
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 81. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 6. listopadu 2017 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1327/2017 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,  

na roky 2019 – 2020. 

Rok 2019: výnosy ve výši 6.880.000,- Kč, náklady ve výši 6.880.000,- Kč.  

Rok 2020: výnosy ve výši 6.910.000,- Kč, náklady ve výši 6.910.000,- Kč.  

2. RM bere na vědomí komentář ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2020 a k návrhu rozpočtu na rok 2018,  

se zdůvodněním požadavku na zřizovatele. Komentář je součástí návrhu rozpočtu. 

3. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace, na roky 2019 – 2020, připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

4. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,  

na rok 2017, úpravy rozpočtu na rok 2017 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2017.  

5. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018  

ve výnosové části, ve výši 8.303.000,- Kč, v nákladové části ve výši 8.303.000,- Kč,  

s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.390.000,- Kč.  

6. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018.  

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018  

ve výši 80.696,- Kč.  

8. RM bere na vědomí podklad ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu rozpočtu na rok 

2018.  

9. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018, 

připomínek. Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho 

projednání.                

 

Usnesení č. 1328/2017 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na roky  

2019 – 2020. 

Rok 2019: výnosy ve výši 21.560.000,- Kč, náklady ve výši 21.560.000,- Kč.  

Rok 2020: výnosy ve výši 21.560.000,- Kč, náklady ve výši 21.560.000,- Kč.  
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2. RM bere na vědomí komentář ředitele příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 

na roky 2019 – 2020 a k návrhu rozpočtu na rok 2018, se zdůvodněním požadavku  

na zřizovatele.  

3. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na roky  

2019 – 2020, připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude zveřejněn  

na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

4. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2017, úpravy 

rozpočtu na rok 2017 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2017.  

5. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018, ve výnosové části ve výši 

21.560.000,- Kč, v nákladové části ve výši 21.560.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek  

od zřizovatele ve výši 3.278.000,- Kč.  

6. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018.  

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018 ve výši  

306.275,- Kč.  

8. RM bere na vědomí podklad ředitele příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu rozpočtu na rok 2018.  

9. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2018, připomínek. Tento 

návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 
 

Usnesení č. 1329/2017 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na roky 2019 – 2020. 

Rok 2019: výnosy ve výši 41.855.000,- Kč, náklady ve výši 41.855.000,- Kč.  

Rok 2020: výnosy ve výši 41.855.000,- Kč, náklady ve výši 41.855.000,- Kč.  

2. RM bere na vědomí komentář ředitele příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domov 

„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 

2019 – 2020 a k návrhu rozpočtu na rok 2018, se zdůvodněním požadavku na zřizovatele.  

3. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na roky 2019 – 2020, 

připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce 

zřizovatele do doby jeho projednání. 

4. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2017, úpravy rozpočtu 

na rok 2017 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2017.  

5. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domov 

„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2018, ve výnosové části ve výši  

41.855.000,- Kč, v nákladové části ve výši 41.855.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek  

od zřizovatele ve výši 1.800.000,- Kč.  

6. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2018.  

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2018 ve výši 462.032,- Kč.  
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8. RM bere na vědomí podklad ředitele příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domov 

„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, k návrhu rozpočtu na rok 2018.  

9. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na rok 2018, připomínek. Tento návrh 

rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

      

Usnesení č. 1330/2017 

1. RM projednala: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace, k 30. 09. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období  9/2017, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace, k 30. 09. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku  

a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 9/2017, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, k 30. 09. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, 

rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 9/2017. 

2. RM schvaluje: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace, za období roku 2017, se stavem k 30. 09. 2017, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace, za období roku 2017, se stavem k 30. 09. 2017, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby 

Jiříkov, za období roku 2017, se stavem k 30. 09. 2017. 

3. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 09. 2017: 

 fond odměn       71.943,- Kč 

 FKSP        31.220,42 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku   9.699,48 Kč 

 fond investiční      60.522,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     43.478,- Kč 

4. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 09. 2017: 

 fond odměn       225.829,- Kč 

 FKSP        168.288,74 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 182.528,31 Kč 

 fond investiční      194.524,10 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     122.992,- Kč 

5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov k 30. 09. 2017: 

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        368.432,33 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 943.278,76 Kč 

 fond investiční        28.458,07 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     933.811,13 Kč 

      

Usnesení č. 1331/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace, školské právnické osobě  

v roce 2017, předložené Schrödingerovým institutem Varnsdorf – středisko volného času  

pro Šluknovský výběžek, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, IČ: 71341510, dotace ve výši 
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30.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

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

2017.                 

 

Usnesení č. 1332/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Darovací smlouvu uzavíranou mezi Městem Jiříkov  

a paní M. S., 407 53 Jiříkov, rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost)  

od paní M. S., 407 53 Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek, a tuto darovací smlouvu 

schvaluje. 

2. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.  

                

Usnesení č. 1333/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí předloženou Žádost ředitele příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, Ing. Bc. Jana  Sembdnera, o vydání souhlasu 

k pořízení profesionální pračky, pro Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, za 

celkovou nabídkovou cenu do 150.000,- Kč bez DPH, na základě zadaného výběrového řízení. 

