) části p.p.č. 5838/1 (zahrada) o výměře 940 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5838/1 (zahrada) o výměře 15 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek 

pod stavbou dočasné stavby plechové garáže za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  

1.020,- Kč panu Z. Ž., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,  

e) části p.p.č. 1233/1 (trvalý travní porost) o výměře 540 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 110,- Kč panu V. L., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do  

31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

f) části p.p.č. 506/3 (zahrada) o výměře 280 m2  v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 280,- Kč panu P. H., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021. 
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Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

g) p.p.č. 326 (trvalý travní porost) o výměře 2256 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.260,- Kč panu B. P., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do  

31. 12. 2021.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

h) p.p.č. 209 (ostatní plocha) o výměře 180 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 180,- Kč paní J. S., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021. 

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

i) p.p.č. 609/2 (trvalý travní porost) o výměře 609 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu  

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 130,- Kč panu J. H., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do  

31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

j) p.p.č. 1227/1 (trvalý travní porost) o výměře 1284 m2 a p.p.č. 1230/1 (trvalý travní porost) 

o výměře 1226 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části  

p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost) o výměře 400 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 910,- Kč paní I. K., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do  

31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

k) části p.p.č. 4904 (trvalý travní porost) o výměře 950 m2 a p.p.č. 4906 (trvalý travní porost) 

o výměře 30 m2 vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části 

p.p.č. 4904 (trvalý travní porost) o výměře 50 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 250,- Kč panu M. M., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do 

31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

l) p.p.č. 1058 (trvalý travní porost) o výměře 931 m2 a části p.p.č. 1059/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 233 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části  

p.p.č. 1059/1 (trvalý travní porost) o výměře 11 m2 a p.p.č. 1059/2 (trvalý travní porost)  

o výměře 14 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, 

ročně celkem 360,- Kč panu J. K., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,   

m) st.p.č. 435/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní 

porost) o výměře 1444 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně 

celkem 310,- Kč panu L. H., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,   

n) části p.p.č. 353 (trvalý travní porost) o výměře 1800 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 360,- Kč panu J. M., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do  

31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

o) p.p.č. 5144/1 (trvalý travní porost) o výměře 591 m2 a p.p.č. 5144/4 (trvalý travní porost)  

o výměře 140 m2 vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně 

celkem 740,- Kč panu J. B., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemky jsou 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,  

p) části p.p.č. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 1030 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 210,- Kč panu O. B., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do  



 5 

31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

q) p.p.č. 2312/10 (trvalý travní porost) o výměře 1040 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.040,- Kč panu J. K., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do  

31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

r) p.p.č. 5069 (trvalý travní porost) o výměře 1913 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako louku za 

cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 390,- Kč panu J. A., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do 

31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

3. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:   

a) části st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 260 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek 

pod stavbou bytového domu č.p. 494 za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.300,- Kč firmě 

Real Finance CZ, a.s., Nová 101, 273 51 Kyšice, IČ: 28550617 od 01. 01. 2017 do  

31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

b) části p.p.č. 5688/1 (zahrada)  o výměře 1885 m2   v  k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu  

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 380,- Kč panu T. K., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do  

31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

c) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč paní H. M., 

407 53 Jiříkov od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u 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. 925/2016 

1. RM projednala předložený návrh „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ pro stavební 

akci „PPO Jiříkov“ na p.p.č. 2877/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, kde vlastník pozemku 

souhlasí s realizací stavby a rovněž umožní stavebníkovi, Městu Jiříkov, provádět následnou 

péči a údržbu po dobu nejméně pěti let od ukončení realizace akce, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní H. Š., 407 53 Jiříkov, a tento návrh smlouvy  

bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít „Smlouvu o souhlasu s provedením stavby“ pro stavební akci „PPO 

Jiříkov“ na p.p.č. 2877/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, kde vlastník pozemku souhlasí 

s realizací stavby a rovněž umožní stavebníkovi, Městu Jiříkov, provádět následnou péči  

a údržbu po dobu nejméně pěti let od ukončení realizace akce mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov a paní H. Š., 407 53 Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou „Smlouvu o souhlasu s provedením stavby“ 

podepsat.              

