
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 90. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 19. února 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1498/2018 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 1499/2018 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 30/2018 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 07. 02. 2018.       

 

Usnesení č. 1500/2018 

1. RM projednala návrh Dodatku ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních 

fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2018, ve výši 80.000,- Kč, 

uzavíraný mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3, 

406 55 Děčín I, zastoupené ředitelem panem Ladislavem Zoubkem a Městem Jiříkov, 

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

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních 

fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2018, ve výši 80.000,- Kč, 

mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3,  

406 55 Děčín I, zastoupené ředitelem panem Ladislavem Zoubkem a Městem Jiříkov, 

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

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování  

a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2018, 

ve výši 80.000,- Kč, mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací,  

Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I, zastoupené ředitelem panem Ladislavem Zoubkem  

a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem 

Michalem Majákem.              

 

Usnesení č. 1501/2018 

1. RM projednala nabídku Českého červeného kříže podanou prostřednictvím  

IV – Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, a to o možnosti podání 

inzerátu na prezentaci Města Jiříkova v publikaci „První pomoc není věda“.  

2. RM rozhodla nepřijmout nabídku Českého červeného kříže podanou prostřednictvím IV – 

Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, a to o možnosti podání inzerátu na 

prezentaci Města Jiříkova v publikaci „První pomoc není věda“. 

3. RM ukládá: starostovi města – odpovědět IV – Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, 

130 00 Praha 3.              

 

Usnesení č. 1502/2018 

1. RM projednala vyhlášení konkursu na obsazení funkce ředitele Základní školy Jiříkov, 

okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská  740/5, 407 53 Jiříkov.  

2. RM rozhodla vyhlásit konkurs na obsazení funkce ředitele Základní školy Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská  740/5, 407 53 Jiříkov.  
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3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - zajistit vyhlášení konkursu na obsazení 

funkce ředitele Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem 

Moskevská  740/5, 407 53 Jiříkov.                

 

Usnesení č. 1503/2018 

RM bere na vědomí Zápis z 25. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konané dne 

29. 01. 2018.                   

 

Usnesení č. 1504/2018 

1. RM projednala obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje obnovení 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, ročně celkem 670,- Kč, panu R. M., 407 53 Jiříkov od 20. 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) 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, ročně celkem 350,- Kč,  

panu J. B., 407 53 Jiříkov od 20. 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,   

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, ročně celkem 500,- Kč, paní H. S., 407 53 Jiříkov od 20. 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) 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, ročně celkem 400,- Kč, panu Z. T., 407 53 Jiříkov od 20. 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,            

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, ročně celkem 690,- Kč, panu D. S., 407 53 Jiříkov od 20. 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, 

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. 1505/2018 

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

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007922/001 – 

Filipov,ppč.5141/3,příp.do 50n,kNN, na p.p.č. 5142/4 (ostatní plocha) a p.p.č. 6510 (ostatní 

plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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 obchodní společností  JIPAKU s.r.o., Smetanova 229/8, Bystřice, 

417 03 Dubí, IČ: 25441256, DIČ: CZ25441256.  

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

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007922/001 – 

Filipov,ppč.5141/3,příp.do 50n,kNN, na p.p.č. 5142/4 (ostatní plocha) a p.p.č. 6510 (ostatní 

plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov  
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a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 

zastoupenou obchodní společností  JIPAKU s.r.o., Smetanova 229/8, Bystřice, 417 03 Dubí,  

IČ: 25441256, DIČ: CZ25441256, a to bezúplatně.  

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

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu  

č. IP-12-4007922/001 – Filipov,ppč.5141/3,příp.do 50n,kNN, na p.p.č. 5142/4 (ostatní 

plocha) a p.p.č. 6510 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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 obchodní společností JIPAKU s.r.o.,  

Smetanova 229/8, Bystřice, 417 03 Dubí, IČ: 25441256, DIČ: CZ25441256. 

               

Usnesení č. 1506/2018 

1. RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 433/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova konaného dne 12. prosince 2017.  

2. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 6236 

(ostatní plocha) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1530-177/2017, která je zapsána na 

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

pracoviště Rumburk, panu J. N., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.320,- Kč.  

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

p.p.č. 6236 (ostatní plocha) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1530-177/2017, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkova č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, panu J. N., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek  

dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.320,- Kč.   

