
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 64. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 20. února 2017 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 975/2017 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.   

 

Usnesení č. 976/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 12. 2016, tzn. účetní 

výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2016. 

2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace za období roku 2016 se stavem   

k 31. 12. 2016. 

3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016. 

4. RM projednala a bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2016 

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

organizace ve výši 4.848,36 Kč. 

5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený 

hospodářský výsledek za rok 2016 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 4.848,36 Kč, 

tj. 100%, převést do rezervního fondu. 

6. RM projednala a bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2016 na fondech 

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

organizace: 

 fond odměn       71.943,- Kč 

 FKSP        19.317,42 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku   4.851,12 Kč 

 fond investiční               0,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     52.800,- Kč 

   

Usnesení č. 977/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 12. 2016, tzn. účetní výkazy Rozvaha - 

Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2016. 

2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace za období roku 2016 se stavem k 31. 12. 2016. 

3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016. 

4. RM projednala a bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2016 

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 

132.343,08 Kč.  

5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený 

hospodářský výsledek za rok 2016 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši  

132.343,08 Kč, tj. 100 %, převést do rezervního fondu. 
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6. RM projednala a bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2016 na fondech 

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

 fond odměn       225.829,- Kč 

 FKSP        162.473,74 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku   50.185,23 Kč  

fond investiční                 0,- Kč 

fond rezervní z jiných titulů     112.172,- Kč. 

 

Usnesení č. 978/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov k 31. 12. 2016, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2016. 

2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - 

sociální služby Jiříkov za období roku 2016 se stavem k 31. 12. 2016. 

3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016. 

4. RM projednala a bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2016 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov ve výši  

54.511,91 Kč. 

5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený 

hospodářský výsledek za rok 2016 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši  

54.511,91 Kč, tj. 100%, převést do rezervního fondu. 

6. RM projednala a bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2016 na fondech 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov:  

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        274.285,33 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 888.766,85 Kč 

 fond investiční                 0,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů             1.183.811,13 Kč 

 fond kulturní                  0,- Kč 

 

Usnesení č. 979/2017 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 12. 2016 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 12. 2016 dle předloženého rozboru. 

    

Usnesení č. 980/2017 

RM doporučuje ZM na základě svého usnesení č. 959/2017 z 62. schůze, dne 23. 01. 2017, 

příspěvek ve výši 1.276.000,- Kč poskytnutý na financování veřejného opatrovnictví v roce 

2017 použít z  části do výše 400.000,- Kč na nákup osobního vozidla a z části ve výši 

876.000,- Kč na platy a pojistné v rámci rozpočtového opatření.        

 

Usnesení č. 981/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016, 

předložené  Svazem  tělesně  postižených  v  ČR,  o.s.  Oldřichova 211, Jiříkov 407 53,  

IČ: 72753706, dotace ve výši 6.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2016.                

 

Usnesení č. 982/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016, 

předložené Domem dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace, 
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408 01 Rumburk, IČ: 65082231, dotace ve výši 20.000,- Kč byla řádně vyúčtována  

a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2016.                

 

Usnesení č. 983/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016, 

předložené ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, 

dotace ve výši 10.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2016.                

 

Usnesení č. 984/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016, 

předložené Českým rybářským svazem, z.s. místní organizace Jiříkov, Rumburská 

454/17, 407 53 Jiříkov IČ: 00482625, dotace ve výši 15.000,- Kč byla řádně vyúčtována  

a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2016.                

 

Usnesení č. 985/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016, 

předložené Aktivním psem Jiříkov, z.s., Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 22715100, dotace ve výši 17.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2016.            

 

Usnesení č. 986/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016, 

předložené Salesiánským klubem mládeže, z.s. Rumburk-Jiříkov, pobočný spolek, 

Náměstí Dobrovského 379/11, Rumburk 408 01 IČ: 62231294, dotace ve výši 20. 000,- Kč 

byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2016.                

 

Usnesení č. 987/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016, 

předložené Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, pobočný spolek, Filipov 207,  

407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, dotace ve výši 45.000,- Kč byla řádně vyúčtována  

a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2016.                

