
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 62. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 23. ledna 2017 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 946/2017 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 947/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis ze 17. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí konaného dne 11. 01. 2017.           

 

Usnesení č. 948/2017 

1. RM bere na vědomí předložený návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo  

č. 02-O-3158-5319/16 na vyhotovení kategorizace vodních děl v rámci zajištění podkladů, 

průzkumů a projektové dokumentace k územnímu řízení na stavbu „PPO Jiříkov - DUR“ 

předložený firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha a zároveň prodloužení 

termínu k zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o územní řízení  

do 31. 03. 2017. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 02-O-3158-5319/16 na vyhotovení 

kategorizace vodních děl v rámci zajištění podkladů, průzkumů a projektové dokumentace 

k územnímu řízení na stavbu „PPO Jiříkov - DUR“ mezi Městem Jiříkov a firmou 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901 

s navýšením původně dohodnuté ceny o částku 8.400,- Kč bez DPH a prodloužením termínu 

k zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o územní řízení do 31. 03. 2017. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat  dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  

č. 02-O-3158-5319/16 mezi Městem Jiříkov a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba  

a.s. se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901 na vyhotovení kategorizace vodních 

děl v rámci zajištění podkladů, průzkumů a projektové dokumentace k územnímu řízení  

na stavbu „PPO Jiříkov – DUR“.        

 

Usnesení č. 949/2017 

RM bere na vědomí informaci ČEZ Distribuce a.s., Děčín o výpovědi z podpěrných bodů 

v rámci stavby IE-12-4004845 „DC_Jiříkov, Náměstí, úprava vNN, kNN“.   

 

Usnesení č. 950/2017 

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

pronájmu pozemků bere na vědomí. 

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

a) části p.p.č. 1871/1 (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.   

b) části st.p.č. 705 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 20 m2 a části p.p.č. 35 (zahrada)  

o výměře 80 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou 
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zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk.   

c) části p.p.č. 1872/1 (trvalý travní porost) o výměře 200 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 1872/1 (trvalý travní porost) o výměře 14 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.    

d) části p.p.č. 3031/1 (trvalý travní porost) o výměře 240 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 3031/1 (trvalý travní porost) o výměře 15 m2 v k.ú. Jiříkov 

jako pozemek pod stavbou garáže za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Části st.p.č. 313 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 180 m2 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.   

e) st.p.č. 949  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 248 m2  a p.p.č. 2119 (trvalý travní 

porost) o výměře 669 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. 718/1 (trvalý travní porost) o výměře 710 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 718/1 (trvalý travní porost) o výměře 25 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.   

g) části p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 96 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  

a rok. Části p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 24 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.    

h) části p.p.č. 23/1 (zahrada) o výměře 1615 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.   

i) p.p.č. 744/1 (trvalý  travní  porost)  o výměře 571 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.   

j) části p.p.č. 139/6 (zahrada) o výměře 10 m2 a části p.p.č. 96/1 (zahrada) o výměře 15 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.   

k) části st.p.č. 889 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 350 m2, části p.p.č. 5009/1 

(zahrada) o výměře 220 m2, části p.p.č. 5009/2 (zahrada) o výměře 30 m2 a p.p.č. 5009/3 

(zahrada) o výměře 77 m2  vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova 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.   

l) st.p.č. 1948 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 47 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod 

stavbou podnikatelského zařízení za cenu 10,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu 

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

Rumburk.   

m) části p.p.č. 832/3 (zahrada) o výměře 290 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.   
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n) části p.p.č. 353 (trvalý travní porost) o výměře 640 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.   

o) části p.p.č. 3039/1 (trvalý travní porost) o výměře 285 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 3039/1 (trvalý travní porost) 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.    

p) p.p.č. 1126  (trvalý  travní  porost) o výměře 1535 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.   

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

na úřední desce MěÚ Jiříkov.        

 

Usnesení č. 951/2017 

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 části 

p.p.č. 1894/1 (trvalý travní porost) o výměře 2720 m2 v k.ú. Jiříkov pro zajištění hasičského 

cvičiště. 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.        

 

Usnesení č. 952/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o  uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007053/P001, 

DC_Jiříkov, ppč.5838/2 příp.do 50m kNN  na p.p.č. 6546/1  (ostatní plocha) 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 firmou JIPAKU, 

s.r.o., Novosedlická 312, 417 02 Dubí a dále Ing. Zbyňkem Lubovským se sídlem  

471 27 Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 52, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007053/P001, DC_Jiříkov, 

ppč.5838/2 příp.do 50m kNN  na p.p.č. 6546/1  (ostatní plocha) 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 JIPAKU, s.r.o., 

Novosedlická 312, 417 02 Dubí a dále Ing. Zbyňkem Lubovským se sídlem 471 27 Stráž pod 

Ralskem, Náměstí 5. května 52, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá:  starostovi města - podepsat  Smlouvu o  uzavření  budoucí  smlouvy   

o  zřízení     věcného     břemene   –   služebnosti    a     smlouvu    o    právu    provést    

stavbu č. IP-12-4007053/P001, DC_Jiříkov, ppč.5838/2 příp.do 50m kNN  na p.p.č. 6546/1  

(ostatní plocha) 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 JIPAKU, s.r.o., Novosedlická 312, 417 02 Dubí a dále Ing. Zbyňkem 

Lubovským se sídlem 471 27 Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 52.       