 

Usnesení č. 926/2016 

1. RM projednala předložený návrh „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ pro stavební 

akci „PPO Jiříkov“ na p.p.č. 2936/1 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, kde vlastník pozemku 

souhlasí s realizací stavby a rovněž umožní stavebníkovi, Městu Jiříkov, provádět následnou 

péči a údržbu po dobu nejméně pěti let od ukončení realizace akce, uzavíranou mezi Městem 
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Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní M. S., 407 53 Jiříkov, a tento návrh smlouvy  

bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít „Smlouvu o souhlasu s provedením stavby“ pro stavební akci „PPO 

Jiříkov“ na p.p.č. 2936/1 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, kde vlastník pozemku souhlasí 

s realizací stavby a rovněž umožní stavebníkovi, Městu Jiříkov, provádět následnou péči  

a údržbu po dobu nejméně pěti let od ukončení realizace akce mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov a paní M. S., 407 53 Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou „Smlouvu o souhlasu s provedením stavby“ 

podepsat.              

 

Usnesení č. 927/2016 

1. RM projednala předložený návrh „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ pro stavební 

akci „PPO Jiříkov“ na p.p.č. 2886/9 (zahrada) v k.ú. Jiříkov, kde vlastník pozemku souhlasí 

s realizací stavby a rovněž umožní stavebníkovi, Městu Jiříkov, provádět následnou péči  

a údržbu po dobu nejméně pěti let od ukončení realizace akce, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. S., 407 53 Jiříkov, a tento návrh smlouvy 

bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít „Smlouvu o souhlasu s provedením stavby“ pro stavební akci „PPO 

Jiříkov“ na p.p.č. 2886/9 (zahrada) v k.ú. Jiříkov, kde vlastník pozemku souhlasí s realizací 

stavby a rovněž umožní stavebníkovi, Městu Jiříkov, provádět následnou péči a údržbu po 

dobu nejméně pěti let od ukončení realizace akce mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov a panem J. S., 407 53 Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou „Smlouvu o souhlasu s provedením stavby“ 

podepsat.          

 

Usnesení č. 928/2016 

1. RM projednala předložený návrh „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ pro stavební 

akci „PPO Jiříkov“ na p.p.č. 2938 (zahrada) a st.p.č. 1170 (zastavěná plocha a nádvoří) vše 

v k.ú. Jiříkov, kde vlastník pozemků souhlasí s realizací stavby a rovněž umožní stavebníkovi, 

Městu Jiříkov, provádět následnou péči a údržbu po dobu nejméně pěti let od ukončení 

realizace akce, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní L. M., 

407 53 Jiříkov, a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít „Smlouvu o souhlasu s provedením stavby“ pro stavební akci „PPO 

Jiříkov“ na p.p.č. 2938 (zahrada) a st.p.č. 1170 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Jiříkov, 

kde vlastník pozemků souhlasí s realizací stavby a rovněž umožní stavebníkovi, Městu 

Jiříkov, provádět následnou péči a údržbu po dobu nejméně pěti let od ukončení realizace 

akce mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní L. M., 407 53 Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou „Smlouvu o souhlasu s provedením stavby“ 

podepsat.              

 

Usnesení č. 929/2016 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 20. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 14. 12. 2016.       

 

Usnesení č. 930/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017, součástí 

rozpisu rozpočtu jsou závazné ukazatele pro Městský úřad Jiříkov a příspěvkové organizace 

zřízené Městem Jiříkov, kteří mají za povinnost se jimi řídit. 

2. RM schvaluje rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.        
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Usnesení č. 931/2016 

RM rozhodla revokovat usnesení č. 845/2016 v bodě 11 a v bodě 12 z 55. schůze Rady města 

Jiříkova konané dne 31. 10. 2016, důvodem je změna „Metodiky Ústeckého kraje pro 

poskytování finanční podpory“ na rok 2016. Dochází ke změně přepočtu vyrovnávací platby, 

snížení příspěvku dle změn v metodice na rok 2016 bude pro příspěvkové organizace 

výhodnější.              