 

Usnesení č. 988/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016, 

předložené TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, Jiříkov 407 53, IČ: 18382801,  

dotace ve výši 200.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2016.               
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Usnesení č. 989/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016, 

předložené „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Jiříkov, Františkova 13, Jiříkov 407 53, 

IČ: 22668586, dotace ve výši 50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2016.               

 

Usnesení č. 990/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016, 

předložené SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, Jiříkov 407 53, IČ: 27049752, dotace 

ve výši 50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2016.               

 

Usnesení č. 991/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 20/2017 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konané dne 01. 02. 2017. 

2. RM rozhodla – neuspořádat besedu „Příběh Titaniku“. 

3. RM ukládá: Komisi občanských záležitostí – připravit tematický plán přednášek, a to 

maximálně čtyři v roce.            

 

Usnesení č. 992/2017 

1. RM bere na vědomí Dohodu vlastníků provozně související vodohospodářské 

infrastruktury a o jejich vzájemných právech a povinnostech a dohodu o budoucím 

provozování vodohospodářské infrastruktury stavby „Jiříkov – prodloužení vodovodního 

řadu“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Teplice 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. Teplice. 

2. RM rozhodla uzavřít Dohodu vlastníků provozně související vodohospodářské 

infrastruktury a o jejich vzájemných právech a povinnostech a dohodu o budoucím 

provozování vodohospodářské infrastruktury stavby „Jiříkov – prodloužení vodovodního 

řadu“ mezi Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Teplice se sídlem 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. Teplice  

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dohodu vlastníků provozně související 

vodohospodářské infrastruktury a o jejich vzájemných právech a povinnostech a dohodu  

o budoucím provozování vodohospodářské infrastruktury stavby „Jiříkov – prodloužení 

vodovodního řadu“ mezi Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. 

Teplice se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Severočeskými vodovody  

a kanalizacemi, a.s. Teplice se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.   

 

Usnesení č. 993/2017 

1. RM bere na vědomí Nájemní smlouvu na provozování vodního díla pod názvem „Jiříkov, 

Teplická – stávající kanalizace“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Severočeskou 

vodárenskou společností, a.s. Teplice. 

2. RM rozhodla uzavřít Nájemní smlouvu na provozování vodního díla pod názvem 

„Jiříkov, Teplická – stávající kanalizace“ mezi Městem Jiříkov a Severočeskou 

vodárenskou společností, a.s. Teplice se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za roční 

nájemné ve výši 1,- Kč na dobu určitou, do okamžiku prodeje předmětu nájmu nájemci. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Nájemní smlouvu na provozování vodního díla 

pod názvem „Jiříkov, Teplická – stávající kanalizace“ mezi Městem Jiříkov  
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a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Teplice se sídlem Přítkovská 1689,  

415 50 Teplice za roční nájemné ve výši 1,- Kč na dobu určitou, do okamžiku prodeje 

předmětu nájmu nájemci.             

 

Usnesení č. 994/2017 

1. RM bere na vědomí Kupní smlouvu č. CES 184/2017 na prodej stavby „Jiříkov, 

Teplická – stávající kanalizace“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Severočeskou 

vodárenskou společností, a.s. Teplice. 

2. RM doporučuje ZM uzavřít Kupní smlouvu č. CES 184/2017 na prodej stavby „Jiříkov, 

Teplická – stávající kanalizace“ mezi Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou 

společností, a.s. Teplice se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za kupní cenu ve výši 

1.000,- Kč.               

