
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 66. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA

konané dne 3. dubna 2017 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1066/2017

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 21/2017 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí, konané dne 01. 03. 2017.     

Usnesení č. 1067/2017

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 18. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí, konané dne 22. 03. 2017.     

Usnesení č. 1068/2017

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

pronájmů bere na vědomí.

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

a)  části p.p.č. 233 (trvalý travní porost)  o výměře 87 m2, p.p.č. 234/1 (zahrada) o výměře 

1213 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) části p.p.č. 3404/1 (trvalý travní porost) o výměře 500 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. 4832 (zahrada) o výměře 210 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2

a rok a části p.p.č. 4832 (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.  

d) části p.p.č. 5329/1 (zahrada) o výměře 502 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.  

e) části p.p.č. 1452 (trvalý travní porost) o výměře 266 m2, p.p.č. 1468/1 (trvalý travní porost) 

o výměře 314 m2 a části st.p.č. 168 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 70 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. 139/6 (zahrada) o výměře 30 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) části p.p.č. 713/1 (zahrada) o výměře 100 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.  

h) části p.p.č. 35 (zahrada) o výměře 130 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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i) části p.p.č. 4940/5 (zahrada) o výměře 580 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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.  

j) p.p.č. 3325 (zahrada) o výměře 362 m2, p.p.č. 6551/18 (ostatní plocha) o výměře 9 m2

a p.p.č. 6551/19 (jiná plocha) o výměře 11 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 p.p.č. 1708/1 (trvlý travní porost) o výměře 16 m2  v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod 

stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

l) p.p.č. 230 (trvalý travní porost) o výměře 132 m2, p.p.č. 231 (zahrada) o výměře 107 m2

a části p.p.č. 233 (trvalý travní porost) o výměře 800 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.  

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

na úřední desce MěÚ Jiříkov.     

Usnesení č. 1069/2017

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

akci „PPO Jiříkov“ na st.p.č. 1201 (zastavěná plocha a nádvoří) 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 J. L., 403 31 Ústí nad Labem,

a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

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

Jiříkov“ na st.p.č. 1201 (zastavěná plocha a nádvoří) 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 J. L., 403 31 Ústí nad Labem.

3. RM ukládá: starostovi města – Smlouvu o souhlasu s provedením stavby podepsat.

Usnesení č. 1070/2017

1. RM projednala a bere na vědomí návrh smlouvy o dílo č. 087/2017 na vypracování 

projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavbu „Jiříkov – rekonstrukce rybníka 

Duhák“.

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 087/2017 na vypracování projektové dokumentace 

a inženýrské činnosti pro stavbu „Jiříkov – rekonstrukce rybníka Duhák“ mezi Městem 

Jiříkov a p. Jaromírem Maděrou se sídlem Zámecká 1068/2, 405 01 Děčín I, za cenu ve výši 

102.000,- Kč.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 087/2017 na vypracování 

projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavbu „Jiříkov – rekonstrukce rybníka 

Duhák“ mezi Městem Jiříkov a p. Jaromírem Maděrou se sídlem Zámecká 1068/2, 405 01 

Děčín I, za cenu ve výši 102.000,- Kč.    

Usnesení č. 1071/2017

1. RM projednala a bere na vědomí předložený návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 

č. 02-O-3158-5319/16, na zajištění inženýrské činnosti, za účelem podání žádosti o územní 

řízení s termínem do 31. 05. 2017 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.
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2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 4 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 zajištění inženýrské činnosti, za účelem podání žádosti o územní řízení 

s termínem do 31. 05. 2017 v rámci zajištění podkladů, průzkumů a projektové dokumentace 

k územnímu řízení na stavbu „PPO Jiříkov - DUR“.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 4 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 zajištění inženýrské 

činnosti, za účelem podání žádosti o územní řízení s termínem do 31. 05. 2017 v rámci 

zajištění podkladů, průzkumů a projektové dokumentace k územnímu řízení na stavbu „PPO 

Jiříkov – DUR“.     

Usnesení č. 1072/2017

1. RM projednala a bere na vědomí návrh smlouvy o dílo č. 506017202501 na vypracování 

projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavbu „Jiříkov - Filipov – veřejné 

osvětlení – II. etapa“.

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 506017202501 mezi Městem Jiříkov a firmou 

OMEXOM GA Energo, s.r.o. se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň na 

vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavbu „Jiříkov - Filipov –

veřejné osvětlení – II. etapa“, za cenu ve výši 108.500,- Kč bez DPH.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 506017202501 mezi Městem 

Jiříkov a firmou OMEXOM GA Energo, s.r.o. se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 

Plzeň na vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavbu „Jiříkov -

Filipov – veřejné osvětlení – II. etapa“, za cenu ve výši 108.500,- Kč bez DPH.

    

Usnesení č. 1073/2017

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 23. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konané dne 22. 03. 2017.     

Usnesení č. 1074/2017

1. RM rozhodla přidělit byt č. 4,  1+2 (85,10 m2), Tylova 7, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

složení tříměsíčního nájemného, jako kauci, na dobu určitou od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017, 

panu J. S., 407 53 Jiříkov.     

2. RM rozhodla přidělit byt č. 2,  1+3 (78,22 m2), Tylova 7, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

složení tříměsíčního nájemného, jako kauci, na dobu určitou od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017, 

paní H. S., 407 53 Jiříkov.        

Usnesení č. 1075/2017

RM projednala a bere na vědomí elektronické podání Přiznání k dani z příjmů právnických 

osob Města Jiříkova, za rok 2016, Finančnímu úřadu v Rumburku, ve výši 8.058.470,- Kč dne 

23. 03. 2017.     

