
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 87. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 15. ledna 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1443/2018 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 29/2018 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 03. 01. 2018.           

 

Usnesení č. 1444/2018 

1. RM projednala Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě č. 7720353088, účinný dnem  

01. 12. 2017, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,  

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, a tento Dodatek č. 18  

bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě č. 7720353088, účinný dnem  

01. 12. 2017, mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,  

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě č. 7720353088, 

účinný dnem 01. 12. 2017, mezi Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, 

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.         

 

Usnesení č. 1445/2018 

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

děl VP_2017_174201 s přílohou č. 1, užití hudebních děl k tanci – reprodukovaná hudba,  

na akci „Zahájení adventu“, která se konala dne 01. 12. 2017, 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 

379,- Kč včetně DPH, a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

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

VP_2017_174201 s přílohou č. 1, užití hudebních děl k tanci – reprodukovaná hudba, na akci 

„Zahájení adventu“, která se konala dne 01. 12. 2017, 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 379,- Kč včetně DPH. 

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

hudebních děl VP_2017_174201 s přílohou č. 1, užití hudebních děl k tanci – reprodukovaná 

hudba, na akci „Zahájení adventu“, která se konala dne 01. 12. 2017, 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 

379,- Kč včetně DPH.             
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Usnesení č. 1446/2018 

1. RM bere na vědomí předložený návrh na provedení poptávkového řízení na pořízení 

nového služebního vozidla Dacia Duster 1,6 benzín, pohon 4x4, výbava Arctica, bílá barva, 

pro Městskou policii Jiříkov, a to oslovením minimálně 3 autorizovaných prodejců osobních 

vozidel Dacia, za cenu vozidla do výše maximálně 400.000,- Kč včetně DPH. 

2. RM rozhodla provést poptávkové řízení na pořízení nového služebního vozidla Dacia 

Duster 1,6 benzín, pohon 4x4, výbava Arctica, bílá barva, pro Městskou policii Jiříkov, a to 

oslovením minimálně 3 autorizovaných prodejců osobních vozidel Dacia, za cenu vozidla do 

výše maximálně 400.000,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit provedení poptávkového řízení  

na pořízení nového služebního vozidla Dacia Duster 1,6 benzín, pohon 4x4, výbava Arctica, 

bílá barva, pro Městskou policii Jiříkov, a to oslovením minimálně 3 autorizovaných prodejců 

osobních vozidel Dacia, za cenu vozidla do výše maximálně 400.000,- Kč včetně DPH. 

     

Usnesení č. 1447/2018 

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. 5688/1 (zahrada) o výměře 448 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,-  Kč/m2 a rok a p.p.č. 5684 (zahrada) o výměře 1106 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,   

b) p.p.č. 818 (ostatní plocha) o výměře 299 m2  a části p.p.č. 6043/1 (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,   

c) části p.p.č. 165/1 (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,   

d) části p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost) o výměře 400 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,   

e) p.p.č. 2787/5 (trvalý travní porost)  o výměře 688 m2 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. 1448/2018 

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

bere na vědomí. 

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

a) 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, ročně celkem 500,- Kč, panu R. Č., 407 53 Jiříkov, od 16. 01. 2018 

do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,    

b) 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, ročně celkem  
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840,- Kč, paní M. S., 407 53 Jiříkov, od 16. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemky jsou 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,   

c) 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, ročně celkem  

1.030,- Kč, panu R. R., 407 53 Jiříkov, od 16. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemky jsou 

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

Katastrální pracoviště Rumburk, 

d) 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, ročně celkem 210,- Kč, paní Z. D., 407 53 Jiříkov, 

od 16. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov  

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

e) 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, ročně celkem  

440,- Kč, panu J. T., 408 01 Rumburk, od 16. 01. 2018 do 31. 12. 2022.  Pozemek je zapsán 

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

pracoviště Rumburk,  

f) 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, ročně celkem 430,- Kč, panu M. G., 

407 53 Jiříkov, od 16. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

g) 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, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), panu J. Š., 130 00 Praha 3, 

od 16. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

h) 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, ročně celkem 1.640,- Kč, paní A. H., 250 65 Líbeznice,  

od 16. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov  

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

i) 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, ročně celkem 1.280,- Kč, panu W. A. J. B.,  

407 53 Jiříkov, od 16. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví 

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

j) 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, ročně celkem 720,- Kč, paní J. L.,  

407 53 Jiříkov, od 16. 01. 2018 do 31. 12. 2022.  Pozemek je zapsánna listu vlastnictví 

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

k) 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, ročně celkem 2.540,- Kč, panu A. M., 408 01 Rumburk,  

od 16. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov  

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



 4 

l) 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, ročně celkem 870,- Kč,  

panu V. S., 407 53 Jiříkov, od 16. 01. 2018 do 31. 12. 2022.   Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, 

3. RM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.  

     

Usnesení č. 1449/2018 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost podanou Sborem dobrovolných hasičů Jiříkov, 

Františkova 209, 407 53 Jiříkov, IČ: 66102260, o výpůjčce  nebytového prostoru v objektu 

č.p. 900, ulice 9. května v Jiříkově, za účelem zřízení posilovny. 

