
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 89. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 5. února 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1462/2018 

1. RM bere na vědomí předložený návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na úpravu realizační 

PD, podle požadovaných změn objednavatelem nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, na akci 

„Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova – Hasičská zbrojnice“. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na úpravu realizační PD,  

podle požadovaných změn objednavatelem nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, na akci 

„Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova – Hasičská zbrojnice“,  

mezi Městem Jiříkov a firmou Correct BC, s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 1339/15, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25028588, s navýšením ceny o 30.000,- Kč bez DPH,  

na celkovou cenu ve výši 282.000,- Kč bez DPH.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na úpravu 

realizační PD, podle požadovaných změn objednavatelem nad rámec uzavřené smlouvy  

o dílo, na akci „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova – Hasičská 

zbrojnice“, mezi Městem Jiříkov a firmou Correct BC, s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 

1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25028588.          

     

Usnesení č. 1463/2018 

1. RM bere na vědomí předložený plán veřejných zakázek realizovaných v roce 2018. 

2. RM rozhodla schválit plán veřejných zakázek na rok 2018. 

3. RM rozhodla v rámci otevírání a hodnocení nabídek ustanovit 5-ti člennou komisi  

ve složení p. Miroslav Horák - místostarosta města Jiříkov, p. Miroslav Sabo - vedoucí odboru 

výstavby a životního prostředí, p. Petr Dufek - předseda komise výstavby a životního 

prostředí, p. Michal Heřmánek - referent odboru výstavby a životního prostředí a vždy 

vedoucího odboru MěÚ Jiříkov, který má realizaci uvedené zakázky na starosti. 

Dále RM rozhodla o náhradnících v případě neúčasti některých členů komise, a to ve složení 

Ing. Jindřich Jurajda, Ing. Jozef Hompora a Ing. Jitka Schovancová a Mgr. Bc. Vladimír 

Šamša.            

 

Usnesení č. 1464/2018 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků a obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví 

Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) část p.p.č. 5272/2 (trvalý travní porost) o výměře 400 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako 

zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 400,- Kč, paní V. Š., 407 53 Jiříkov,  

od 15. 02. 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)  p.p.č. 1896/10 (zahrada)  o výměře 206 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 

a rok, ročně celkem 210,- Kč, paní A. N., 407 53 Jiříkov, od 15. 02. 2018 do 31. 12. 2022.  

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  
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3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) část 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 část 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, ročně celkem 640,- Kč, paní T. K.,  

407 53 Jiříkov, od 15. 02. 2018 do 31. 12. 2022.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

b) část 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, ročně celkem 450,- Kč, paní Z. G., 407 53 Jiříkov,  

od 15. 02. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

c)  p.p.č. 2759/2 (zahrada)  o výměře 1816 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 

a rok, ročně celkem 1.820,- Kč, paní M. B., 407 53 Jiříkov, od 15. 02. 2018 do 31. 12. 2022.  

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

d) 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, ročně celkem 450,- Kč,  

panu M. H., 407 53 Jiříkov, od 15. 02. 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. 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. 1465/2018 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu pozemků města 

Jiříkova pro stavbu rodinného domu č. 014/2008 ze dne 28. 04. 2008, uzavíraný mezi Městem 

Jiříkov a paní L. J., 408 01 Rumburk a panem J. J., 407 53 Jiříkov, a to na část p.p.č. 616/2   

o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2, vše  

v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2019. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 5 ke smlouvě o pronájmu pozemků města 

Jiříkova pro stavbu rodinného domu č. 014/2008 ze dne 28. 04. 2008, mezi Městem Jiříkov  

a paní L. J., 408 01 Rumburk a panem J. J., 407 53 Jiříkov, a to na část p.p.č. 616/2  o výměře 

1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2, vše v k.ú. Jiříkov, 

kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2019. 

3. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 6 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě 

č.008/2008 ze dne 28. 04. 2008, uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. J., 408 01 Rumburk 

a panem J. J., 407 53 Jiříkov, a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039  

o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2, vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde 

k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2019. 

4. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 6 ke smlouvě  

o budoucí kupní smlouvě č.008/2008 ze dne 28. 04. 2008, mezi Městem Jiříkov  

a paní L. J., 408 01 Rumburk a panem J. J., 407 53 Jiříkov, a to na část p.p.č. 616/2  o výměře 

1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2, vše v k.ú. Jiříkov, 

kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2019.           