 

Usnesení č. 953/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě č. VI/1061/2016/DC  na p.p.č. 6349 v k.ú. Jiříkov, kde budoucí zavázaný strpí 



 4 

zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení „PPO Jiříkov“ (protipovodňovou 

ochranu zastavěné části Města Jiříkov), včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů, jakož i strpí vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, 

udržováním a prováděním úprav zařízení, uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká 

Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého 

kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, zastoupenou  

Ing. Vladimírem Macholdou, jako budoucím zavázaným a Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

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

2. RM rozhodla  uzavřít   Smlouvu  o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

č. VI/1061/2016/DC na p.p.č. 6349 v k.ú. Jiříkov, kde budoucí zavázaný strpí zřízení, 

provozování, udržování a provádění úprav zařízení „PPO Jiříkov“ (protipovodňovou ochranu 

zastavěné části Města Jiříkov), včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 

bodů, jakož i strpí vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním  

a prováděním úprav zařízení mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48,  

400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, 

příspěvkovou organizací se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, zastoupenou Ing. Vladimírem 

Macholdou, jako budoucím zavázaným a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako 

budoucím oprávněným, za jednorázovou úhradu dle ceníku schváleného Radou Ústeckého 

kraje usnesením č. 98/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010. 

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

 

Usnesení č. 954/2017 

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

akci   „PPO Jiříkov“  na   p.p.č. 2971   (orná půda)  a  p.p.č. 3077/1   (ostatní plocha)   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 panem M. M., 

407 47 Lobendava, 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. 2971  (orná půda) a p.p.č. 3077/1 (ostatní plocha)  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 panem M. M., 407 47 Lobendava. 

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

 

Usnesení č. 955/2017 

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

akci „PPO Jiříkov“ na p.p.č. 2901/5  (vodní plocha) v k.ú. Jiříkov, kde vlastníci 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. H., 407 53 Jiříkov a panem L. H., 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. 2901/5 (vodní plocha) v k.ú. Jiříkov, kde vlastníci 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. H., 407 53 Jiříkov a panem L. H., 407 53 Jiříkov.  

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat.      
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Usnesení č. 956/2017 

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

akci „PPO Jiříkov“ na p.p.č. 2886/7 (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 panem J. M., 408 01 Rumburk, 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. 2886/7  (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 panem J. M., 408 01 Rumburk. 

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

 

Usnesení č. 957/2017 

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

akci „PPO Jiříkov“ na p.p.č. 2886/8 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, kde vlastníci 

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 manželi J. M. a 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. 2886/8  (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, kde vlastníci 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 manželi J. M. a L. M., 407 53 Jiříkov. 

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

 

Usnesení č. 958/2017 

1. RM rozhodla dát přezkoumat hospodaření Města Jiříkova za rok 2017 Krajským úřadem 

Ústeckého kraje v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. RM ukládá: starostovi města - podat žádost o přezkum hospodaření Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje.           

 

Usnesení č. 959/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního 

rozpočtu k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2017 ve výši 

1.976.200,- Kč, z toho 700.188,- Kč na základní působnost a 1.276.000,- Kč na financování 

veřejného opatrovnictví. 

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

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.  

 

Usnesení č. 960/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o provedení kontrol hospodaření PO 

města Jiříkov za rok 2017, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a firmou BIRIMS s.r.o. se sídlem 

Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf, IČ: 04755723, zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem 

Bímem, za cenu celkem ve výši 16.300,- Kč. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení kontrol hospodaření PO města Jiříkov za rok 

2017 mezi Městem Jiříkov a firmou BIRIMS s.r.o. se sídlem Nezvalova 2042, 407 47 
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Varnsdorf, IČ: 04755723, zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Bímem, za cenu celkem 

ve výši 16.300,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města -  výše uvedenou smlouvu podepsat.       

 

Usnesení č. 961/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh Dohody o změně výše příspěvku do Destinačního 

fondu Českého Švýcarska, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností České Švýcarsko 

o.p.s. se sídlem Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 25436911, zastoupenou 

ředitelem Ing. Jiřím Tutterem, roční příspěvek ve výši 16.100,- Kč včetně DPH. 

