
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 95. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 23. dubna 2018 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města 

 
Usnesení č. 1572/2018 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 1573/2018 

RM rozhodla přidělit byt 1+3 (78,22 m2), Tylova 7, 407 53 Jiříkov, za předpokladu složení 

tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou  

od 01. 05. 2018 do 30. 06. 2018, panu L. J., 407 53 Jiříkov. 

 

Usnesení č. 1574/2018 

1. RM projednala žádost pana O. P., bytem Jiříkov, o výpůjčku nebytového prostoru  

v objektu č.p. 900, 9. května v Jiříkově, po zaniklém Spolku Jiřík z Jiříkova, z.s. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky nebytového  prostoru v objektu č.p. 900, 9. května 

v Jiříkově, o celkové ploše 101,59 m2.           

 

Usnesení č. 1575/2018 

1. RM projednala žádost pana B. P., bytem Jiříkov, o pronájem objektu v areálu bývalých 

Lustrů u č.p. 481, Březinova ulice v Jiříkově. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu u č.p. 481,   

Březinova ulice v Jiříkově, na st.p.č. 1155/2, v k.ú. Jiříkov, o celkové ploše 44,70 m2. 

 

Usnesení č. 1576/2018 

1. RM projednala Zápis č. 32/2018 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného 

dne 04. 04. 2018.           

2. RM ukládá: Komisi pro občanské záležitosti – zpracovat zdůvodnění nominací  

na udělení čestného občanství Města Jiříkov.         

 

Usnesení č. 1577/2018 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o poskytnutí služby, na základě které bude 

zajištěna hudební produkce, na akci „Stavění májky a pálení čarodějnic“, konanou dne  

30. 04. 2018, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Michalem Majákem a panem P. B., 463 34 Hrádek nad Nisou,  

za celkovou částku ve výši 5.500,- Kč.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí služby, na základě které bude zajištěna 

hudební produkce na akci „Stavění májky a pálení čarodějnic“, konanou dne 30. 04. 2018, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem 

Michalem Majákem a panem P. B., 463 34 Hrádek nad Nisou, za celkovou částku ve výši 

5.500,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytnutí služby, na základě které 

bude zajištěna hudební produkce na akci „Stavění májky a pálení čarodějnic“, konanou dne 

30. 04. 2018, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města 
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panem Michalem Majákem a panem P. B., 463 34 Hrádek nad Nisou, za celkovou částku  

ve výši 5.500,- Kč.       

 

Usnesení č. 1578/2018 

RM bere na vědomí Výroční zprávu Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov  

za rok 2017.           

 

Usnesení č. 1579/2018 

1. RM projednala záměr nového pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměr nového pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 526/2 (zahrada) o výměře 920 m2 a části st.p.č. 1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří)  

o výměře 150 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.  

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  - zveřejnit záměr pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.            

 

Usnesení č. 1580/2018 

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  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 Dodatek 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.        

      

Usnesení č. 1581/2018 

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) 

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  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. 
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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 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. 1582/2018 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 159/1 

(trvalý travní porost)  o výměře 1 m2 a části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) o výměře 21 m2 

vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1522-151/2017, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

panu R. R., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2  

+ náklady, tj. celkem 6.740,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM prodat  nemovitosti 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, které jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, panu R. R., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.740,- Kč.  

        

Usnesení č. 1583/2018 

1. RM bere na vědomí informaci o nabídce Jednoty Československé obce legionářské z.s., 

z Nového Boru, na poskytnutí věcného daru „bustu Tomáše Garrigue Masaryka“ pro umístění 

v Jiříkově, kde v minulosti stála socha TGM. 

2. RM rozhodla o přijetí věcného daru „bustu Tomáše Garrigue Masaryka“ v hodnotě 

10.000,- Kč. 

3. RM ukládá:  

a) vedoucímu odboru místního a bytového hospodářství – zajistit vybudování základu pro 

podstavec z pískovce na bustu TGM. 

b) vedoucímu odboru vnitřní správy - zajistit objednání podstavce z umělého pískovce. 

     

Usnesení č. 1584/2018 

1. RM projednala  Výkaz nedoplatků č.j. 1846001369/VN1/2018 Oborové zdravotní 

pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  kterým  Oborová zdravotní 

pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  z  důvodu  pozdních  plateb  

pojistného,  za období od 01. 09. 2013 do 28. 02. 2018, ke dni vyúčtování, tj. 28. 03. 2018, 

vypočetla Městu Jiříkov penále, ve výši 7.785,- Kč. 

2. RM rozhodla vypočtené penále Městu Jiříkov, z důvodu pozdních plateb pojistného,  

za období od 01. 09. 2013 do 28. 02. 2018, ke dni vyúčtování, tj. 28. 03. 2018, ve výši  

7.785,- Kč uhradit. 

3. RM ukládá: tajemníkovi MěÚ – zabezpečit úhradu výše uvedeného penále ve výši  

7.785,- Kč.              
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Usnesení č. 1585/2018 

1. RM projednala Výkaz nedoplatků Evid.č.: 1842001492/6410-1 Vojenské zdravotní 

pojišťovny České republiky, kterým Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  

z důvodu pozdních plateb pojistného, za období od 01. 08. 2012 do 28. 02. 2018, ke dni 

vyúčtování, tj. 16. 03. 2018, vypočetla Městu Jiříkov penále, ve výši 1.989,- Kč. 

2. RM rozhodla vypočtené penále Městu Jiříkov, z důvodu pozdních plateb pojistného,  

za období od 01. 08. 2012 do 28. 02. 2018, ke dni vyúčtování, tj. 16. 03. 2018, ve výši  

1.989,- Kč uhradit. 

3. RM ukládá: tajemníkovi MěÚ – zabezpečit úhradu výše uvedeného penále ve výši  

1.989,- 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 

 


