
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 91. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 
 

konané dne 5. března 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 
 
Usnesení č. 1512/2018 
1. RM projednala žádost Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, 
IČ: 04389735, zastoupeným starostou spolku Oldřichem Podzimkem, o poskytnutí dotace  
na nákup elektroinstalačního materiálu pro osvětlení betlémů, nákup barev, lepidel, dřevěných 
hranolů, prken, latí, překližek, OSB desek, kování, zámků, spojovacího materiálu, tabulového 
plexiskla, STYROPUR desek, na opravu podlahového stupně a položení nové podlahové 
krytiny ve výstavní síni, ve výši 40.000,- Kč, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 
2. RM rozhodla poskytnout dotaci Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249,  
407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, na rok 2018 v celkové výši 40.000,- Kč, na nákup 
elektroinstalačního materiálu pro osvětlení betlémů, nákup barev, lepidel, dřevěných hranolů, 
prken, latí, překližek, OSB desek, kování, zámků, spojovacího materiálu, tabulového 
plexiskla, STYROPUR desek, na opravu podlahového stupně a položení nové podlahové 
krytiny ve výstavní síni, ve výši 40.000,- Kč, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 

   
Usnesení č. 1513/2018 
1. RM projednala žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov,  
IČ: 49888129, zastoupené Mgr. Jozefem Kujanem, SDB, farářem, o poskytnutí dotace 
v celkové výši 50.000,- Kč, na pořízení varhanního pozitivu do kaple Uzdravení nemocných 
v bazilice minor Panny Marie pomocnice křesťanů ve Filipově, tj. transport z kostela 
v Pečkách a jeho naladění. Součástí dodávky budou úpravy nástroje – ovládání rejstříku, 
výměna motoru, repasi nebo výměnu píšťal, sjednocení designu, oprava vnějšího pláště 
nástroje, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.  
2. RM rozhodla poskytnout dotaci Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5/2,  
407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, na rok 2018 v celkové výši 50.000,- Kč, na pořízení 
varhanního pozitivu do kaple Uzdravení nemocných v bazilice minor Panny Marie pomocnice 
křesťanů ve Filipově, tj. transport z kostela v Pečkách a jeho naladění. Součástí dodávky 
budou úpravy nástroje – ovládání rejstříku, výměna motoru, repasi nebo výměnu píšťal, 
sjednocení designu, oprava vnějšího pláště nástroje, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.  

     
Usnesení č. 1514/2018 
1. RM projednala žádost Domova pro seniory Tovačov, příspěvková organizace,  
Nádražní 94, 751 01 Tovačov, IČ: 61985872, zastoupeného Mgr. Lenkou Olivovou, 
ředitelkou, o poskytnutí dotace v celkové výši 1.000,- Kč, na běžné výdaje související 
s poskytováním sociální služby (na plyn a elektrickou energii), z rozpočtu Města Jiříkova  
na rok 2018.  
2. RM rozhodla poskytnout dotaci Domovu pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, 
Nádražní 94, 751 01 Tovačov, IČ: 61985872, na rok 2018 v celkové výši 1.000,- Kč,  
na běžné výdaje související s poskytováním sociální služby (na plyn a elektrickou energii),  
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.   
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3. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 
Jiříkov – požádat obce, které mají své občany v Domově „Srdce v dlaních“ – sociální služby 
Jiříkov o dotaci v celkové výši 1.000,- Kč na klienta.               
 
Usnesení č. 1515/2018 
1. RM projednala žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, 
IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. Jiřím Chlumem, o poskytnutí dotace v celkové 
výši 95.000,- Kč, na XII. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby,  
a to na květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova  
na rok 2018.  
2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek,  
Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, na rok 2018 v celkové výši 95.000,- Kč,  
na XII. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, 
ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.   
               
Usnesení č. 1516/2018 
1. RM projednala předloženou fakturu DSO SEVER, Lipová 422, 407 81 Lipová,  
IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku na rok 2018 ve výši 17.940,- Kč. 
2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2018 schválit  
a členský příspěvek uhradit.             
 