2. RM doporučuje ZM uzavřít Dohodu o změně výše příspěvku do Destinačního fondu 

Českého Švýcarska mezi Městem Jiříkov a společností České Švýcarsko o.p.s.  

se sídlem Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 25436911, zastoupenou 

ředitelem Ing. Jiřím Tutterem, roční příspěvek ve výši 16.100,- Kč včetně DPH.  

           

Usnesení č. 962/2017 

1. RM  projednala  a  bere  na  vědomí  žádost  TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov,  

IČ: 18382801, zastoupenou předsedou panem Michalem Majákem, o finanční dotaci na 

zajištění provozu a údržby areálu v roce 2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017. 

2. RM  doporučuje  ZM  poskytnout  dotaci  TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov,  

IČ: 18382801, na rok 2017 v celkové výši 200.000,- Kč,- na  výdaje spojené s úpravou 

travnaté plochy (hnojení, rekultivace, pískování, sekání) se zajištěním údržby tenisových 

kurtů, na opravy menšího charakteru, na energie (elektrická energie, vodné, pohonné hmoty 

na sekání).              

 

Usnesení č. 963/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 19/2017 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 04. 01. 2017.      

 

Usnesení č. 964/2017 

1. RM bere na vědomí informaci starosty města o odvolání člena pro výkon tajemníka 

Komise pro projednávání přestupků Města Jiříkova, podle § 106 zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to pana Ing. L. Š. ke dni  

30. 11. 2016.  
2. RM bere na vědomí informaci starosty města o jmenování člena pro výkon tajemníka 

Komise pro projednávání přestupků Města Jiříkova, podle § 106 zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to pana Bc. J. S.. 

3. RM bere na vědomí složení Komise pro projednávání přestupků Města Jiříkova, 

předseda: JUDr. Josef Kolka, členové: Bc. J. S., pan J. F., pan M. B., pan J. S. st., paní J. Š.. 
      

Usnesení č. 965/2017 

1. RM pověřuje pana Bc. J. S., ukládáním a vybíráním pokut za přestupky, dle § 84  

odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v blokovém řízení 

v období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017. 

2. RM pověřuje paní J. Š., ukládáním a vybíráním pokut za přestupky, dle § 84  

odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v blokovém řízení 

v období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017. 
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Usnesení č. 966/2017 

1. RM doporučuje ZM stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., 

kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněnému členu zastupitelstva panu 

Miroslavu Horákovi, za výkon místostarosty odměnu dle sl. 6 ve výši 6.250,- Kč, příplatek 

podle počtu obyvatel obce, dle sl. 8 ve výši 10.870,- Kč + 644,- Kč,  

tj. celková měsíční odměna za výkon funkce neuvolněný místostarosta ve výši 17.764,- Kč 

s platností od 01. 03. 2017. 

2. RM doporučuje ZM stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., 

kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněnému členu zastupitelstva odměnu  

ve výši:  

člen zastupitelstva                      sl. 12 =    443,- Kč + sl. 13 = 288,- Kč =    731,- Kč     

člen rady města                          sl.   9 = 1.829,- Kč + sl. 13 = 288,- Kč = 2.117,- Kč   

předseda výboru nebo komise   sl. 10 = 1.441,- Kč + sl. 13 = 288,- Kč = 1.729,- Kč    

člen výboru, člen komise, člen zvláštního orgánu           
                                                    sl. 11 = 1.242,- Kč + sl. 13 = 288,- Kč = 1.530,- Kč  

3. RM doporučuje ZM poskytnout podle § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu v souběhu za jednotlivé 

funkce.               

 

Usnesení č. 967/2017 

RM bere na vědomí informaci o uskutečněné Tříkrálové sbírce 2017 v Jiříkově včetně 

výčetkového listu. Výnos Tříkrálové sbírky 2017 činí celkem 14.193,- Kč.    

 

Usnesení č. 968/2017 

RM rozhodla dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost ředitelům příspěvkových organizací Města 

Jiříkov, předkládat změny a přesuny mezi kapitolami provozních rozpočtů jednotlivých 

příspěvkových organizací.              

 

Usnesení č. 969/2017 

RM projednala informaci o výpovědi smlouvy o výpůjčce archiválií ze strany České 

republiky – Státní oblastní archiv v Litoměřicích, státní okresní archiv Děčín se sídlem 

Dlouhá jízda 1253/1, 405 01 Děčín, uzavřené dne 18. 12. 2007, mezi Českou republikou - 

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, státní okresní archiv Děčín se sídlem Dlouhá jízda 

1253/1, 405 01 Děčín, zastoupené Mgr. Janem Němcem a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 

464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, a tuto 

informaci bere na vědomí.            

 
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 