2. RM schvaluje, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov, Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, žádost o vydání souhlasu k pořízení profesionální pračky, 

pro Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, za celkovou nabídkovou cenu  

do 150.000,- Kč bez DPH, na základě zadaného výběrového řízení.   

 

Usnesení č. 1334/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Sazebník úhrad služeb a úkonů poskytovaných pro 

domov seniorů a domov se zvláštním režimem, Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov“, s účinností od 01. 01. 2018. 

2. RM schvaluje Sazebník úhrad služeb a úkonů poskytovaných pro domov seniorů a domov 

se zvláštním režimem, Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov“, s účinností  

od 01. 01. 2018. 

3. RM projednala a bere na vědomí Sazebník úhrad služeb a úkonů poskytovaných v rámci 

terénních sociálních služeb, Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, s účinností  

od 01. 01. 2018. 

4. RM schvaluje Sazebník úhrad služeb a úkonů poskytovaných v rámci terénních sociálních 

služeb, Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, s účinností od 01. 01. 2018. 

      

Usnesení č. 1335/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 23. zasedání Komise výstavby a životního prostředí 

konaného dne 23. 10. 2017.         

 

Usnesení č. 1336/2017 

1. RM projednala předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 2/2017,  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů, a tento návrh bere na vědomí. 

2. RM doporučuje Zastupitelstvu města Jiříkov rozhodnout vydat, na základě § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2017,  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů.       
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Usnesení č. 1337/2017 

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

pronájmu bere na vědomí. 

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

a)  p.p.č. 1896/10 (zahrada)  o výměře 206 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. 508 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek 

pod stavbou plechové garáže, za cenu 15,- 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. 139/6 (zahrada) o výměře 20 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.   

d) části st.p.č. 705 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 25 m2 a části p.p.č. 36 (trvalý travní 

porost) 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.  

e) části  p.p.č. 2183/1 (trvalý travní porost) o výměře 787 m2, části p.p.č. 2184 (trvalý travní 

porost) o výměře 399 m2, p.p.č. 2185 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2 vše  

v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 a rok a část p.p.č. 2184 (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.  

f) části  p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) o výměře 120 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. 156/1 (trvalý travní porost) o výměře 50 m2, části st.p.č. 619 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 100 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části 

st.p.č. 619 (zastavěná plocha a nádvoří) o  výměře 12 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. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže č. 13, za cenu 15,- Kč/m2 a rok.  Pozemek je zapsán na listu 

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

Rumburk.   

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

dočasné stavby plechové garáže č. 11, za cenu 15,- 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. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže č. 10, za cenu 15,- Kč/m2 a rok.  Pozemek je zapsán na listu 

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

Rumburk.   

k) části p.p.č. 5134/1 (trvalý travní porost)  o výměře 450 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.   

l) části p.p.č. 269/1 (trvalý travní porost) o výměře 580 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu,  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 269/1 (trvalý travní porost) o  výměře 12 m2 v k.ú.  Jiříkov, 

jako pozemek pod stavbou kůlny, za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu 
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vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Rumburk.   

m) části p.p.č. 59/3 (ostatní plocha)  o výměře 120 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.   

n) části p.p.č. 605/1 (zahrada)  o výměře 180 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.   

o) části p.p.č. 19/3 (zahrada) o výměře 1200 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu  

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 19/3 (zahrada) o  výměře 12 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. 1703/7 (zahrada)  o výměře 485 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.   

q)  st.p.č. 1199/1 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 39 m2 a p.p.č. 215/2 (trvalý travní 

porost) 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. 

r) části  p.p.č. 1900/3 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 a části p.p.č. 1900/4 (ostatní plocha) 

o výměře 50 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. 

s) části  p.p.č. 1900/3 (ostatní plocha) o výměře 297 m2 a části p.p.č. 1900/4 (ostatní plocha)  

o výměře 54 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. 

t) části  p.p.č. 4049/2 (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.   

u) části  p.p.č. 2476/8 (zahrada) o výměře 70 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.   

v) části p.p.č. 277/1 (trvalý travní porost) o výměře 535 m2,  p.p.č. 277/2 (zahrada) o výměře 

43 m2, části p.p.č. 278 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu,  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 277/1 (trvalý travní porost) o výměře 12 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. 

w) p.p.č. 272 (ostatní plocha)  o výměře 439 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.   

x)  p.p.č. 5247/2 (trvalý travní porost)  o výměře 1452 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.   

y)  části p.p.č. 5885/2 (trvalý travní porost) o výměře 380 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu,  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5885/2 (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.   
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z) p.p.č. 159/1 (trvalý travní porost) o výměře 86 m2,  p.p.č. 159/3 (zahrada) o výměře 38 m2, 

části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) o výměře 800 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu,  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 160/1 (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. 

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

pozemků na úřední desce MěÚ Jiříkov.            

 

Usnesení č. 1338/2017: 

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

inženýrské sítě.  