 

Usnesení č. 1466/2018 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemků města 

Jiříkova pro stavbu rodinného domu č.012/2011 ze dne 21. 04. 2011, uzavíraný mezi Městem 

Jiříkov a manželi M. a P. K., 407 53 Jiříkov, a to na st.p.č. 2053 (zastavěná plocha a nádvoří) 
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o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1 (trvalý travní porost) o výměře 837 m2, vše v k.ú. Jiříkov, 

kterým dojde k prodloužení smlouvy do 30. 06. 2020. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemků města 

Jiříkova pro stavbu rodinného domu č.012/2011 ze dne 21. 04. 2011, mezi Městem Jiříkov  

a manželi M. a P. K., 407 53 Jiříkov, a to na st.p.č. 2053 (zastavěná plocha a nádvoří)  

o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1 (trvalý travní porost) o výměře 837 m2, vše v k.ú. Jiříkov, 

kterým dojde k prodloužení smlouvy do 30. 06. 2020. 

3. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě 

č.08/2011 ze dne 02. 05. 2011, uzavíraný mezi Městem Jiříkov a manželi  

M. a P. K., 407 53 Jiříkov, a to na st.p.č. 2053 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře  150 m2 

a p.p.č. 618/1 (trvalý travní porost) o výměře 837 m2, vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde 

k prodloužení smlouvy do 30. 06. 2020. 

4. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě  

o budoucí kupní smlouvě č.08/2011 ze dne 02. 05. 2011, mezi Městem Jiříkov a manželi  

M. a P. K., 407 53 Jiříkov, a to na st.p.č. 2053 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 150 m2 

a p.p.č. 618/1 (trvalý travní porost) o výměře 837 m2, vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde 

k prodloužení smlouvy do 30. 06. 2020. 

 

Usnesení č. 1467/2018 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků města 

Jiříkova pro stavbu rodinného domu č. 075/2012 ze dne 22. 08. 2012, uzavíraný mezi Městem 

Jiříkov a panem M. G., 130 00 Praha 3, na p.p.č. 594/10  o výměře 1140 m2, v  k.ú. Jiříkov, 

kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2018. 

2. RM rozhodla uzavřít  Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků města Jiříkova pro 

stavbu rodinného domu č. 075/2012 ze dne 22. 08. 2012, mezi Městem Jiříkov a panem  

M. G., 130 00 Praha 3, na p.p.č. 594/10 o výměře 1140 m2, v  k.ú. Jiříkov, kterým dojde 

k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2018. 

3. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě 

č.007/2012 ze dne 22. 08. 2012, uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem M. G.,  

130 00 Praha 3, na p.p.č. 594/10 o výměře 1140 m2, v k.ú. Jiříkov, kterým dojde 

k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2018. 

4. RM doporučuje ZM uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě 

č.007/2012 ze dne 22. 08. 2012, mezi Městem Jiříkov a panem M. G., 130 00 Praha 3,  

na p.p.č. 594/10 o výměře 1140 m2, v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 

31. 12. 2018.         

 

Usnesení č. 1468/2018 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007730/P003, DC_Jiříkov, 

ppč. 1839, příp. do 50m kNN, na p.p.č. 6559/1 (ostatní plocha) 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 - Podmokly, zastoupenou firmou JIPAKU, s.r.o., 

Novosedlická 312, 417 02 Dubí a dále Ing. Zbyňkem Lubovským, se sídlem  

Náměstí 5. května 52, 471 27 Stráž pod Ralskem, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007730/P003, DC_Jiříkov, ppč. 1839, 

příp. do 50m kNN, na p.p.č. 6559/1 (ostatní plocha) 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 - Podmokly, zastoupenou firmou JIPAKU, s.r.o., Novosedlická 312,  
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417 02 Dubí a dále Ing. Zbyňkem Lubovským, se sídlem Náměstí 5. května 52, 471 27 Stráž 

pod Ralskem, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007730/P003, 

DC_Jiříkov, ppč. 1839, příp. do 50m kNN, na p.p.č. 6559/1  (ostatní plocha) 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 - Podmokly, zastoupenou firmou JIPAKU, s.r.o., 

Novosedlická 312, 417 02 Dubí a dále Ing. Zbyňkem Lubovským, se sídlem  

Náměstí 5. května 52, 471 27 Stráž pod Ralskem.          

