
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 82. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 20. listopadu 2017 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1355/2017 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 1356/2017 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu v rámci akce 

„Adventní koncert“, konané dne 21. 12. 2017, v kostele sv. Jiří, uzavíranou mezi Městem 

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

a agenturou ALL IN PROMOTION s.r.o., se sídlem Žitná 1578/52, 120 00 Praha 2,  

IČ: 44268815, zastoupenou jednatelem panem Arturem Kaiserem, za celkovou cenu ve výši 

25.000,- Kč bez DPH, a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení uměleckého výkonu v rámci akce „Adventní 

koncert“, konané dne 21. 12. 2017, v kostele sv. Jiří, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem a agenturou  

ALL IN PROMOTION s.r.o., se sídlem Žitná 1578/52, 120 00 Praha 2, IČ: 44268815, 

zastoupenou jednatelem panem Arturem Kaiserem, za celkovou cenu ve výši 25.000,- Kč  

bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o provedení uměleckého výkonu 

v rámci akce „Adventní koncert“, konané dne 21. 12. 2017, v kostele sv. Jiří, mezi Městem 

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

a agenturou ALL IN PROMOTION s.r.o., se sídlem Žitná 1578/52, 120 00 Praha 2,  

IČ: 44268815, zastoupenou jednatelem panem Arturem Kaiserem, za celkovou cenu ve výši 

25.000,- Kč bez DPH.             

 

Usnesení č. 1357/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 27/2017 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 01. 11. 2017.           

 

Usnesení č. 1358/2017 

1. RM projednala předložený návrh Přílohy č. 5 ke Smlouvě o odběru využitelných složek 

komunálního odpadu z 09. 05. 2001, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 00261424 a firmou Pro EKO Varnsdorf s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 1363,  

407 47 Varnsdorf, IČ: 25036149, a tento návrh bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Přílohu č. 5 ke Smlouvě o odběru využitelných složek komunálního 

odpadu z 09. 05. 2001, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424  

a firmou Pro EKO Varnsdorf s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 1363, 407 47 Varnsdorf,  

IČ: 25036149, kde je stanovena částka 9.450,- Kč bez DPH za jeden svoz. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Přílohu č. 5 ke Smlouvě o odběru využitelných 

složek komunálního odpadu z 09. 05. 2001, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a firmou Pro EKO Varnsdorf s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 

1363, 407 47 Varnsdorf, IČ: 25036149.           
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Usnesení č. 1359/2017 

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) části p.p.č. 2275/1 (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. 2275/1 (trvalý travní porost) o  výměře 12 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,   

b) p.p.č. 2701/2 (zahrada) o výměře 324 m2 a p.p.č. 2768/2 (zahrada) o výměře 101 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,   

c) části  p.p.č. 3404/2 (ostatní plocha) o výměře 100 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,   

d) p.p.č. 5336/2 (orná půda) o výměře 782 m2, části p.p.č. 5337/2 (orná půda) o výměře  

774 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok  a části  

p.p.č. 5337/2 (orná půda) o výměře 16 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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,   

e) p.p.č. 2759/2 (zahrada)  o výměře 1816 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, 

f) části p.p.č. 368/1 (trvalý travní porost)  o výměře 1275 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. 2198/1 (zahrada) o výměře 653 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 2198/1 (zahrada) o  výměře 12 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,   

h) p.p.č. 3066/1 (zahrada) o výměře 2119 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  

a rok a p.p.č. 3014/3 (trvalý travní porost) o  výměře 2106 m2 v k.ú.  Jiříkov, jako louku  

za cenu 0,20  Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

i) část p.p.č. 353 (trvalý travní porost) o výměře 930 m2 a p.p.č. 361 (orná půda) o výměře 

1283 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na 

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

pracoviště Rumburk.   

j) p.p.č. 600/6 (trvalý travní porost) o výměře 339 m2 a p.p.č. 609/1 (orná půda) o výměře  

523 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. 1360/2017: 

1. RM revokuje usnesení č. 1338/2017 z 81. schůze Rady města Jiříkova, konané dne  

06. 11. 2017, v plném znění. 
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2. RM projednala předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě.  

3. 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 500,- Kč.  

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

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.           

 

Usnesení č. 1361/2017: 

1. RM revokuje usnesení č. 1339/2017 z 81. schůze Rady města Jiříkova, konané dne  

06. 11. 2017, v plném znění. 

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

inženýrské sítě.  

3. 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 500,- Kč.  

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

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.           

 

Usnesení č. 1362/2017: 

1. RM revokuje usnesení č. 1340/2017 z 81. schůze Rady města Jiříkova, konané dne  

06. 11. 2017, v plném znění. 

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

inženýrské sítě.  

3. 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 333,- Kč.  

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

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.           

 

Usnesení č. 1363/2017: 

1. RM revokuje usnesení č. 1341/2017 z 81. schůze Rady města Jiříkova, konané dne  

06. 11. 2017, v plném znění. 

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

inženýrské sítě.  

3. 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 333,- Kč.  

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

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.           

 

Usnesení č. 1364/2017: 

1. RM revokuje usnesení č. 1342/2017 z 81. schůze Rady města Jiříkova, konané dne  

06. 11. 2017, v plném znění. 

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

inženýrské sítě.  
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3. 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 333,- Kč.  

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

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.           

 

Usnesení č. 1365/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 20/2017 „Podmínky pronájmu 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova“.  

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 20/2017 „Podmínky pronájmu pozemků ve vlastnictví 

Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 01. 2018.         

 

Usnesení č. 1366/2017 

RM revokuje usnesení č. 808/2016, z 53. schůze Rady města Jiříkova, konané dne  

19. 09. 2016, v plném znění.             

