
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 ze 75. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 21. srpna 2017 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1221/2017 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 1222/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o poskytování služeb, na základě které  

se poskytovatel zavazuje poskytnout objednateli právo užívat mobilní aplikaci „Česká obec“, 

uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města 

panem Michalem Majákem a společností Urbicus s.r.o., se sídlem Edisonova 2979/7,  

612 00 Brno, IČ: 01971140, zastoupené jednatelem panem Davidem Jedlinským, za celkovou 

částku ve výši 7.500,- Kč bez DPH za každý rok užívání služeb, a tuto smlouvu  

bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování služeb, na základě které se poskytovatel 

zavazuje poskytnout objednateli právo užívat mobilní aplikaci „Česká obec“, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem 

a společností Urbicus s.r.o., se sídlem Edisonova 2979/7, 612 00 Brno, IČ: 01971140, 

zastoupené jednatelem panem Davidem Jedlinským, za celkovou částku ve výši 7.500,- Kč 

bez DPH za každý rok užívání služeb. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytování služeb, na základě které 

se poskytovatel zavazuje poskytnout objednateli právo užívat mobilní aplikaci „Česká obec“, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem 

Michalem Majákem a společností Urbicus s.r.o., se sídlem Edisonova 2979/7, 612 00 Brno, 

IČ: 01971140, zastoupené jednatelem panem Davidem Jedlinským, za celkovou částku  

ve výši 7.500,- Kč bez DPH za každý rok užívání služeb.         

 

Usnesení č. 1223/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb 

v oblasti Bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci a Požární ochrany, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem 

a společností DCT International s.r.o., se sídlem Venušina 534/7, 460 01 Liberec,  

IČ: 24178136, zastoupené jednatelem panem Josefem Mlejnkem, za celkovou částku ve výši 

8.000,- Kč bez DPH za každý rok užívání služeb, a tuto smlouvu bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti 

Bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci a Požární ochrany, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a společností 

DCT International s.r.o., se sídlem Venušina 534/7, 460 01 Liberec, IČ: 24178136, 

zastoupené jednatelem panem Josefem Mlejnkem, za celkovou částku ve výši 8.000,- Kč  

bez DPH za každý rok užívání služeb. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytování pravidelných ročních 

služeb v oblasti Bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci a Požární ochrany, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem 



 2 

a společností DCT International s.r.o., se sídlem Venušina 534/7, 460 01 Liberec,  

IČ: 24178136, zastoupené jednatelem panem Josefem Mlejnkem, za celkovou částku ve výši 

8.000,- Kč bez DPH za každý rok užívání služeb.          

 

Usnesení č. 1224/2017 

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

č. EP-12-40012036/ P001, DC_Jiříkov, přeložka p.b.č.1320 vNN Obec, na stavbu nového 

vrchního vedení NN a betonového sloupu na dotčených nemovitostech p.p.č. 5944/1,  

p.p.č. 54/3, p.p.č. 6025, p.p.č. 53/1, st.p.č. 691, p.p.č. 53/2, p.p.č. 6012/2 vše v k.ú. Jiříkov, 

uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností GEZ spol. s r.o.,  

se sídlem Československých letců 1122, 407 47 Varnsdorf, a tento návrh smlouvy  

bere na vědomí.      

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

č. EP-12-40012036/ P001, DC_Jiříkov, přeložka p.b.č.1320 vNN Obec,  na stavbu nového 

vrchního vedení NN a betonového sloupu na dotčených nemovitostech p.p.č. 5944/1,  

p.p.č. 54/3, p.p.č. 6025, p.p.č. 53/1, st.p.č. 691, p.p.č. 53/2, p.p.č. 6012/2 vše v k.ú. Jiříkov, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s.,  

se sídlem, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností GEZ spol. s r.o.,  

se sídlem Československých letců 1122, 407 47 Varnsdorf, a to bezúplatně.  