 

Usnesení č. 1469/2018 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č. VI/1070/2017/DC, na p.p.č. 6517/3, v k.ú. Filipov u Jiříkova, kde budoucí zavázaný strpí 

zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení „Jiříkov – Filipov – veřejné 

osvětlení – II.etapa“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů,  a to 

podle geometrického plánu, který vymezí rozsah věcného břemene, uzavíranou mezi 

Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným 

Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ruská 260,  

417 03 Dubí 3, zastoupenou Ing. Liborem Tačnerem, jako budoucím zavázaným a Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako budoucím oprávněným, a tento návrh smlouvy 

bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

č. VI/1070/2017/DC, na p.p.č. 6517/3, v k.ú. Filipov u Jiříkova, kde budoucí zavázaný strpí 

zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení „Jiříkov – Filipov – veřejné 

osvětlení – II.etapa“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů,  a to 

podle geometrického plánu, který vymezí rozsah věcného břemene, mezi Ústeckým krajem, 

se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a údržbou 

silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, 

zastoupenou Ing. Liborem Tačnerem, jako budoucím zavázaným a Městem Jiříkov,  

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako budoucím oprávněným, za jednorázovou úhradu dle ceníku 

schváleného Radou Ústeckého  kraje usnesením č. 98/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010. 

3. RM ukládá: starostovi města – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

č. VI/1070/2017/DC podepsat.            

 

Usnesení č. 1470/2018 

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

p.p.č. 159/1 (trvalý travní porost)  o výměře 1 m2 a část p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 21 m2, vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1522-151/2017, za cenu dle směrnice  

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to část p.p.č. 159/1 (trvalý travní porost)  o výměře 1 m2 a část p.p.č. 160/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 21 m2, vše  v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1522-151/2017, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.           

 

Usnesení č.  1471/2018  

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  p.p.č. 498/4 

(zahrada) o výměře 22 m2 a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) o výměře 127 m2, vše v k.ú. Jiříkov, 

za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  
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2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to p.p.č. 498/4 (zahrada) o výměře 22 m2 a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) o výměře 127 m2, 

vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

     

Usnesení č.  1472/2018 

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

p.p.č. 2702 (zahrada) o výměře 213 m2, v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, za cenu dle 

směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to část p.p.č. 2702 (zahrada) o výměře 213 m2, v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017,  

za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.        

 

Usnesení č.  1473/2018 

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

p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 63 m2, v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1511-94/2017,  

za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to část p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 63 m2, v k.ú. Jiříkov, dle GOP  

č. 1511-94/2017, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

     

Usnesení č.  1474/2018 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 2066 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 119 m2 a p.p.č. 621/1 (orná půda) o výměře 754 m2, 

vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 005/2013, ze dne  

03. 07. 2013, tj. 880,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to st.p.č. 2066 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 119 m2 a p.p.č. 621/1 (orná půda)  

o výměře 754 m2, vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 005/2013, 

ze dne 03. 07. 2013, tj. 880,- Kč.            

  

Usnesení č. 1475/2018 

1. RM projednala předložený návrh Darovací smlouvy jejímž předmětem je částka ve výši 

15.000,- Kč, která bude Městem Jiříkov využita výhradně pro kulturní účely Města Jiříkov, 

uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089,  

DIČ: CZ49356089. 

2. RM rozhodla uzavřít Darovací smlouvu jejímž předmětem je částka ve výši 15.000,- Kč, 

která bude Městem Jiříkov využita výhradně pro kulturní účely Města Jiříkov, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Darovací smlouvu jejímž předmětem je částka  

ve výši 15.000,- Kč, která bude Městem Jiříkov využita výhradně pro kulturní účely Města 

Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089,  

DIČ: CZ49356089.                

 

Usnesení č. 1476/2018 

1. RM projednala předložený návrh Přílohy ke smlouvě o výpůjčce nádob, uzavírané mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a EKO-KOM a.s., Na Pankráci 

1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701, DIČ: CZ 25134701. 
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2. RM rozhodla uzavřít Přílohu ke smlouvě o výpůjčce, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4,  

IČ: 25134701, DIČ: CZ 25134701. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Přílohu ke smlouvě o výpůjčce, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 

140 21 Praha 4, IČ: 25134701, DIČ: CZ 25134701.     

 

Usnesení č. 1477/2018 

1. RM projednala předloženou informaci České asociace odpadového hospodářství  

o možném navýšení nákladů za odpadové hospodářství, a tuto informaci bere na vědomí. 

2. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – informaci České asociace 

odpadového hospodářství o možném navýšení nákladů za odpadové hospodářství zaslat 

členům ZM.                  