 

Usnesení č. 995/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o poskytování poradenských a jiných 

odborných služeb souvisejících s realizací projektu s názvem „Domov se zvláštním režimem 

– sociální služby Jiříkov“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a panem Mgr. Filipem Mágrem 

se sídlem Příkrá 874/9, 408 01 Rumburk. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování poradenských a jiných odborných služeb 

souvisejících s realizací projektu s názvem „Domov se zvláštním režimem – sociální služby 

Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov a panem Mgr. Filipem Mágrem se sídlem Příkrá 874/9,  

408 01 Rumburk za sjednanou celkovou cenu 27.000,- Kč za zpracování investičního záměru  

a podání žádosti a 8.000,- Kč za každý měsíc realizace stavby a provádění administrace 

schváleného projektu. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat, po schválení rozpočtového opatření v ZM, 

Smlouvu o poskytování poradenských a jiných odborných služeb souvisejících s realizací 

projektu s názvem „Domov se zvláštním režimem – sociální služby Jiříkov“, mezi Městem 

Jiříkov a panem Mgr. Filipem Mágrem se sídlem Příkrá 874/9, 408 01 Rumburk. 

4. RM ukládá: starostovi města - zajistit v rámci rozpočtu města na rok 2017 částku ve výši 

27.000,- Kč a rozpočtové opatření předložit do ZM.     

 

Usnesení č. 996/2017 

1. RM projednala předloženou informaci o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby na akci „Repase speciálního cisternového automobilu typu 

Tatra CAS 32“, a tuto informaci bere na vědomí. 

2. RM rozhodla zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na 

akci „Repase speciálního cisternového automobilu typu Tatra CAS 32“. 

3. RM rozhodla o obsahu zadávací dokumentace a dalších podmínek pro podání nabídek, 

včetně stanovení ekonomické výhodnosti nabídek vycházejících z § 114 zákona  

č. 134/2016 Sb,. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení nabídek 

bude provedeno na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Jako kritéria 

hodnocení bude zvolena nejnižší cena, nejvyšší záruka za provedené práce a nejkratší termín 

zajištění repase automobilu a jeho předání objednavateli. 

4. RM rozhodla o ustanovení společné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 

složení: pan Miroslav Horák – místostarosta Města Jiříkov, pan Miroslav Sabo – vedoucí 

odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov, Ing. Jindřich Jurajda – člen rady města, 

Bc. Jiří Semerád – vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Jiříkov a pan Petr Matuška - velitel 

JPO SDH  Jiříkov. 

5. RM rozhodla o ustanovení náhradníků za členy společné komise pro otevírání obálek  

a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Petr Stredák – vedoucí odboru místního a bytového 
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hospodářství MěÚ Jiříkov, pan Petr Dufek - předseda komise výstavby a životního prostředí  

a pan Michal Heřmánek – referent odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov. 

6. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit průběh zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci „Repase speciálního 

cisternového automobilu typu Tatra CAS 32“.         

 

Usnesení č. 997/2017 

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

a umístění stavby číslo 1247/2016 na p.p.č. 2901/4 v k.ú. Jiříkov, kde budoucí povinný 

souhlasí s tím, aby budoucí oprávněný na pozemku p.p.č. 2901/4 v k.ú. Jiříkov vstupoval po 

dobu výstavby PPO Jiříkov na pozemek za podmínky respektování pokynů povinného, 

vstupoval v nezbytně nutném rozsahu na pozemek v souvislosti s provozem, údržbou, 

opravou, změnou nebo odstraňováním zařízení a umístil na dotčený pozemek stavbu  

PPO Jiříkov, uzavíranou mezi Povodím Ohře, státní podnik se sídlem Bezručova 4219,  

430 03 Chomutov, jako budoucím povinným a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

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

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a umístění stavby 

číslo 1247/2016 na p.p.č. 2901/4 v k.ú. Jiříkov, kde budoucí povinný souhlasí s tím, aby 

budoucí oprávněný na pozemku p.p.č. 2901/4 v k.ú. Jiříkov vstupoval po dobu výstavby  

PPO Jiříkov na pozemek za podmínky respektování pokynů povinného, vstupoval v nezbytně 

nutném rozsahu na pozemek v souvislosti s provozem, údržbou, opravou, změnou nebo 

odstraňováním zařízení a umístil na dotčený pozemek stavbu PPO Jiříkov mezi Povodím 

Ohře, státní podnik se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, jako budoucím povinným  

a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako budoucím oprávněným za jednorázovou 

úhradu minimálně 500,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a umístění stavby číslo 1247/2016 podepsat.        