Usnesení č. 1517/2018 
RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 
č. 2/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        
 
Usnesení č. 1518/2018 
1. RM projednala Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru, ve výši 
5.888,- Kč, pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, který bude 
určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 3 žáky ve školním roce 2017/2018,  
a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu 
OBĚDY PRO DĚTI. 
2. RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru, ve výši 5.888,- Kč, pro Základní 
školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, který bude určen k uhrazení stravného  
ve školní jídelně pro celkem 3 žáky ve školním roce 2017/2018, a to od společnosti  
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. 

     
Usnesení č. 1519/2018 
1. RM bere na vědomí předložené cenové nabídky na pořízení nového služebního vozidla 
pro účely Městské policie Jiříkov, značky Dacia Duster 1,6, benzín, výbava Comfort, 4x4, 
bílé barvy, od společnosti Auto Belda, se sídlem U Čerpací stanice 800, 512 43 Jablonec nad 
Jizerou, za celkovou nabídkovou cenu ve výši 307.487,58 Kč bez DPH, od společnosti  
MK-Rent, spol. s.r.o., se sídlem Loděnická 1222, 276 01 Mělník, za celkovou nabídkovou 
cenu ve výši 302.054,54 Kč bez DPH a společnosti AUTO KOUTEK, s.r.o., se sídlem 
Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec, za celkovou nabídkovou cenu ve výši 311.900,81 Kč  
bez DPH. 
2. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku předloženou na základě 
poptávkového řízení na pořízení nového služebního vozidla Dacia Duster 1,6, benzín, výbava 
Comfort, 4x4, bílé barvy, dle stanovených požadavků, předložila společnost  
MK-Rent, spol. s.r.o., se sídlem Loděnická 1222, 276 01 Mělník, za celkovou nabídkovou 
cenu ve výši 302.054,54 Kč bez DPH. Druhou v pořadí byla nabídka od společnosti  
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Auto Belda, se sídlem U Čerpací stanice 800, 512 43 Jablonec nad Jizerou, za celkovou 
nabídkovou cenu ve výši 307.487,58 Kč bez DPH a třetí v pořadí byla nabídka od společnosti 
AUTO KOUTEK, s.r.o., se sídlem Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec, za celkovou nabídkovou 
cenu ve výši 311.900,81 Kč bez DPH. 
3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit pořízení nového služebního 
vozidla, dle předložené cenové nabídky, od společnosti MK-Rent, spol. s.r.o.,  
se sídlem Loděnická 1222, 276 01 Mělník, za celkovou nabídkovou cenu ve výši  
302.054,54 Kč bez DPH.             
      
Usnesení č. 1520/2018 
1. RM projednala kácení a ošetření dřevin, a to: 

a) jasan ztepilý, p.p.č. 2481, k.ú. Jiříkov, 
b) 2 x olše lepkavá, p.p.č. 2197, k.ú. Jiříkov, 
c) 1 x lípa srdčitá, p.p.č. 482, k.ú. Jiříkov, 
d) ořez jasanu ztepilého, p.p.č. 5171/1, k.ú. Filipov u Jiříkova, 
e) 1 x trnovník akát, p.p.č. 19/14, k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje kácení a ošetření:  
a) jasan ztepilý, p.p.č. 2481, k.ú. Jiříkov, 
b) 2 x olše lepkavá, p.p.č. 2197, k.ú. Jiříkov, 
c) 1 x lípa srdčitá, p.p.č. 482, k.ú. Jiříkov, 
d) ořez jasanu ztepilého, p.p.č. 5171/1, k.ú. Filipov u Jiříkova, 
e) 1 x trnovník akát, p.p.č. 19/14, k.ú. Jiříkov. 

 3. RM ukládá:  
a) starostovi města – podepsat žádosti o kácení dřevin rostoucí mimo les, 
b) odboru výstavby a životního prostředí – zajistit skácení a ošetření výše uvedených 
jedinců.               
 