            

Usnesení č. 1507/2018 

1. RM projednala odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 6555 (vodní plocha) o výměře 28 m2 

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1530-177/2017, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1218  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví  

pana J. N., 407 53 Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM  odkoupit  část p.p.č. 6555 (vodní plocha) o výměře 28 m2  

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1530-177/2017, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1218  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví  

pana J. N., 407 53 Jiříkov, za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 3.360,- Kč.     

           
 

Usnesení č. 1508/2018 

1. RM bere na vědomí předložený návrh smlouvy číslo: Z_S14_12_8120063491 o smlouvě 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie  

na stavbu „Mánesova 193, Jiříkov, 407 53, Město Jiříkov-přeložka“. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu číslo: Z_S14_12_8120063491 o smlouvě budoucí  

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu 

„Mánesova 193, Jiříkov, 407 53, Město Jiříkov-přeložka“, mezi ČEZ Distribuce, a.s.,  

se sídlem Děčín-Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Městem Jiříkov,  

za cenu ve výši 26.200,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu číslo: Z_S14_12_8120063491 o smlouvě 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie  

na stavbu „Mánesova 193, Jiříkov, 407 53, Město Jiříkov-přeložka“, mezi ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Děčín-Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Městem Jiříkov,  

za cenu ve výši 26.200,- Kč bez DPH.       
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Usnesení č. 1509/2018 

1. RM bere na vědomí informaci o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na akci 

„Obnova stávajících kulturních prvků – Ukřižování, Jiříkov“. 

2. RM rozhodla zrušit vyhlášené zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 

stavební práce zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Obnova 

stávajících kulturních prvků – Ukřižování, Jiříkov“, z důvodu, že v termínu pro podání 

nabídek k 30. 01. 2018 nebyla doručena žádná nabídka. 

3. RM rozhodla vyhlásit nové zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební 

práce zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Obnova stávajících 

kulturních prvků – Ukřižování, Jiříkov“.       

  

Usnesení č. 1510/2018 

RM projednala a schvaluje dodatek č. 4 směrnice č. 3/2015 „Organizační řád Městského 

úřadu Jiříkov“ s platností a účinností od 01. 03. 2018 a zároveň tím stanovuje rozdělení 

pravomocí v Městském úřadě Jiříkov a celkový počet zaměstnanců Města Jiříkov zařazených 

do Městského úřadu Jiříkov.             

 

Usnesení č. 1511/2018 

1. RM bere na vědomí písemné žádosti pana Pavla Kratochvíla, ředitele společnosti  

KM Trading CZ s.r.o., Březinova ul. 902/3, 407 53 Jiříkov, IČ: 28711360, k projednání v radě 

města dne 19. 02. 2018 a následném zastupitelstvu.  V žádostech se uvádí: 

- realizace přistávací dráhy pro UL letadlo – číslo 1/2018 

 Jedná se o přistávací a vzletovou dráhu na malé osobní letadlo. Dráha nepřesáhne  

450 m na délku a cca 20 m na šířku s dotazem, zda by město neposkytlo (prodalo) vhodnou 

parcelu na okraji města pro realizaci přistávací a vzletové dráhy. Několik lokalit máme 

vytipovaných:  

- pozemek podél Sprévy od Filipova směrem k Jiříkovu,      

- pozemek za bývalými Dřevařskými závody k lesu, 

- pozemek za hřbitovem nebo za TJ Spartakem k lesu. 

 - realizace logistického centra – číslo 2/2018 

 Jedná se o vybudování logistického centra pro přepravu a skladování hutního materiálu 

všeho druhu v areálu bývalé továrny Elitexu. Provoz nepředstavuje žádnou hlučnou činnost, 

pouze půjde o větší množství přepravovaného materiálu přes město. Předběžně  

30+ kamionů/den. 

- realizace přístavby haly ul. Březinova – číslo 3/2018  

        Jedná se o záměr přístavby skladovací haly ke stávající nové hale (stejně, jako momentálně 

staví firma EWM). Nová hala bude ocelová, stejné barevné provedení, stejná výška. 

Z poloviny bude na našem pozemku, ale druhá polovina zasahuje na pozemek, který není 

evidován jako stavební pro tento druh stavby. 

2. RM ukládá:  

a) starostovi města – seznámit zastupitele města s požadavkem pana Pavla Kratochvíla, 

ředitele společnosti KM Trading CZ s.r.o., Březinova ul. 902/3, 407 53 Jiříkov, IČ: 28711360. 

b) vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí, vedoucímu odboru místního  

a bytového hospodářství – projednat záměry pana Pavla Kratochvíla v komisích. 
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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 

 