 

Usnesení č. 998/2017 

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

č.IP-12-4004188/VB/001 DC_Jiříkov,ppč.21737,příp.do 50 m,kNN na stavbu zařízení 

distribuční soustavy, přípojky do 50 m kNN na p.p.č. 6194/2, p.p.č. 2173/1 a p.p.č. 6193  vše  

v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností 

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou 

společností OMEXON GA Energo s.r.o. se sídlem Plzeň, Bolevec, Na Střílně 1929/8,  

PSČ 323 00, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.      

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

č.IP-12-4004188/VB/001 DC_Jiříkov,ppč.21737,příp.do 50 m,kNN na stavbu zařízení 

distribuční soustavy, přípojky do 50 m kNN na p.p.č. 6194/2, p.p.č. 2173/1 a p.p.č. 6193   

vše  v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností  

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou 

společností OMEXON GA Energo s.r.o. se sídlem Plzeň, Bolevec, Na Střílně 1929/8,  

PSČ 323 00, a to bezúplatně.  

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

– služebnosti č.IP-12-4004188/VB/001 DC_Jiříkov,ppč.21737,příp.do 50 m,kNN na stavbu 

zařízení distribuční soustavy, přípojky do 50 m kNN na p.p.č. 6194/2, p.p.č. 2173/1  

a p.p.č. 6193  vše  v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov  

a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, 

zastoupenou společností  OMEXON GA Energo s.r.o. se sídlem Plzeň, Bolevec, Na Střílně 

1929/8, PSČ 323 00.              
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Usnesení č. 999/2017 

RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 259/2016 ze 14. zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova konaného dne 01. listopadu 2016.          

 

Usnesení č. 1000/2017 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů  k prodeji nemovitostí, a to části st.p.č. 565 

(zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 224 (zahrada), části p.p.č. 223/3 (zahrada)  

a p.p.č. 223/1 (zahrada)  vše v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM doporučuje ZM schválit zadání  zpracování  podkladů  k prodeji nemovitostí, a to 

části st.p.č. 565 (zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 224 (zahrada), části p.p.č. 223/3 

(zahrada) a p.p.č. 223/1 (zahrada) vše  v k.ú. Jiříkov.         

 

Usnesení č. 1001/2017 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů  k prodeji nemovitosti, a to části  

p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM doporučuje ZM schválit zadání  zpracování  podkladů  k prodeji nemovitosti,  a to 

části p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.         

 

Usnesení č. 1002/2017 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů  k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 6236  

(ostatní plocha)  v k.ú. Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM schválit zadání  zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části 

p.p.č. 6236  (ostatní plocha)  v k.ú. Jiříkov.           

 

Usnesení č. 1003/2017 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 1583/1  

(trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části 

p.p.č. 1583/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.         

 

Usnesení č. 1004/2017 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost) o výměře 93 m2, části p.p.č. 1894/3 (zahrada) o výměře 

459 m2, části  p.p.č. 6557  (vodní plocha)  o  výměře 89 m2, části p.p.č. 1896/10 (zahrada)  

o výměře 12 m2 a p.p.č. 1896/4 (zahrada) o výměře 64 m2, dle GOP č. 1475-43/2016 vše  

v k.ú. Jiříkov.  

2. RM doporučuje  ZM  zveřejnit  záměr  prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, 

a to části p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost) o výměře 93 m2, části p.p.č. 1894/3 (zahrada)  

o výměře 459 m2, části p.p.č. 6557 (vodní plocha) o výměře 89 m2, části p.p.č. 1896/10 

(zahrada) o výměře 12 m2 a p.p.č. 1896/4 (zahrada) o výměře 64 m2, dle  

GOP č. 1475-43/2016 vše  v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + 

náklady.                  

 

Usnesení č. 1005/2017 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5953/2 

(ostatní plocha) o výměře 54 m2, části p.p.č. 5950 (ostatní plocha) o výměře 20 m2  a části  

p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 635 m2, dle GOP č.1064-21/2008 vše  

v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady. 
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2. RM doporučuje  ZM  zveřejnit  záměr  prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, 

a to p.p.č. 5953/2 (ostatní plocha) o výměře 54 m2, části p.p.č. 5950 (ostatní plocha) o výměře 

20 m2 a části  p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 635 m2, dle GOP č.1064-21/2008 

vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady. 