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

služebnosti č. EP-12-40012036/ P001, DC_Jiříkov, přeložka p.b.č.1320 vNN Obec, na stavbu 

nového vrchního vedení NN a betonového sloupu na dotčených nemovitostech p.p.č. 5944/1, 

p.p.č. 54/3, p.p.č. 6025, p.p.č. 53/1, st.p.č. 691, p.p.č. 53/2, p.p.č. 6012/2  vše v k.ú. Jiříkov, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s.,  

se sídlem, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností GEZ spol. s r.o.,  

se sídlem Československých letců 1122, 407 47 Varnsdorf.        

 

Usnesení č. 1225/2017 

1. RM projednala předložený návrh zřízení věcného břemene služebnosti – právo braní vody 

na  části p.p.č. 6070 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, v rozsahu GOP č.1496-1/2017 ve prospěch  

vlastníků st.p.č. 104 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov, pro manžele M. H.,  

190 00 Praha 9 a  J. H., 182 00 Praha 8 a pro každého dalšího vlastníka st.p.č. 104 (zastavěná 

plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov, a tento návrh bere na vědomí.      

2. RM rozhodla zřídit věcné břemeno služebnosti – právo braní vody na  části p.p.č. 6070 

(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, v rozsahu GOP č.1496-1/2017 ve prospěch  vlastníků  

st.p.č. 104 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov, pro manžele M. H., 190 00 Praha 9  

a J. H., 182 00 Praha 8 a pro každého dalšího vlastníka st.p.č. 104 (zastavěná plocha  

a nádvoří) v k.ú. Jiříkov, a to bezúplatně na dobu neurčitou.  

3. RM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi města – smlouvu o zřízení věcného břemene podepsat.   

 

Usnesení č. 1226/2017 

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

p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov. 

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

p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.          
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Usnesení č. 1227/2017 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 498/4 

(zahrada) a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 

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

p.p.č. 498/4 (zahrada) a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.       

 

Usnesení č. 1228/2017 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 1753/1 

(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov. 

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

p.p.č. 1753/1 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.          

 

Usnesení č. 1229/2017 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 2702 

(zahrada) v k.ú. Jiříkov. 

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

p.p.č. 2702 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.        

 

Usnesení č. 1230/2017 

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 znaleckého 

posudku č. 3988-015/2017.   

2. RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 312/2017 z 16. zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova, konaného dne 28. února 2017, v plném znění. 

3. 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 

znaleckého posudku č. 3988-015/2017.           

 

Usnesení č. 1231/2017 

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

p.p.č. 2758/2 (zahrada) o výměře cca 350 m2 v k.ú. Jiříkov, 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. 2758/2 (zahrada) o výměře cca 350 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice  

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

 

Usnesení č. 1232/2017 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4964 

(trvalý travní porost) o výměře 126 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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 p.p.č. 4964 (trvalý travní porost) o výměře 126 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle 

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

 

Usnesení č. 1233/2017 

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

p.p.č. 6551/36 (ostatní plocha) o výměře 24 m2 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 nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to p.p.č. 6551/36 (ostatní plocha) o výměře 24 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice  

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

 

Usnesení č. 1234/2017 

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

p.p.č. 100/2 (zahrada) o výměře 201 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1497-2/2017, 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. 100/2 (zahrada) o výměře 201 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1497-2/2017,  

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

 

