
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 99. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 18. června 2018 od 11:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1660/2018 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.   

 

Usnesení č. 1661/2018 

RM rozhodla přidělit byt 1+4 (127,11 m2), Rumburská 1054, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

složení tříměsíčního nájemného, bez služeb s nájmem spojené, s úhradou do 31. 12. 2018, 

jako kauci na dobu určitou od 01. 07. 2018 do 30. 09. 2018, a to panu Z. B.   

        

Usnesení č. 1662/2018 

1. RM projednala zápis z jednání ze dne 29. 05. 2018 mezi Městem Jiříkov a SDH Jiříkov,  

o zajišťování běžné údržby městských dřevin na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne  

23. 09. 2013. 

2. RM vyslovuje souhlas se závěrem zápisu.          

 

Usnesení č. 1663/2018 

1. RM projednala Darovací smlouvu uzavíranou mezi Městem Jiříkov a paní  

M. K., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od paní M. K., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

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

     

Usnesení č. 1664/2018 

1. RM projednala pohledávky k 31. 05. 2018, dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala plnění rozpočtu investic k 31. 05. 2018, dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 1665/2018 

RM projednala rozpočtové opatření č. 8/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 8/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 1666/2018 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 34/2018 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 06. 06. 2018.           

 

Usnesení č. 1667/2018 

1. RM projednala předložené Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na realizaci projektu 

„Asistenti prevence kriminality – Město Jiříkov“, registrační číslo projektu 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009014, vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, odbor 

realizace programů ESF – sociální začleňování, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, 

v celkové výši nákladů projektu 2.231.125,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM:  
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a) schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na realizaci projektu „Asistenti  

prevence kriminality – Město Jiříkov“, registrační číslo projektu 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009014, vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, odbor 

realizace programů ESF – sociální začleňování, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, 

v celkové výši nákladů projektu 2.231.125,- Kč. 

b) schválit přijetí dotace ve výši 2.119.568,75 Kč,- Kč, poskytovanou Ministerstvem práce  

a sociálních věcí ČR, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, Na Poříčním  

právu 1, 128 01 Praha 2, na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality – Město 

Jiříkov“, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009014. 

b) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování 

projektu „Asistenti prevence kriminality – Město Jiříkov“, registrační číslo projektu 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009014, tzn. vlastní zdroje v minimální výši 111.556,25 Kč, 

budou kryty v 1. části z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018 a následně z rozpočtu Města 

Jiříkova na roky 2019 až 2021.            

 

Usnesení č. 1668/2018 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 27. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí konaného dne 02. 05. 2018.           

 

Usnesení č. 1669/2018 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 28. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí konaného dne 06. 06. 2018.           

 

Usnesení č. 1670/2018 

1. RM projednala záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) p.p.č. 4794/1 (trvalý travní porost) o výměře 1158 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

b) části p.p.č. 5024/1 (zahrada) o výměře 600 m2, části p.p.č. 5024/2 (ostatní plocha)  

o výměře 120 m2, části p.p.č. 5025/1 (trvalý travní porost) o výměře 150 m2, p.p.č. 5026 

(trvalý travní porost) o výměře 576 m2 a části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 654 m2   

vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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) st.p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 40 m2 a část p.p.č. 5884 (zahrada)  

o výměře 529 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 záměry pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.           

 

Usnesení č. 1671/2018 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

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

a) části p.p.č. 139/6  (zahrada) o výměře 90 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), paní H. D., od 01. 07. 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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b) p.p.č. 1715/1 (trvalý travní porost) o výměře 338 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 340,- Kč, paní L. V., od 01. 07. 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. 5144/5 (trvalý travní porost) o výměře 853 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako louku  

za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 170,- Kč, paní P. M., od 01. 07. 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. 1890/1 (trvalý travní porost) o výměře 220 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu  

za cenu 1,- Kč/m2  a rok, ročně celkem 220,- Kč, panu P. O., od 01. 01. 2019 do  

31. 12. 2023. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,     

e) části p.p.č. 4870/4 (trvalý travní porost) o výměře 890 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu  

za cenu 1,- Kč/m2  a rok, ročně celkem 890,- Kč, panu J. J., od 01. 07. 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. 1672/2018 

1. RM projednala výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1882/1 

(ostatní plocha) o výměře 100 m2, na využívání pozemku pro komunitní centrum, spolku 

CEDR, Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa, od 01. 07. 2018 do 31. 08. 2020. 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 smlouvu o výpůjčce pozemku ve 

vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – smlouvu o výpůjčce pozemku podepsat.        