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

na stavbu veřejného osvětlení  na p.p.č. 5254/1, st.p.č. 1260 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. D., 407 53 Jiříkov, a to  

za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výše uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.            

 

Usnesení č. 1339/2017: 

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

inženýrské sítě.  

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

na stavbu veřejného osvětlení  na p.p.č. 5254/1, st.p.č. 1260 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a manželi K. a A. D., 407 53 Jiříkov, a to  

za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výše uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.            

 

Usnesení č. 1340/2017: 

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

inženýrské sítě.  

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

na stavbu veřejného osvětlení  na p.p.č. 5276/4, st.p.č. 1323 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. M., 407 53 Jiříkov, a to  

za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výše uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.            

 

Usnesení č. 1341/2017: 

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

inženýrské sítě.  

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

na stavbu veřejného osvětlení  na p.p.č. 5276/4, st.p.č. 1323 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem M. V., 407 53 Jiříkov, a to  

za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výše uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.            
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Usnesení č. 1342/2017: 

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

inženýrské sítě.  

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

na stavbu veřejného osvětlení  na p.p.č. 5276/4, st.p.č. 1323 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem P. M., 407 53 Jiříkov, a to  

za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výše uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.       

 

Usnesení č. 1343/2017: 

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

inženýrské sítě. 

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

na stavbu veřejného osvětlení  na st.p.č. 823/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem F. R., 408 01 Rumburk, a to za jednorázovou úhradu 

1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výše uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.            

 

Usnesení č. 1344/2017: 

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

inženýrské sítě.  

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

na stavbu veřejného osvětlení  na st.p.č. 1263 v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní A. K., 407 53 Jiříkov, a to za jednorázovou úhradu  

1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výše uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.       

 

Usnesení č. 1345/2017: 

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

inženýrské sítě.  

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

na stavbu veřejného osvětlení  na p.p.č. 5270 v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a manželi I. a J. P., 407 53 Jiříkov, a to za jednorázovou úhradu 

1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výše uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.            

 

Usnesení č. 1346/2017: 

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

inženýrské sítě.  

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

na stavbu veřejného osvětlení  na p.p.č. 5278/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a manželi L. a O. P., 407 53 Jiříkov, a to za jednorázovou úhradu 

1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výše uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.            
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Usnesení č. 1347/2017: 

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

inženýrské sítě.  

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

na stavbu veřejného osvětlení  na p.p.č. 5276/2, v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní V. Š., 407 53 Jiříkov, a to za jednorázovou úhradu  

1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výše uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.            

 

Usnesení č. 1348/2017: 

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

inženýrské sítě. 

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

na stavbu veřejného osvětlení  na p.p.č. 5149/4 v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a manželi A. a V. O., 407 53 Jiříkov, a to za jednorázovou úhradu 

1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výše uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.            

 

Usnesení č. 1349/2017: 

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

inženýrské sítě. 

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

na stavbu veřejného osvětlení  na p.p.č. 5316, p.p.č. 5315/1 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní Z. C., 143 00 Praha 4, a to za jednorázovou 

úhradu 1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výše uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.            

 

Usnesení č. 1350/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 27. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 25. 10. 2017.            

 

Usnesení č. 1351/2017 

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

tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci, na dobu určitou  

od 15. 11. 2017 do 31. 12. 2017, paní A. B., 407 53 Jiříkov. 

2. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (101,30 m2), Rumburská 646, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci, na dobu určitou  

od 15. 11. 2017 do 31. 12. 2017, panu M. Ch., 408 01 Rumburk.     

          

Usnesení č. 1352/2017 

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

Města Jiříkova, na období od 01. 11. 2017 do 30. 11. 2017: 

M. L., 407 53 Jiříkov  od 01. 11. 2017 do 30. 11. 2017 

B. J., 407 53 Jiříkov  od 01. 11. 2017 do 30. 11. 2017 

B. J., 407 53 Jiříkov  od 01. 11. 2017 do 30. 11. 2017 
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Usnesení č. 1353/2017 

RM rozhodla dle Směrnice č. 1/2014, čl. 3, odst. 3.1.4., přidělit byt 1+1 (53,03 m2),  

ul. 9. května č.p. 900  Jiříkov, za předpokladu složení  tříměsíčního nájemného bez služeb 

s nájmem spojené, jako kauci   na dobu určitou od 13. 11. 2017 do 31. 03. 2018, panu  

Mgr. Bc. J. Ch., Ústí nad Labem, z důvodu písemného požadavku Mgr. Bc. Ladislava 

Obergrubera, ředitele přispěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace.              

               

Usnesení č. 1354/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí Informaci o nutnosti pořízení elektrocentrály, pro případ 

výpadku elektrické energie, pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a tím 

zajištění dodávky, pro objekt domova elektrickou energií, po dobu výpadku elektrické energie.  

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

Jiříkov, Ing. Bc. Janu Sembdnerovi - zajistit pořízení elektrocentrály s odpovídající kapacitou, 

aby byla v případě výpadku elektrické energie zajištěna dodávka elektrické energie, pro Domov 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, a to po dobu výpadku dodávky elektrické energie.  

                
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 

 

 

 