     

Usnesení č. 1006/2017 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6126 

(ostatní plocha) o výměře 4823 m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře 1275 m2  

a p.p.č. 6127/3 (ostatní plocha)  o výměře 502 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice  

č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. RM doporučuje  ZM  zveřejnit  záměr  prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, 

a to p.p.č. 6126 (ostatní plocha) o výměře 4823 m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře 

1275 m2 a p.p.č. 6127/3 (ostatní plocha)  o výměře 502 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle 

směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.         

 

Usnesení č. 1007/2017 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 51 m2  v  k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1478-74/2016, 

za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. RM doporučuje ZM  zveřejnit  záměr  prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to části p.p.č. 756/2  (trvalý travní porost)  o  výměře  51 m2  v   k.ú. Jiříkov, dle GOP 

č.1478-74/2016, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

 

Usnesení č. 1008/2017 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

p.p.č. 714/3 (orná půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1469-28/2016 na stavbu 

rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 

24.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 115.200,- Kč. 

2. RM doporučuje  ZM  zveřejnit  záměr  prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, 

a to části p.p.č. 714/3 (orná půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1469-28/2016 

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1, 

tj. celkem 24.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 115.200,- Kč. 

Směnka je splatná pokud kupující do 22. 09. 2021 na pozemku nepostaví a nezkolauduje 

rodinný dům.              

 

Usnesení č. 1009/2017 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to   

p.p.č. 1836/1 (zahrada)  o výměře 1223 m2  v  k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví 

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

manželům J. a Z. D., 150 00 Praha 5, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,  

tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 146.760,- Kč. 

     

Usnesení č. 1010/2017 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM schválit prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 5211/4  (trvalý travní porost)  o  výměře 135 m2, p.p.č. 5212 (trvalý travní porost)  

o výměře 32 m2, p.p.č. 5213 (ostatní plocha) o výměře 317 m2 a p.p.č. 5214/1 (ostatní plocha) 

o výměře 153 m2  vše  v  k.ú.  Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 
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MUDr. V. P.,  407 53  Jiříkov,  za  cenu  a  podmínek  dle   směrnice č.  4/2009,  

tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 76.440,- Kč.      

 

Usnesení č. 1011/2017 

1. RM projednala nabídku  na odkup nemovitostí, a to st.p.č. 242 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 655 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 193, p.p.č. 1885 

(trvalý travní porost) o výměře 11 m2, p.p.č. 1905/1 (zahrada) o výměře 111 m2, p.p.č. 1905/2 

(zahrada) o výměře 201 m2, p.p.č. 1906 (zahrada) o výměře 532 m2, p.p.č. 1909/1 (zahrada)  

o výměře 2441 m2 a p.p.č. 6102 (zahrada) o výměře 58 m2 vše v k.ú. Jiříkov, o celkové 

výměře 4009 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1216 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví firmy FINE REALITY, a.s., 

Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc. 

2. RM doporučuje ZM odkoupit   nemovitosti, a to st.p.č. 242 (zastavěná plocha a nádvoří)  

o výměře 655 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 193, p.p.č. 1885 (trvalý travní 

porost) o výměře 11 m2, p.p.č. 1905/1 (zahrada) o výměře 111 m2, p.p.č. 1905/2 (zahrada)  

o výměře 201 m2, p.p.č. 1906 (zahrada) o výměře 532 m2, p.p.č. 1909/1 (zahrada) o výměře 

2441 m2 a p.p.č. 6102 (zahrada) o výměře 58 m2 vše v k.ú. Jiříkov, o celkové výměře  

4009 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví firmy FINE REALITY, a.s., Hněvotínská 

241/52, 779 00 Olomouc, za celkovou kupní cenu 125.000,- Kč.       

