
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 92. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

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

 

Usnesení č. 1532/2018 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 1533/2018 

1. RM jmenuje předsedou konkursní komise za zřizovatele, do vyhlášeného konkursního 

řízení, na obsazení funkce ředitele školy „Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov“, pana Miroslava 

Horáka, 407 53 Jiříkov.  

2. RM jmenuje členem konkursní komise za zřizovatele, do vyhlášeného konkursního řízení, 

na obsazení funkce ředitele školy „Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace, se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov“, Ing. Rolanda Haseho,  

407 53 Jiříkov.  

3. RM určuje tajemníkem konkursní komise za zřizovatele, do vyhlášeného konkursního 

řízení, na obsazení funkce ředitele školy „Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov“, Mgr. Jiřího 

Semeráda, 408 01 Rumburk.          

            

Usnesení č. 1534/2018 

1. RM projednala Zápis z 26. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného  

dne 07. 03. 2018.  

2. RM ukládá: starostovi města - napsat dopis na Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci 

řešení okružní křižovatky, jako řešení prozatímní.         

 

Usnesení č. 1535/2018 

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

v rámci stavby 16010-044820, RVDSL1829_C_U_JIRO67_MET, na p.p.č. 5944/1 (ostatní 

plocha) v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov  

a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6,  

130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zastoupené na základě plné moci společností  

SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ: 44797320.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby 

16010-044820, RVDSL1829_C_U_JIRO67_MET, na p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha)  

v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností  

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3,  

IČ: 04084063, zastoupené na základě plné moci společností SITEL, spol. s r.o., se sídlem 

Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ: 44797320, a to bezúplatně. 

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

o zřízení služebnosti v rámci stavby 16010-044820, RVDSL1829_C_U_JIRO67_MET,  

na p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 
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2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zastoupené na základě plné moci společností SITEL,  

spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ: 44797320.      

 

Usnesení č. 1536/2018 

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

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007948/P001, DC_Jiříkov, 

ppč. 5758/1, příp. do 50m kNN, na p.p.č. 5758/1 (zahrada) a p.p.č. 6539 (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., jednatelem společnosti panem Jindřichem Chalupou, IČ: 25441256.  

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

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007948/P001, DC_Jiříkov,  

ppč. 5758/1, příp. do 50m kNN, na p.p.č. 5758/1 (zahrada) a p.p.č. 6539 (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., jednatelem společnosti panem Jindřichem Chalupou, IČ: 25441256,  

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-12-4007948/P001, DC_Jiříkov, ppč. 5758/1, příp. do 50m kNN, na p.p.č. 5758/1  

(zahrada) a p.p.č. 6539 (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., jednatelem společnosti 

panem Jindřichem Chalupou, IČ: 25441256.           

 

Usnesení č. 1537/2018 

1. RM bere na vědomí zaslané oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 

územního plánu města Šluknov. 

2. RM ukládá: starostovi města - zaslat na odbor rozvoje a životního prostředí MěÚ Šluknov 

vyjádření, že Město Jiříkov nemá žádných připomínek k návrhu Změny č. 1 územního plánu 

města Šluknov.                 

 

Usnesení č. 1538/2018 

1. RM bere na vědomí předloženu zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací - penetrace“. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh smlouvy o dílo na zajištění stavebních prací na akci 

„Jiříkov – oprava místních komunikací - penetrace“. 

3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – penetrace“, dle 

stanovených kritérií předložil dodavatel Vialit Soběslav, spol. s r.o., se sídlem  

Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, IČ: 14504456, s nabídkovou cenou ve výši 

798.777,87 Kč včetně DPH. Druhou v pořadí je nabídka od dodavatele Zemní a dopravní 

stavby Hrdý Milan, s.r.o., se sídlem 407 41 Dobrná 48, IČ: 25475819, s nabídkovou cenou  

ve výši 1.150.837,50 Kč včetně DPH. Třetí v pořadí je nabídka od dodavatele  

G+G-STAV, s.r.o., se sídlem 503 57 Starý Bydžov 120, IČ: 28853288, s nabídkovou cenou  

ve výši 1.120.436,00 Kč včetně DPH. 

4. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání „Oznámení o výběru dodavatele“ všem 

účastníkům zadávacího řízení, kteří byli hodnoceni v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – penetrace“. 
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5. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci  

„Jiříkov – oprava místních komunikací – penetrace“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem 

Vialit Soběslav, spol. s r.o., se sídlem Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav,  

IČ: 14504456, s nabídkovou cenou ve výši 798.777,87 Kč včetně DPH. 

6. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací  

na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – penetrace“, mezi Městem Jiříkov  

a dodavatelem Vialit Soběslav, spol. s r.o., se sídlem Na Švadlačkách 478/II,  

392 01 Soběslav, IČ: 14504456, s nabídkovou cenou ve výši 798.777,87 Kč včetně DPH. 

                   

Usnesení č. 1539/2018 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 32. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 13. 03. 2018.           

 

Usnesení č. 1540/2018 

1. RM projednala dopis H – Triatlonu z.s., Trojická 437/20, 128 00 Praha 2, se žádostí  

o udělení záštity a technické podpory nad 25. ročníkem Houmrova triatlonu v Jiříkově, který  

se uskuteční 4. srpna 2018 ve sportovním areálu TJ Spartak Jiříkov. 

2. RM rozhodla podpořit sportovně – kulturní akci 25. ročník Houmrova triatlonu v Jiříkově, 

spojený s hudebním festivalem, který se uskuteční 4. srpna 2018 ve Sportovním areálu  

TJ Spartak Jiříkov. 

3. RM ukládá: odboru vnitřní správy a odboru místního a bytového hospodářství – 

v součinnosti s občanským sdružením H – TRIATLON z.s., zajistit uspořádání 25. ročníku 

Houmrova triatlonu.            

 

Usnesení č. 1541/2018 

RM projednala a bere na vědomí podání Spolku Jiřík z Jiříkova, zastoupený předsedou 

Janem Dvořákem, 407 53 Jiříkov, o ukončení výpůjčky nebytových prostor v objektu  

č.p. 900, ul. 9. května v Jiříkově, o výměře 101,59 m2 k 30. 04. 2018. 

                  

Usnesení č. 1542/2018 

1.  RM revokuje usnesení č. 1446/2018 Rady města Jiříkova ze dne 15. 01. 2018. 

2.  RM revokuje usnesení č. 1519/2018 Rady města Jiříkova ze dne 05. 03. 2018. 

3. RM bere na vědomí předloženou informaci vedoucího odboru vnitřní správy o problému 

s dodáním požadovaného vozidla v požadované specifikaci pro potřeby Městské policie 

Jiříkov, z důvodu celosvětového nedostatku vozidel Dacia Duster 1,6, benzín, pohon 4x4, 

výbava Comfort, který se Město Jiříkov dozvědělo až po vyhodnocení poptávkového řízení  

a o návrhu na možnou změnu požadované specifikace z pohonu 4x4 na pohon vozidla 4x2,  

u něhož je dodání vozidla garantováno v kratším termínu. Na základě doporučení starosty 

města bylo provedeno dodatečné poptávkové řízení, na výši cenové nabídky, u původně 

přihlášených společností na změnu specifikace vozidla na pohon 4x2, ostatní specifikace  

beze změny.   

4. RM bere na vědomí cenové nabídky dle změny specifikace od společnosti  MK-Rent, 

spol. s r.o., se sídlem Loděnická 1222, 276 01 Mělník, za celkovou nabídkovou cenu ve výši 

323.933,- Kč včetně DPH, nabídka od společnosti Auto Belda, se sídlem U Čerpací  

stanice 800, 512 43 Jablonec nad Jizerou, za celkovou nabídkovou cenu ve výši  

327.060,- Kč včetně DPH a nabídka od společnosti AUTO KOUTEK, s.r.o., se sídlem 

Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec, za celkovou nabídkovou cenu ve výši 333.290,- Kč  

včetně DPH. 
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5. RM rozhodla schválit nejvýhodnější cenovou nabídku na pořízení služebního vozidla pro 

potřeby Městské policie od společnosti MK-Rent, spol. s r.o., se sídlem Loděnická 1222,  

276 01 Mělník, za celkovou nabídkovou cenu ve výši 323.933,- Kč včetně DPH. 

6. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit pořízení nového služebního 

vozidla Dacia Duster 1,6, benzín, pohon 4x2, výbava Comfort, bílá barva pro Městskou 

policii Jiříkov, a to od společnosti MK-Rent, spol. s r.o., Loděnická 1222, 276 01 Mělník,  

dle nabídkové ceny ve výši 323.933,- včetně DPH.         

 

Usnesení č. 1543/2018 

1. RM projednala Zápis č. 31/2018 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného 

dne 07. 03. 2018. 

2. RM schvaluje uspořádání přednášky „Banát – české vesnice na březích Dunaje“ 

v podání cestovatele pana P. Ch., která se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu 

Jiříkov dne 11. 04. 2018.  

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - zajištění uspořádání přednášky  

„Banát – české vesnice na březích Dunaje“ dne 11. 04. 2018 v zasedací místnosti 

Městského úřadu Jiříkov.         

 
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 

 

 

 