 

Usnesení č. 1673/2018 

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

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4008361/P001, DC_Jiříkov, 

ppč.789/3 příp. do 50m kNN, na p.p.č. 6042 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, uzavírané 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 Ing. Z. L.  

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

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4008361/P001, DC_Jiříkov,  

ppč.789/3 příp. do 50m kNN, na p.p.č. 6042 (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 Ing. Z. L., 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-12-4008361/P001, 

DC_Jiříkov, ppč.789/3 příp. do 50m kNN, na p.p.č. 6042 (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 Ing. Z. L.       
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Usnesení č. 1674/2018 

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

a dohody o umístění stavby č. IE-12-4005060/VB6 DC_Jiříkov, DC_1352, nové vNN, kNN, 

na p.p.č. 3436/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov, uzavírané 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 společností ELIPROM spol. s r.o., se sídlem Legií 317/19,  

460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice.   

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

o umístění stavby č. IE-12-4005060/VB6 DC_Jiříkov, DC_1352, nové vNN, kNN,  

na p.p.č. 3436/1 (zahrada) 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 společností ELIPROM spol. s r.o., se sídlem Legií 317/19, 460 01 Liberec XII - 

Staré Pavlovice, a to bezúplatně.  

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

břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005060/VB6 DC_Jiříkov, DC_1352, nové 

vNN, kNN, na p.p.č. 3436/1 (zahrada) 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 společností ELIPROM spol. s r.o., se sídlem  

Legií 317/19, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice.         

 

Usnesení č. 1675/2018 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 4064/3  

(zahrada)  o výměře 23 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1541-5/2018, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, panu J. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2  

+ náklady, tj. celkem 2.760,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část  

p.p.č. 4064/3  (zahrada)  o výměře 23 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1541-5/2018, která  

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

katastrální pracoviště Rumburk, panu J. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 2.760,- Kč.       

        

Usnesení č. 1676/2018 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2476/9  

(trvalý travní porost) o výměře 120 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1538-28/2018, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, manželům M. a K. P., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 18.700,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část  

p.p.č. 2476/9  (trvalý travní porost) o výměře 120 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1538-28/2018, 

která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům M. a K. P., za cenu a podmínek  

dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 18.700,- Kč.   

         

 Usnesení č. 1677/2018 

1. RM projednala  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 100/2 

(zahrada) o výměře 201 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1497-2/2017, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, manželům J. a J. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 24.120,- Kč. 
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2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 100/2 

(zahrada) o výměře 201 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1497-2/2017, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, manželům J. a J. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 24.120,- Kč.      

            

Usnesení č. 1678/2018 

1. RM projednala odkup nemovitosti, a to části st.p.č. 648 (zastavěná plocha a nádvoří)  

o výměře 8 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů J. a J. P., za cenu  

120,- Kč/m2, tj. celkem 960,- Kč.   

2. RM doporučuje ZM  odkoupit nemovitost, a to část st.p.č. 648 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 8 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví  

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

manželů J. a J. P., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 960,- Kč.      

       

Usnesení č. 1679/2018 

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

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016627/001 „DC_Jiříkov, 

č.p. 471/9, nové kNN“, na p.p.č. 97/2  (zahrada) a p.p.č. 667/1 (zastavěná plocha a nádvoří) 

vše v k.ú. Jiříkov, uzavírané 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  

L. E.  

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

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016627/001 „DC_Jiříkov, č.p. 471/9, 

nové kNN“, na p.p.č. 97/2  (zahrada) a p.p.č. 667/1 (zastavěná plocha a nádvoří) vše  

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  

L. E., 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. IV-12-4016627/001 

„DC_Jiříkov, č.p. 471/9, nové kNN“, na p.p.č. 97/2  (zahrada) a p.p.č. 667/1 (zastavěná 

plocha a nádvoří) vše 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 L. E.      

 

Usnesení č. 1680/2018 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 1/2018 příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu 

č. 1/2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - 

příspěvková organizace, dle předloženého návrhu schvaluje.   

 
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 

 