2. RM rozhodla  vypůjčit  nebytový prostor v objektu č.p. 900, 9. května v Jiříkově,  

o výměře 36,73 m2, Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov, Františkova 209, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 66102260, na dobu neurčitou od 01. 02. 2018, za účelem zřízení posilovny. 

3. RM ukládá:  

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

prostoru, 

b) starostovi města – smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru podepsat.  

     

Usnesení č. 1450/2018 

1. RM rozhodla dát přezkoumat hospodaření Města Jiříkova za rok 2018 Krajským úřadem 

Ústeckého kraje v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. RM ukládá: starostovi města -  podat žádost o přezkum hospodaření Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje.              

 

Usnesení č. 1451/2018 

RM projednala a bere na vědomí Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 

na podporu sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce v dlaních“ - sociální 

služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací 

Města Jiříkova, další dotace ve výši 190.700,- Kč je na rok 2017 a je určena poskytovatelům 

sociálních služeb, na podporu poskytování sociálních služeb, na území Ústeckého kraje. 

Dotace již byla přijata na základě avíza dne 28. 12. 2017 radou města.        

           

Usnesení č. 1452/2018 

RM bere na vědomí informaci hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka,  

o změně na pozici tajemníka Bezpečnostní rady Ústeckého kraje k 01. 01. 2018, kdy končí 

v dosavadní funkci pan Jiří Čermák a na pozici tajemníka Bezpečnostní rady Ústeckého kraje 

nově nastupuje Ing. Marcel Kucr.           

 

Usnesení č. 1453/2018 

1. RM projednala dopis Klubu cyklistiky Krásná Lípa, Smetanova 22, 407 46 Krásná Lípa, 

s poděkováním za spolupráci při organizaci XXX. ročníku „Tour de Feminin – O cenu 

Českého Švýcarska“, konanou v termínu 6. – 9. července 2017, včetně zajištění II. etapy 

„Jiříkovská“ dne 7. července 2017. Zároveň požádali o pomoc při spolupořadatelství II. etapy 
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mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“, 

dne 6. července 2018 (pátek) v Jiříkově. 

2. RM rozhodla o kompletním zajištěním II. etapy „Jiříkovská“ v rámci XXXI. ročníku 

mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého  Švýcarska“,  

a to dne 6. července 2018 (pátek) v Jiříkově.  

3. RM rozhodla zajistit cenu pro vrchařskou prémii „Jiříkov, ul. Šluknovská“, v rámci  

I. etapy XXXI. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu 

Českého  Švýcarska“, konanou 5. července 2018 a zajištění cen pro pořadí 1. – 3. místo  

v II. etapě XXXI. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin –  

O cenu Českého  Švýcarska“, konanou dne 6. července 2018. 

4. RM ukládá:  

a) odboru vnitřní správy a odboru místního a bytového hospodářství – zajistit organizačně 

start a dojezd II. etapy do Jiříkova. 

b) místostarostovi města – zajistit ceny pro vrchařskou prémii I. etapy a ceny pro pořadí  

1. – 3. místo II. etapy.             

 

Usnesení č. 1454/2018 

1. RM projednala nabídku letecké společnosti JAS AIR CZ spol. s.r.o., letiště Hosín,  

na pořízení leteckých snímků Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla nevyužít nabídku letecké společnosti JAS AIR CZ spol. s.r.o., Letiště Hosín, 

na pořízení leteckých snímků Města Jiříkova.          

 

Usnesení č. 1455/2018 

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

děl VP_2018_1125 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl k tanci – živá hudba na akci 

„Vánoční koncert – Bohuš Matuš“, která se konala dne 21. 12. 2017, 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 tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

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

VP_2018_1125 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl k tanci – živá hudba na akci „Vánoční 

koncert – Bohuš Matuš“, která se konala dne 21. 12. 2017, 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_2018_1125 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl k tanci – živá hudba  

na akci „Vánoční koncert – Bohuš Matuš“, která se konala dne 21. 12. 2017, 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.            

 

Usnesení č. 1456/2018 

1. RM projednala za přítomnosti pana Mgr. Petra Dubravce, ředitele Lužické nemocnice  

a polikliniky, a.s., Jiráskova 1378/48, 408 01 Rumburk, ekonomické důvody k ukončení 

činnosti ordinace praktického lékaře v Dvořákově ul., č.p. 907, 407 53 Jiříkov, ke dni  

31. 01. 2018.  

2. RM rozhodla ke dni 31. 01. 2018 ukončit nájemní vztah se společností Lužická nemocnice 

a poliklinika, a.s., Jiráskova 1378/48, 408 01 Rumburk.  
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3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – zajistit převzetí ordinace 

praktického lékaře v Dvořákově ul. č.p. 907, 407 53 Jiříkov, ke dni 31. 01. 2018. 

                   

Usnesení č. 1457/2018 

RM bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Josefa Pokoráka, na pozici člena komise pro 

občanské záležitosti, z důvodu pracovní vytíženosti ke dni 15. 01. 2018.    

   

         
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 

 