 

Usnesení č. 1478/2018 

1. RM projednala podání pana M. K., 407 53 Jiříkov, který požaduje snížení rychlosti v ulici 

Mánesova, 407 53 Jiříkov, na 30 km/hod a umístění zpomalovacích prahů, z důvodu rychle 

projíždějících nákladní vozidel a bezpečnosti chodců, jelikož nejsou v dané lokalitě umístěny 

chodníky. 

2. RM rozhodla na základě dřívějšího stanoviska Policie ČR a doporučení Komise místního  

a bytového hospodářství nežádat o dopravní omezení, a to snížení rychlosti na 30 km/hod  

a umístěním zpomalovacích prahů na místní komunikaci Mánesova, 407 53 Jiříkov.  

                

Usnesení č. 1479/2018 

1. RM projednala Inventarizační zprávu roku 2017 o inventarizaci majetku a závazků Města 

Jiříkova.  

2. RM rozhodla schválit Inventarizační zprávu roku 2017 o inventarizaci majetku a závazků 

Města Jiříkova.             

 

Usnesení č. 1480/2018 

1. RM projednala vyúčtování přijatých níže uvedených dotací 2017: 
            Výše dotace   Vratka 

           nedočerpané 

            dotace 

           

a) Volby do krajských zastupitelstev         78.000,- Kč  15.447,- Kč 

b) Výkon státní správy      1.976.200,- Kč           0,- Kč 

c) Akt. politika zaměstnanosti     2.766.422,- Kč            0,- Kč 

d) SDH- akceschopnost, mzd. náklady       244.040,- Kč           0,- Kč 

e) Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání     225.460,80 Kč          0,- Kč 

f) Demolice objektu č.p. 1 – hotel Beseda   1.240.672,- Kč           0,- Kč 

g) Podpora ÚK na sociální služby 2018        204.277,09 Kč          0,- Kč 

h) Podpora vybraných sociálních služeb       217.300,- Kč           0,- Kč 

i) Podpora sociálních služeb                                                          8.633.700,- Kč                       0,- Kč 

 

Celkem      15.586.071,899 Kč  15.447,- Kč 

 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2017. 

3. RM doporučuje ZM schválit vratku nedočerpané dotace roku 2017 ve výši 15.447,- Kč. 
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Usnesení č. 1481/2018 

1. RM projednala a bere na vědomí pohledávky k 31. 12. 2017 dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala a bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 12. 2017 dle 

předloženého rozboru.         

 

Usnesení č. 1482/2018 

1. RM projednala přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu  

k rozpočtům obcí, na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2018, ve výši  

2.170.500,- Kč, z toho 720.514,- Kč na základní působnost a 1.450.000,- Kč na financování 

veřejného opatrovnictví. 

2. RM doporučuje ZM přijmout uvedenou dotaci a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.  

 

Usnesení č. 1483/2018 

1. RM projednala poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje, 

na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta republiky, ve výši 85.500,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM přijmout uvedenou dotaci a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 

     

Usnesení č. 1484/2018 

1. RM projednala Darovací smlouvu uzavíranou mezi Městem Jiříkov a panem K. H.,  

407 46 Krásná Lípa, a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana K. H.,  

407 46 Krásná Lípa, dar byl poskytnut bez podmínek.  

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

     

Usnesení č. 1485/2018 

1. RM projednala návrh Smlouvy o provedení kontrol hospodaření příspěvkových organizací 

města Jiříkov za rok 2018, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a firmou BIRIMS s.r.o., se sídlem 

Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf, IČ: 04755723, zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem 

Bímem, za cenu celkem ve výši 16.300,- Kč bez DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení kontrol hospodaření PO města Jiříkov za rok 

2018, mezi Městem Jiříkov a firmou BIRIMS s.r.o., se sídlem Nezvalova 2042,  

407 47 Varnsdorf, IČ: 04755723, zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Bímem, za cenu 

celkem ve výši 16.300,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města -  výše uvedenou smlouvu podepsat.      

 

Usnesení č. 1486/2018 

1. RM projednala návrh dodatku č. 1 směrnice č. 11/2017 „Evidence a vymáhání pohledávek 

Města Jiříkova“. 

2. RM rozhodla schválit dodatek č. 1 směrnice č. 11/2017 „Evidence a vymáhání pohledávek 

Města Jiříkova“ s platností a účinností od 06. 02. 2018.         