 

Usnesení č. 1367/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 28. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 13. 11. 2017.           

 

Usnesení č. 1368/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost podanou panem Z. L., Kypr, o pronájem 

nebytového prostoru  na Náměstí č.e. 18 v Jiříkově, o výměře 11,71 m2. 

2. RM rozhodla  pronajmout  nebytový prostor na Náměstí č.e. 18 v Jiříkově, o výměře  

11,71 m2, panu Z. L., Kypr, na dobu neurčitou od 01. 12. 2017. 

3. RM ukládá: 

a) odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat smlouvu o pronájmu nebytového 

prostoru.  

b) starostovi města -  smlouvu  o pronájmu nebytového prostoru podepsat. 

     

Usnesení č. 1369/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 

2017: 

a) příjmy ve výši 61.023.926,46 Kč, výdaje ve výši 50.859.804,92 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši 10.164.121,54 Kč, 

b) výnosy ve výši 53.927.334,34 Kč, náklady ve výši 39.836.935,85 Kč, výsledek 

hospodaření běžného účetního období 14.090.398,49 Kč. 

2. RM projednala a bere na vědomí mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova  

k 30. 09. 2017, tzn. výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. 

3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období  9/2017 schválit. 

          

Usnesení č. 1370/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí pohledávky k 31. 10. 2017 dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala a bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 10. 2017  

dle předloženého rozboru.                
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Usnesení č. 1371/2017 

1. RM projednala rozpočtové opatření č. 14/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové 

opatření č. 14/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.   

2. RM rozhodla poskytnout zaměstnancům města, jako poděkování za celoroční práci, 

dárkový poukaz v hodnotě á 1.000,- Kč. 

3. RM rozhodla poskytnout starostovi a místostarostovi města, jako poděkování za zajištění 

kostýmů na Mikulášskou nadílku v TJ Sokol Filipov, dárkový poukaz v hodnotě á 1.000,- Kč. 

4. RM ukládá: vedoucímu vnitřní správy – zabezpečit dárkové poukazy v hodnotě 1.000,-Kč 

v příslušném počtu zaměstnanců a zabezpečit dárkový poukaz v hodnotě 1.000,-Kč pro 

starostu a místostarostu města. 

                         

Usnesení č. 1372/2017 

RM doporučuje ZM stanovit, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci radě města k provedení 

posledního rozpočtového opatření k 31. 12. 2017, v rozsahu do výše 5.000.000,- Kč, dle 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města. 

     

Usnesení č. 1373/2017 

1. RM projednala návrh „Smlouvy o poradenské a konzultační činnosti“, jejímž předmětem 

je implementace požadavků vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) do praxe Městského úřadu Jiříkov, Města Jiříkov, Městské policie Jiříkov  

a příspěvkových organizací Města Jiříkov, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města  

a společností CATANIA GROUP s.r.o., Bořivojova 35, 130 00 Praha 3, IČ: 28253591, 

zastoupené paní Dagmar Veselou, jednatelkou společnosti, za cenu ve výši 48.500,- Kč  

bez DPH, a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít „Smlouvu o poradenské a konzultační činnosti“, jejímž předmětem  

je implementace požadavků vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) do praxe Městského úřadu Jiříkov, Města Jiříkov, Městské policie Jiříkov  

a příspěvkových organizací Města Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města  

a společností CATANIA GROUP s.r.o., Bořivojova 35, 130 00 Praha 3, IČ: 28253591, 

zastoupené paní Dagmar Veselou, jednatelkou společnosti, za cenu ve výši 48.500,- Kč  

bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat „Smlouvu o poradenské a konzultační činnosti“, 

jejímž předmětem je implementace požadavků vycházející z nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  

o ochraně osobních údajů) do praxe Městského úřadu Jiříkov, Města Jiříkov, Městské policie 

Jiříkov a příspěvkových organizací Města Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,  

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města  

a společností CATANIA GROUP s.r.o., Bořivojova 35, 130 00 Praha 3, IČ: 28253591, 

zastoupené paní Dagmar Veselou, jednatelkou společnosti, za cenu ve výši 48.500,- Kč  

bez DPH.          
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Usnesení č. 1374/2017 

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

děl VP_2017_163374, s přílohou č.1, k užití hudebních děl k poslechu – populární hudba  

na akci „Jiříkovská kovadlina“, která se konala dne 23. 09. 2017 a k užití hudebních děl 

k tanci – živá hudba, která byla využita při konání akce „Den seniorů“, dne 06. 10. 2017, 

v KD Střelnice, SNP 484/29, 408 01 Rumburk, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 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, za celkovou částku ve výši 1.316,- Kč včetně 

DPH, a tuto smlouvu bere na vědomí. 

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

VP_2017_163374, s přílohou č.1, k užití hudebních děl k poslechu – populární hudba na akci 

„Jiříkovská kovadlina“, která se konala dne 23. 09. 2017 a k užití hudebních děl k tanci – živá 

hudba, která byla využita při konání akce „Den seniorů“, dne 06. 10. 2017, v KD Střelnice,  

SNP 484/29, 408 01 Rumburk, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 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, za celkovou částku ve výši 1.316,- Kč včetně DPH. 

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

hudebních děl  VP_2017_163374, s přílohou č.1, k užití hudebních děl k poslechu – populární 

hudba na akci „Jiříkovská kovadlina“, která se konala dne 23. 09. 2017 a k užití hudebních děl 

k tanci – živá hudba, která byla využita při konání akce „Den seniorů“, dne 06. 10. 2017, 

v KD Střelnice, SNP 484/29, 408 01 Rumburk, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

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, za celkovou částku ve výši 1.316,- Kč včetně DPH.    

            
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. 
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