Usnesení č. 1076/2017

1. RM projednala a bere na vědomí Odpis pohledávek č. 2/2017, ve výši 67.851,- Kč, dle 

předloženého návrhu.

2. RM rozhodla schválit odpis pohledávek č. 2/2017, ve výši 67.851,- Kč, dle předloženého 

návrhu.     
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Usnesení č. 1077/2017

1. RM projednala a bere na vědomí návrh na zrušení odepsané pohledávky vedené na 

podrozvahovém účtu, ve výši 11.263,- Kč, dle předloženého návrhu.

2. RM rozhodla zrušit odepsanou pohledávku vedenou na podrozvahovém účtu, ve výši

11.263,- Kč, dle předloženého návrhu.     

Usnesení č. 1078/2017

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5/2,

407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, zastoupené Mgr. Jozefem Kujanem, SDB, farářem, 

o poskytnutí dotace, v celkové výši 28.000,- Kč, na úhradu mzdy včetně odvodů sezónního 

průvodce v poutním kostele ve Filipově v roce 2017, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017. 

2. RM rozhodla pozvat Mgr. Jozefa Kujana k účasti na příští schůzi rady města k projednání 

požadavku na poskytnutí dotace.

3. RM ukládá: starostovi města – pozvat Mgr. Jozefa Kujana na příští schůzi rady města.

    

Usnesení č. 1079/2017

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Svazu tělesně postižených v České republice

z.s., místní organizace Jiříkov, pobočný spolek, Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 72753706, zastoupeného Janou Loudovou, předsedou pobočného spolku, o poskytnutí 

dotace, v celkové výši 6.000,- Kč, na pedikúru a masáže, vstupenky na kulturní akce, 

cestovné a vstupenky při realizaci zájezdů, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017. 

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Svazu tělesně postižených v České republice z.s., 

místní organizace Jiříkov, pobočný spolek, Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 72753706, na rok 2017, v celkové výši 6.000,- Kč, na pedikúru a masáže, vstupenky na 

kulturní akce, cestovné a vstupenky při realizaci zájezdů, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2017.     

Usnesení č. 1080/2017

RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvy, na dobu určitou, na byty ve vlastnictví 

Města Jiříkova na období od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017:

M. I., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017

I. J., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017

B. V., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017

S. R., 407 53 Jiříkov od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017

    

Usnesení č. 1081/2017

1. RM projednala a bere na vědomí předložený Dodatek smlouvy č. 00261424_2016_2,

o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí (NN) uzavíraný mezi společností ČEZ 

Prodej, s.r.o, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období od 01. 01. 2017 – 31. 12. 2018.

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek smlouvy č. 00261424_2016_2, o sdružených službách 

dodávky elektřiny ze sítí (NN) mezi společností ČEZ Prodej, s.r.o, Duhová 1/425, 140 53 

Praha 4, IČ: 27232433 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na 

období od 01. 01. 2017 – 31. 12. 2018. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek smlouvy č. 00261424_2016_2,

o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí (NN) mezi společností ČEZ Prodej, s.r.o, 

Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424, na období od 01. 01. 2017 – 31. 12. 2018.         
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Usnesení č. 1082/2017

1. RM projednala a bere na vědomí předložený Dodatek smlouvy č. 16018694,

o sdružených službách dodávky plynu uzavíraný mezi společností ČEZ Prodej, s.r.o, Duhová 

1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424, na období od 01. 01. 2017 – 31. 12. 2018.

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek smlouvy č. 16018694, o sdružených službách dodávky 

plynu mezi společností ČEZ Prodej, s.r.o, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, 

IČ: 27232433 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období od 

01. 01. 2017 – 31. 12. 2018. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek smlouvy č. 16018694, o sdružených 

službách dodávky plynu mezi společností ČEZ Prodej, s.r.o, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, 

IČ: 27232433 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, na období od 

01. 01. 2017 – 31. 12. 2018.          

Usnesení č. 1083/2017

RM rozhodla opravit tiskovou chybu v usnesení č. 1044/2017 z 65. schůze konané dne 

20. března 2017, a to v platnosti a účinnosti směrnice č. 1/2017 „Metodika pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Jiříkov“ takto:

a) chybné znění usnesení č. 1044/2017 z 65. schůze konané dne 20. března 2017 s tiskovou 

chybou: RM projednala předložený návrh směrnice č. 1/2017 „Metodika pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Jiříkov“, a tuto směrnici č. 1/2017 „Metodika pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Jiříkov“ schvaluje s platností a účinností 

od 07. 03. 2017.

b) správné znění usnesení č. 1044/2017 z 65. schůze konané dne 20. března 2017 s opravenou 

tiskovou chybou: RM projednala předložený návrh směrnice č. 1/2017 „Metodika pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Jiříkov“, a tuto směrnici č. 1/2017 

„Metodika pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Jiříkov“ schvaluje 

s platností a účinností od 21. 03. 2017.     

Usnesení č. 1084/2017

1. RM bere na vědomí informaci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, ve věci změn ve školském zákoně 

a žádost o spolupráci při konání 2. ročníku „Olympijských her předškoláků Šluknovského 

výběžku“.

2. RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín 

– příspěvková organizace, používání programu SQL Ekonom, verze pro příspěvkové 

organizace od společnosti Softbit Software s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.

3. RM bere na vědomí termín konání 2. ročníku „Olympijských her předškoláků 

Šluknovského výběžku“, a to 25. 05. 2017 a náhradní termín 31. 05. 2017. 

4. RM rozhodla ve spolupráci s příspěvkovou organizací Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín – příspěvková organizace, organizačně zabezpečit konání 2. ročníku 

„Olympijských her předškoláků Šluknovského výběžku“.

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