 

Usnesení č. 1487/2018 

1. RM projednala možnost podání žádosti na získání dotace z programu Ústeckého kraje 

na projekt „Zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění akceschopnosti strážníků Městské policie 

Jiříkov“ z Programu 2018, jehož cílem je na základě získané dotace pořízení 4 ks nových 

služebních zbraní včetně pouzder na zbraně, a také pořízení nového Alkoholotesteru pro 

potřeby Městské policie Jiříkov a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10%  

z celkových uznatelných nákladů z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2018 z kapitoly 5311. 
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2. RM rozhodla schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení bezpečnosti  

a zkvalitnění akceschopnosti strážníků Městské policie Jiříkov“ z Programu 2018, pro 

poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu  

v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - zajistit podání žádosti do programu 

Ústeckého kraje na rok 2018.            

 

Usnesení č. 1488/2018 

1. RM projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance 

a poskytování pracovnělékařských služeb, účinný dnem 01. 02. 2018, uzavíraný mezi 

Medipok ambulance s.r.o., se sídlem Ječná 1589/31, 408 01 Rumburk, IČ: 02952866, 

zastoupené jednatelem MUDr. Martinem Pokorákem a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 

464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajišťování preventivní péče pro 

zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb, účinný dnem 01. 02. 2018, mezi 

Medipok ambulance s.r.o., se sídlem Ječná 1589/31, 408 01 Rumburk, IČ: 02952866, 

zastoupené jednatelem MUDr. Martinem Pokorákem 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. 1 ke smlouvě o zajišťování 

preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb, účinný dnem  

01. 02. 2018, mezi Medipok ambulance s.r.o., se sídlem Ječná 1589/31, 408 01 Rumburk,  

IČ: 02952866, zastoupené jednatelem MUDr. Martinem Pokorákem a Městem Jiříkov,  

se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem 

Majákem.               

 

Usnesení č. 1489/2018 

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o poskytování pravidelných ročních školení 

v oblasti Bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci a požární ochrany, která se týká školení 

práce ve výškách, 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 1.000,- Kč bez DPH za každý rok užívání služby. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování pravidelných ročních školení v oblasti 

Bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci a požární ochrany, která se týká školení práce ve 

výškách, 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 1.000,- Kč bez DPH za každý rok užívání služby. 

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

školení v oblasti Bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci a požární ochrany, která se týká 

školení práce ve výškách, 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 1.000,- Kč bez DPH za každý rok užívání služby. 

     

Usnesení č. 1490/2018 

RM projednala a bere na vědomí předloženou informaci ředitele příspěvkové organizace 

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

výběrového řízení na pořízení profesionální pračky PRIMUS FX 105, s kapacitou 11 kg, pro 

příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, od společnosti 
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, 

Prádelny a Kuchyně s.r.o, Lužecká 338, 463 61 Raspenava, a to za celkovou nejvýhodnější 

nabídkovou cenu ve výši 146.300,- Kč bez DPH.          

 

Usnesení č. 1491/2018 

1. RM bere na vědomí USNESENÍ Policie České republiky KŘP Ústeckého kraje, Služba 

kriminální policie a vyšetřování, odbor HK – 1. oddělení, Lidické náměstí 9,  

401 79 Ústí nad Labem, ve věci „odložení“ trestní věci podezření ze spáchání zločinu 

Poškození věřitele podle § 222/1a, 4a, trestního zákoníku, kterého se měl dopustit J. J.,  

408 01 Rumburk – Horní Jindřichov, t.č. 170 00 Praha 7, jednatel společnosti ELSTAV JK 

s.r.o., IČ: 472 84 200. 

2. RM ukládá: starostovi města – seznámit zastupitele města s USNESENÍM Policie ČR. 

     

Usnesení č. 1492/2018 

1. RM bere na vědomí nabídku od společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební 

agentura, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447, na zajištění 

prodeje nemovitostí ve vlastnictví města, prostřednictvím portálu e-dražby.cz. Nabídka  

se týká prodeje nemovitosti č.p. 839 (výroba) na st.p.č. 1357/1, objektu bez č.p.  

(zemědělská stavba) na st.p.č. 1357/2 a pozemků st.p.č. 1055 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 1055m2, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2,  

p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2
, za cenu dle znaleckého posudku 1.700.000,- Kč. 