Usnesení č. 1521/2018 
1. RM projednala záměry nových pronájmů a obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví 
Města Jiříkova. 
2. RM schvaluje záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  
a) p.p.č. 52 (zahrada) o výměře 36 m2,  části p.p.č. 51 (ostatní plocha) o výměře 300 m2, části 
p.p.č. 53/1 (zahrada) o výměře 64 m2, části p.p.č. 53/2 (zahrada) o výměře 25 m2, části  
st. p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 400 m2 a části p.p.č. 6025 (ostatní plocha) 
o výměře 55 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,                 
b) části p.p.č. 2159 (trvalý travní porost) o výměře 190 m2, p.p.č. 2160/2 (ostatní plocha)  
o výměře 122 m2, p.p.č. 2160/8 (trvalý travní porost) o výměře 813 m2,  p.p.č. 6208 (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,             
c) části p.p.č. 5283/1 (trvalý travní porost) o výměře 12 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako 
pozemek na parkování auta, za cenu 2,-  Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví 
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  
3. RM schvaluje záměry obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  
a) části p.p.č. 450 (zahrada) o výměře 1820 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2  
a rok a části p.p.č. 450 (zahrada) o výměře 25 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,      



 4 

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.               
4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  - zveřejnit záměry pronájmu pozemků 
na úřední desce MěÚ Jiříkov.           
 
Usnesení č. 1522/2018 
1. RM revokuje usnesení č. 1279/2017 ze 78. schůze Rady města Jiříkova konané dne  
02. 10. 2017 v plném znění. 
2. RM projednala předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene 
č. 1003C18/11, č. 4N18/11, v rámci stavby „Jiříkov - Filipov - veřejné osvětlení – 2.etapa“,  
na p.p.č. 5200/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, uzavíranou mezi Českou republikou – Státním 
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a Městem Jiříkov, 
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov. 
3. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
č. 1003C18/11, č. 4N18/11, v rámci stavby „Jiříkov - Filipov - veřejné osvětlení – 2.etapa“,  
na p.p.č. 5200/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Českou republikou – Státním pozemkovým 
úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a Městem Jiříkov, Náměstí 464,  
407 53 Jiříkov, za jednorázovou úplatu ve výši 2.650,- Kč.  
4. RM ukládá:  starostovi města - podepsat Smlouvu o  smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 1003C18/11, č. 4N18/11, v rámci stavby „Jiříkov - Filipov - veřejné osvětlení – 
2.etapa“, na p.p.č. 5200/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Českou republikou – Státním 
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a Městem Jiříkov, 
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za jednorázovou úplatu ve výši 2.650,- Kč.  

     
Usnesení č. 1523/2018 
1. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o právu provést stavbu na akci  
„Jiříkov – rekonstrukce rybníka Duhák“. 
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na akci „Jiříkov – rekonstrukce 
rybníka Duhák“, mezi panem Ing. V. J. a paní PhDr. B. J., 170 00 Praha 7 a Městem Jiříkov. 
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu na akci „Jiříkov – rekonstrukce 
rybníka Duhák“, mezi panem Ing. V. J. a paní PhDr. B. J., 170 00 Praha 7 a Městem Jiříkov. 
      
Usnesení č. 1524/2018 
1. RM revokuje usnesení č. 574/2016 ze 41. schůze Rady města konané dne 21. 03. 2016. 
2. RM rozhodla po vypracování kompletní zadávací dokumentace + výkazu výměr zahájit 
zadávací řízení na stavbu „Stavební úpravy bytové jednotky č. 3 v 1. N.P. objektu čp. 512, 
ul. Filipovská“.              
 
Usnesení č. 1525/2018 
RM projednala a bere na vědomí Zápis z 31. zasedání Komise místního a bytového 
hospodářství konaného dne 26. 02. 2018.           
 