 

Usnesení č. 932/2016 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 11. 2016 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 11. 2016 dle předloženého rozboru. 

     

Usnesení č. 933/2016 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní L. L., Jiříkov  

a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní L. L., Jiříkov, dar byl 

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem P. B., Jiříkov  

a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana P. B., Jiříkov, dar byl 

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

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

     

Usnesení č. 934/2016 

1. RM projednala dopis Klubu cyklistiky Krásná Lípa, Smetanova 22, 407 46 Krásná Lípa 

s poděkováním za spolupráci při organizaci XXIX. ročníku „Tour de Feminin – O cenu 

Českého Švýcarska“ v termínu 06. – 09. 07. 2016, včetně zajištění II. etapy „Jiříkovská“ 

a se žádostí o spolupořadatelství II. etapy mezinárodního cyklistického závodu žen  

„Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“ dne 7. července 2017 (pátek) v Jiříkově  

a odměnit závodnici vrchařské prémie v Jiříkově (1. etapa) a ceny za 1. - 3. místo v 2. etapě. 

2. RM rozhodla o zajištění II. etapy XXX. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen 

„Tour de Feminin – O cenu Českého  Švýcarska“ dne 7. července 2017 (pátek) v Jiříkově  

a zajištění ceny pro vrchařskou prémii v Jiříkově (1. etapa) a cen pro pořadí 1. – 3. místo  

v 2. etapě. 

3. RM ukládá:  

a) odboru vnitřní správy a odboru místního a bytového hospodářství – zajistit organizačně 

start a dojezd II. etapy do Jiříkova. 

b) starostovi města – zajistit cenu pro vrchařskou prémii 1. etapy a ceny pro pořadí  

1. – 3. místo 2. etapy.             

 

Usnesení č. 935/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí Usnesení Školské rady Základní školy Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace ze dne 01. 12. 2016. 

2. RM projednala a bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace za školní rok 2015/2016.         

 

Usnesení č. 936/2016 

RM bere na vědomí návrh pana Vlastimila Havlůje na revokaci usnesení zastupitelstva 

města o změně umístění nového Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov  

a doporučuje ZM tento návrh na revokaci neschválit.          
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Usnesení č. 937/2016 

1. RM bere na vědomí  jmenný seznam členů komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva  města  Jiříkova  a  členů  Komise  pro  projednávání  přestupků  za  období  od 

01. 08. 2016 do 19. 12. 2016. 

2. RM  schvaluje   podle  § 84   odst.  2 písm. u)  zákona  č. 128/2000 Sb., o  obcích  (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města 

Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva a členům Komise pro  projednávání  přestupků, a to: 

Komise občanských záležitostí: 

K. A.        1.600,- Kč 

P. J.        2.000,- Kč 

H. R., Mgr.       1.600,- Kč 

P. J., Bc.       1.600,- Kč 

Komise výstavby a životního prostředí: 

M. M.        1.600,- Kč 

H. V.           400,- Kč 

S. M.            800,- Kč 

B. D.           800,- Kč 

V. M.        1.600,- Kč 

J. H.        1.600,- Kč  

Komise místního a bytového hospodářství: 

B. F., Mgr.       1.600,- Kč 

L. E., Mgr.       1.200,- Kč 

B. O.        1.600,- Kč 

M. R.           400,- Kč 

Komise pro projednávání přestupků: 

F. J.           400,- Kč 

S. J., st.          800,- Kč 

B. M.              400,- Kč 
3. RM ukládá: tajemníkovi MěÚ - na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení 

peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva  

a členům Komise pro projednávání přestupků.     

 

Usnesení č. 938/2016 

RM neschvaluje návrh „Dohody o odstranění vad a nedodělků“ mezi Městem Jiříkov  

a firmou EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1. 

 
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 