2. RM projednala návrh Smlouvy o provedení aukce od společnosti AUDRA s.r.o., aukční  

a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447,  

k zajištění aukce na nemovitosti č.p. 839 (výroba) na st.p.č. 1357/1, objektu bez  

č.p. (zemědělská  stavba) na st.p.č. 1357/2 a pozemků st.p.č. 1055 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 1055 m2, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463m2
, 

p.p.č.  1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, za cenu dle znaleckého posudku 1.700.000,- Kč. 

Zajištění aukce je bezúplatné. 

3. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o provedení aukce od společnosti AUDRA 

s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové,  

IČ: 27479447, k zajištění aukce na nemovitosti č.p. 839 (výroba) na st.p.č. 1357/1, 

objektu bez č.p. (zemědělská stavba) na st.p.č. 1357/2 a pozemků st.p.č. 1055 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 1055 m2, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 463 m2, p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, za cenu dle znaleckého posudku 

1.700.000,- Kč.                                                                                                 

 

Usnesení č. 1493/2018 

1. RM projednala návrh Smlouvy o výkonu funkce pověřence GDPR, jejímž předmětem je 

výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a následujících 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) pro Město 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 smluvní odměnu ve výši 3.900,- Kč bez DPH, za každý započatý měsíc, kdy je smlouva 

platná a účinná. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR, jejímž předmětem je 

výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a následujících 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 
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95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro Město 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 smluvní odměnu ve výši 3.900,- Kč bez DPH, za každý započatý měsíc, kdy je 

smlouva platná a účinná. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR, 

jejímž předmětem je výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37  

a následujících 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) pro Město 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 smluvní odměnu ve výši 3.900,- Kč bez DPH, za každý započatý měsíc, kdy je smlouva 

platná a účinná.              

  

Usnesení č. 1494/2018 

1. RM schvaluje výroční zprávu za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací, 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zveřejnit výroční zprávu za rok 2017  

o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce a na www stránkách 

Města Jiříkov.              

 

Usnesení č. 1495/2018 

1. RM dává souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního 

fondu příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na nákup 

motorového vozidla Mercedes sprinter 2,2 do celkové výše 200.000,- Kč. 

2. RM projednala předloženou informaci ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce  

v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, Ing. Bc. Jana Sembdnera, o možnosti pořízení 

investičního majetku pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, a to motorového vozidla Mercedes sprinter 2,2 dle vybavení s obchodní nabídkou, 

sloužící pro potřeby přepravy klientů sociálních služeb, do celkové výše 200.000,- Kč. 

3. RM schvaluje použití investičního fondu k pořízení investičního majetku pro 

příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, a to motorového 

vozidla Mercedes sprinter 2,2 dle vybavení s obchodní nabídkou, sloužící pro potřeby 

přepravy klientů sociálních služeb, do celkové výše 200.000,- Kč.       

  

Usnesení č. 1496/2018 

1. RM rozhodla revokovat usnesení č. 1456/2018 v bodě 2. a 3. z 87. schůze RM konané dne 

15. 01. 2018. 

2. RM rozhodla revokovat usnesení č. 1459/2018 v bodě 2. a 3. z 88. schůze RM konané dne 

24. 01. 2018.              

 

Usnesení č. 1497/2018 

1. RM rozhodla dohodou ke dni 28. 02. 2018 ukončit nájemní vztah se společností Lužická 

nemocnice a poliklinika, a.s., Jiráskova 1378/48, 408 01 Rumburk.  
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2. RM ukládá: starostovi města – podepsat dohodu o ukončení nájemního vztahu ke dni  

28. 02. 2018, mezi Městem Jiříkov a společností Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., 

Jiráskova 1378/48, 408 01 Rumburk. 

3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – zajistit převzetí ordinace 

praktického lékaře v Dvořákově ul. č.p. 907, 407 53 Jiříkov, ke dni 28. 02. 2018. 

4. RM rozhodla pronajmout MUDr. Martině Kučerové, 408 01 Rumburk,  nebytový prostor 

o ploše 45,57 m2, v objektu č.p. 907, ulice Dvořákova, v části obce Starý Jiříkov,  

v k.ú. Jiříkov, za účelem provozování ordinace praktického lékaře od 01. 03. 2018 na dobu 

neurčitou. 

5. RM ukládá:  

a) odboru místního a bytového hospodářství  - vypracovat smlouvu o nájmu nebytového 

prostoru v objektu č.p. 907, ulice Dvořákova, v části obce Starý Jiříkov, v k.ú. Jiříkov, 

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

       
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 

 