Usnesení č. 1526/2018 
RM rozhodla přidělit byt 1+1 (42,13 m2), Antonínova 1090, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 
složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou  
od 15. 03. 2018 do 30. 06. 2018, paní J. K., 407 77 Šluknov.   
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Usnesení č. 1527/2018 
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo na vypracování dopravní studie 
„Dopravní řešení v lokalitě sídliště Březinova, Svobodova, Dvořákova“, uzavíranou mezi 
společností Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17,  
182 00 Praha 8, IČ: 28474961 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, 
za cenu ve výši 77.137,50 Kč včetně DPH. 
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na vypracování dopravní studie „Dopravní řešení 
v lokalitě sídliště Březinova, Svobodova, Dvořákova“, mezi společností Nýdrle – projektová 
kancelář, spol. s r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, IČ: 28474961 a Městem 
Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, za cenu ve výši 77.137,50 Kč včetně 
DPH. 
3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo na vypracování dopravní studie 
„Dopravní řešení v lokalitě sídliště Březinova, Svobodova, Dvořákova“, mezi společností 
Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8,  
IČ: 28474961 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, za cenu ve výši 
77.137,50 Kč včetně DPH.             
 
Usnesení č. 1528/2018 
RM bere na vědomí investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., o výstavbě 
optické infrastruktury v Jiříkově.           
 
Usnesení č. 1529/2018 
1. RM projednala nabídku společnosti CBS Nakladatelství s.r.o., na pořízení leteckého 
fotografování regionu (města Jiříkova) zaslané emailem. 
2. RM rozhodla nevyužít nabídku společnosti CBS Nakladatelství s.r.o., na pořízení 
leteckého fotografování regionu (města Jiříkova).         
 
Usnesení č. 1530/2018 
1. RM bere na vědomí dopis pana Ing. Petra Severy, vedoucího odboru zdravotnictví 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, ve věci 
„podnět k prošetření“ týkající se podání pana Vlastimila Havlůje, ve věci „Prošetření ordinace 
praktického lékaře“. Podání dle obsahu bylo posouzeno, jako stížnost pod bodem č. 1.  
na ztrátu zdravotnické dokumentace, bod č. 2. činnost Rady města Jiříkov ve věci sepsání 
nové nájemní smlouvy, bod č. 3. předání zdravotnické dokumentace občanů jinému 
praktickému lékaři místo panu MUDr. J. K., bod č. 4. k údajnému ordinování MUDr. M. K. 
v zasedací místnosti města Jiříkov. Dle vyjádření budou body 1., 3., a 4. řešeny v kompetenci 
odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje. Bod č. 2. je dle zákona č. 128/2000, 
Sb., o obcích v samostatné působnosti orgánu města. Z tohoto důvodu byl postoupen 
k dalšímu opatření na Město Jiříkov. 
2. RM rozhodla na základě postoupeného podnětu a popsaného stanoviska odboru 
zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48,  
400 02 Ústí nad Labem „Podnět k prošetření“ pana Vlastimila Havlůje, posouzený jako 
stížnost k činnosti Rady města Jiříkov a Města Jiříkov, ve věci sepsání nové nájemní smlouvy 
s jiným praktickým lékařem na ordinaci Dvořákova 907, Jiříkov, že uvedený podnět 
posouzený jako stížnost, je neoprávněný. 
3. RM ukládá: starostovi města – stanovisko rady města k podání pana Vlastimila Havlůje  
k „Prošetření ordinace praktického lékaře“, pod bodem č. 2 zaslat odboru zdravotnictví 
Krajského úřadu Ústeckého kraje a panu Vlastimilu Havlůjovi.       
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Usnesení č. 1531/2018 
1. RM projednala Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného  
č. j. VZP-17-04101295-L899 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ve kterém 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, z důvodu pozdních plateb pojistného,  
za období od 01. 05. 2012 do 31. 12. 2017, ke dni vyúčtování, tj. 26. 01. 2018, vypočetla 
Městu Jiříkov penále, ve výši 1.272,- Kč. 
2. RM rozhodla vypočtené penále Městu Jiříkov, z důvodu pozdních plateb pojistného, za 
období od 01. 05. 2012 do 31. 12. 2017, ke dni vyúčtování, tj. 26. 01. 2018 ve výši 1.272,- Kč 
uhradit. 
3. RM ukládá: tajemníkovi MěÚ – zabezpečit úhradu výše uvedeného penále  
ve výši 1.272,- Kč.         
 
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 
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