 

Usnesení č. 1012/2017 

1. RM projednala dopis H – Triatlonu, Trojická 437/20, 128 00 Praha 2, se žádostí o udělení 

záštity a technické podpory nad 24. ročníkem Houmrova triatlonu v Jiříkově, který se 

uskuteční 5. srpna 2017 ve sportovním areálu TJ Spartak Jiříkov. 

2. RM rozhodla podpořit sportovně – kulturní akci 24. ročník Houmrova triatlonu v Jiříkově 

spojený s hudebním festivalem, která se uskuteční 5. srpna 2017 ve sportovním areálu  

TJ Spartak Jiříkov. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy a vedoucímu odboru místního a bytového 

hospodářství – v součinnosti s občanským sdružením H – TRIATLON zajistit uspořádání 24. 

ročníku Houmrova triatlonu.            

 

Usnesení č. 1013/2017 

RM projednala dopis se žádostí Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1, o připojení se 

k akci „Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 2017 vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu  

a rozhodla se této akce neúčastnit.           

 

Usnesení č. 1014/2017 

RM bere na vědomí písemnou žádost zastupitele Města Jiříkova pana Vlastimila Havlůje  

o poskytnutí zápisu ze 49. schůze Rady města konané dne 13. 07. 2016 včetně příloh a na 

základě podezření ke zneužití rozhodla dané podklady neposkytnout.      

 

Usnesení č. 1015/2017 

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.    

 

Usnesení č. 1016/2017 

1. RM schvaluje výroční zprávu za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zveřejnit výroční zprávu za rok 2016  

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce a na www stránkách 

Města Jiříkov.              

 

Usnesení č. 1017/2017 

RM projednala a schvaluje dodatek č. 2 směrnice č. 3/2015 „Organizační řád Městského 

úřadu Jiříkov“ s platností a účinností od 01. 03. 2017 a zároveň tím stanovuje rozdělení 

pravomocí v Městském úřadě Jiříkov a celkový počet zaměstnanců Města Jiříkov zařazených 

do Městského úřadu Jiříkov.            

 

Usnesení č. 1018/2017 

1. RM projednala předložený návrh projektu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín, paní Lenky Majákové na vybudování nové 

zahrady u budovy příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres 

Děčín – příspěvková organizace v ulici Filipovská, který vypracovala společnost Farfallino  

se sídlem Lípová 230, 411 56 Bohušovice nad Ohří, za celkovou cenu ve výši  

6.182.785,23 Kč bez DPH, a tuto informaci bere na vědomí. 

2. RM rozhodla pověřit ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín - příspěvková organizace paní Lenku Majákovou a vedoucího odboru vnitřní 

správy Bc. Jiřího Semeráda k podání žádosti do Nadace ČEZ, grantové řízení Oranžové hřiště 

2017. 

3. RM ukládá: ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace – předložit zřizovateli informaci o skutečnosti, zda byl 

projekt v grantovém řízení Oranžové hřiště 2017 po podání žádosti podpořen anebo nikoliv.  

     

Usnesení č. 1019/2017 

1. RM projednala předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních 

děl VP_2017_42341 k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního přístroje – 

radiopřijímač, v kanceláři Městského úřadu Jiříkov od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017, 

uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a OSA-Ochranný svaz 

autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6,  

a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl 

VP_2017_42341 k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního přístroje – 

radiopřijímač, v kanceláři Městského úřadu Jiříkov od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k 

dílům hudebním, z.s. se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování 

hudebních děl VP_2017_42341 k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního přístroje 

– radiopřijímač, v kanceláři Městského úřadu Jiříkov od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva  

k dílům hudebním, z.s. se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6.      

 

Usnesení č. 1020/2017 

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 období leden  

a únor 2017 ve výši 100.000,-Kč v rámci dohody s Pražskou provincií kongregace 

Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé). 
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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 období leden a únor 2017 ve výši 

100.000,- Kč z rozpočtu organizace k termínu do 28. 02. 2017. 

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

Jiříkov Ing. Bc. Janu Sembdnerovi – předložit návrh písemné informace k přípravě nájemní 

smlouvy v termínu do 20. 03. 2017.            

 
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 