Usnesení č. 1235/2017 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3916/4 (vodní 

plocha) o výměře 9 m2, p.p.č. 5949/6 (vodní plocha) o výměře 56 m2, p.p.č. 5949/7 (vodní 

plocha) o výměře 17 m2, p.p.č. 5954/3 (vodní plocha) o výměře 48 m2, p.p.č. 3031/5 (vodní 

plocha) o výměře 68 m2, p.p.č. 3031/6 (vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3032/2  (vodní 

plocha) o výměře 31 m2, p.p.č. 3177/4 (vodní plocha) o výměře 39 m2, p.p.č. 4809/3 (vodní 

plocha) o výměře 72 m2, p.p.č. 5944/71 (vodní plocha) o výměře 35 m2, p.p.č. 5944/72 (vodní 

plocha) o výměře 117 m2, p.p.č. 5948/2 (vodní plocha) o výměře 5 m2, p.p.č. 5948/3 (vodní 

plocha) o výměře 85 m2, p.p.č. 5948/4 (vodní plocha) o výměře 20 m2, p.p.č. 5949/4 (vodní 

plocha) o výměře 34 m2, p.p.č. 5949/5 (vodní plocha) o výměře 13 m2, p.p.č. 3598/3 (vodní 

plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3699/5 (vodní plocha) o výměře 23 m2, p.p.č. 3700/3 (vodní 

plocha) o výměře 57 m2, p.p.č. 5949/8 (vodní plocha) o výměře 3 m2, p.p.č. 5951/2 (vodní 

plocha) o výměře 60 m2, p.p.č. 5952/2 (vodní plocha) o výměře 54 m2, p.p.č. 5953/4 (vodní 

plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku č.5684-05-7B/17. 

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

p.p.č. 3916/4 (vodní plocha) o výměře 9 m2, p.p.č. 5949/6 (vodní plocha) o výměře 56 m2, 

p.p.č. 5949/7 (vodní plocha) o výměře 17 m2, p.p.č. 5954/3 (vodní plocha) o výměře 48 m2, 

p.p.č. 3031/5 (vodní plocha) o výměře 68 m2, p.p.č. 3031/6 (vodní plocha) o výměře 22 m2, 

p.p.č. 3032/2  (vodní plocha) o výměře 31 m2, p.p.č. 3177/4 (vodní plocha) o výměře 39 m2, 

p.p.č. 4809/3 (vodní plocha) o výměře 72 m2, p.p.č. 5944/71 (vodní plocha) o výměře 35 m2, 

p.p.č. 5944/72 (vodní plocha) o výměře 117 m2, p.p.č. 5948/2 (vodní plocha) o výměře 5 m2, 

p.p.č. 5948/3 (vodní plocha) o výměře 85 m2, p.p.č. 5948/4 (vodní plocha) o výměře 20 m2, 

p.p.č. 5949/4 (vodní plocha) o výměře 34 m2, p.p.č. 5949/5 (vodní plocha) o výměře 13 m2, 

p.p.č. 3598/3 (vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3699/5 (vodní plocha) o výměře 23 m2, 

p.p.č. 3700/3 (vodní plocha) o výměře 57 m2, p.p.č. 5949/8 (vodní plocha) o výměře 3 m2, 

p.p.č. 5951/2 (vodní plocha) o výměře 60 m2, p.p.č. 5952/2 (vodní plocha) o výměře 54 m2, 

p.p.č. 5953/4 (vodní plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, za cenu dle 

znaleckého posudku č.5684-05-7B/17, tj. celkem 20.350,- Kč.        

 

Usnesení č. 1236/2017 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 577/1 

(zahrada) o výměře 508 m2 a  části p.p.č. 5819 (zahrada) o výměře 31 m2 vše v k.ú. Jiříkov,  

dle GOP č.1498-3/2017, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům  

R. a J. P., 408 01 Rumburk, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + 

náklady, tj. celkem 67.480,- Kč.  



 5 

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

p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 508 m2 a  části p.p.č. 5819 (zahrada) o výměře 31 m2  

vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1498-3/2017, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

manželům R. a J. P., 408 01 Rumburk, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,  

tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 67.480,- Kč.       

         

Usnesení č. 1237/2017 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 577/1 

(zahrada) o výměře 49 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1498-3/2017, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, manželům M. a J. H., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 8.680,- Kč.  

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

p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 49 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1498-3/2017, která je zapsána 

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

pracoviště Rumburk, manželům M. a J. H., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle 

směrnice č. 4/2009, tj. v120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 8.680,- Kč.    

        

Usnesení č. 1238/2017 

1. RM projednala směnu nemovitostí mezi Městem Jiříkov a manželi M. a J. H.   

2. RM doporučuje ZM schválit  směnu nemovitostí, a to části p.p.č. 6070 (ostatní plocha)   

o výměře 77 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1496-1/2017,  která je zapsána na listu vlastnictví 

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

ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, za p.p.č. 6626 (ostatní plocha)  

o výměře 22 m2  v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 762 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů M. H.,  

190 00 Praha 9 a J. H., 182 00 Praha 8. Směna pozemků je po dohodě smluvních stran  

bez doplatku, a tím dojde k vyrovnání bezplatného užívání pozemku p.p.č. 6626.  

       

Usnesení č. 1239/2017 

1. RM projednala předložený návrh kupní smlouvy o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková 

jednotná kanalizace – 2.část“, a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o uzavření kupní smlouvy o prodeji stavby „Jiříkov – 

zbytková jednotná kanalizace – 2.část“, mezi Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou 

společností, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, za cenu ve výši 1.000,- Kč. 

     

Usnesení č. 1240/2017 

1. RM bere na vědomí informaci o odstoupení uchazeče firmy Window Holding, a.s., Lázně 

Toušeň, který byl hodnocen, jako první v pořadí a odstoupení uchazeče firmy  

OKNOSTYL group, s.r.o., Kuřim, který byl hodnocen, jako druhý v pořadí v rámci 

hodnocení předložených nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce  

na akci „Výměna oken ve třech objektech Města Jiříkov“. 

2. RM bere na vědomí informaci o provedené výzvě uchazeči firmě ELGO CZ s.r.o., Česká 

Lípa, který byl hodnocen, jako třetí v pořadí k předložení nezbytných dokladů a smlouvy  

o dílo, na zajištění stavebních prací na akci „Výměna oken ve třech objektech Města 

Jiříkov“. 

3. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o dílo od dodavatele ELGO CZ s.r.o., 

Česká Lípa, na zajištění stavebních prací na akci „Výměna oken ve třech objektech Města 

Jiříkov“. 
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4. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem ELGO CZ, 

s.r.o., IČ: 25479911, se sídlem Újezd 1 400, 470 01 Česká Lípa, na zajištění stavebních prací 

na akci „Výměna oken ve třech objektech Města Jiříkov“ s nabídkovou cenou ve výši 

1.010.461,-Kč včetně DPH. 

5. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov  

a dodavatelem ELGO CZ, s.r.o., IČ: 25479911, se sídlem Újezd 1 400, 470 01 Česká Lípa, na 

zajištění stavebních prací na akci „Výměna oken ve třech objektech Města Jiříkov“ 

s nabídkovou cenou ve výši 1.010.461,-Kč včetně DPH.         

 

Usnesení č. 1241/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Žádost ředitelky Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín -  příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, o povolení výjimky  

z počtu dětí v Mateřské škole Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín -  příspěvková organizace, 

podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 2 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu 

přijímání dětí k povinné předškolní výchově, a to u třídy Berušek ze stávajícího počtu 24 dětí 

na počet 25 dětí a u třídy Sluníček ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 25 dětí  

od školního roku 2017/2018. 

2. RM rozhodla povolit výjimku k navýšení počtu dětí Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín -  příspěvková organizace, a to u třídy Berušek ze stávajícího počtu 24 dětí 

na počet 25 dětí a u třídy Sluníček ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 25 dětí od školního 

roku 2017/2018.              

 

Usnesení č. 1242/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost CEDR – komunitního spolku, Křižíkova 918/32, 

Krásná Lípa, o pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice 9. května v Jiříkově. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice  

9. května, v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov, o celkové ploše 52,53 m2. 

             
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 

 

 

 

 


