
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 ze 103. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 3. září 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1716/2018 

1. RM bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo na zajištění dokumentace pro stavební povolení 

na akci „Protipovodňová ochrana města Jiříkov“, uzavíranou mezi Městem Jiříkov  

a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění dokumentace pro stavební povolení  

na akci „Protipovodňová ochrana města Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov a firmou 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, za sjednanou 

celkovou cenu 675.000,- Kč bez DPH.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo na zajištění dokumentace pro 

stavební povolení na akci „Protipovodňová ochrana města Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov  

a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5. 

4. RM ukládá: starostovi města - požádat Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219,  

430 03 Chomutov, o spolupráci na realizaci akce „Protipovodňová ochrana města Jiříkov“. 

             

Usnesení č. 1717/2018 

1. RM bere na vědomí předloženou nabídku služeb týkajících se poskytování příspěvku  

ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) souvisejících s realizací projektu s názvem 

„Jiříkov, smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská, I. etapa“.  

2. RM bere na vědomí Příkazní smlouvu č. JIŘ_07-2015-10_SFDI, na činnosti spojených  

se získáním příspěvku ze SFDI a ostatních služeb souvisejících s realizací projektu s názvem 

„Jiříkov, smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská, I. etapa“, uzavíranou mezi 

Městem Jiříkov a panem Ing. L. H. 

3. RM rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu č. JIŘ_07-2015-10_SFDI, na činnosti spojených  

se získáním příspěvku ze SFDI a ostatních služeb souvisejících s realizací projektu s názvem 

„Jiříkov, smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská, I. etapa“, mezi Městem Jiříkov  

a panem Ing. L. H., za sjednanou celkovou cenu 170.000,- Kč bez DPH.  

4. RM ukládá: starostovi města – podepsat Příkazní smlouvu č. JIŘ_07-2015-10_SFDI,  

na činnosti spojených se získáním příspěvku ze SFDI a ostatních služeb souvisejících 

s realizací projektu s názvem „Jiříkov, smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská,  

I. etapa“, mezi Městem Jiříkov a panem Ing. L. H.      

       

Usnesení č. 1718/2018 

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) části p.p.č. 2699/1  (zahrada) o výměře 500 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

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

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

b) p.p.č. 2191 (trvalý travní porost) o výměře 805 m2 a p.p.č. 2192/1 (ostatní plocha)  

o výměře 408 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako louku  za cenu 0,20  Kč/m2  a rok. Pozemky jsou 
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zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk, 

c) p.p.č. 5265 (trvalý travní porost) o výměře 1205 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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, 

d) části p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost) o výměře 1300 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

e) 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. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

f) části p.p.č. 19/14 (zahrada) o výměře 266 m2 a části p.p.č. 19/3 (zahrada) o výměře 195 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, 

g) části p.p.č. 19/8 (zahrada) o výměře 414 m2, části p.p.č. 20/2 (trvalý travní porost)  

o výměře 60 m2, části p.p.č. 21/2 (trvalý travní porost) o výměře 85 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako 

zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 19/8 (zahrada) o výměře 30 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, 

h) p.p.č. 4804/1 (zahrada) o výměře 1043 m2, p.p.č. 4804/2 (ostatní plocha) o výměře 355 m2, 

p.p.č. 4804/4 (trvalý travní porost) o výměře 32 m2 a p.p.č. 4805 (zahrada) o výměře 256 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 schvaluje záměry obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha)  o výměře 37 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,  

b) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha)  o výměře 37 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,  

c) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha)  o výměře 37 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, 

d) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha)  o výměře 37 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, 

e) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha)  o výměře 37 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,  

f) části p.p.č. 19/14 (zahrada) o výměře 266 m2 a části p.p.č. 19/3 (zahrada) o výměře 200 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, 

g) p.p.č. 254 (trvalý travní porost) o výměře 816 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

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

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 
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h) p.p.č. 610 (orná půda) o výměře 2194 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  

a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

i) části p.p.č. 1579/1 (zahrada) o výměře 760 m2, části st.p.č. 178 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 300 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 1579/1 

(zahrada) o výměře 12 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, 

j) části p.p.č. 1869/1 (trvalý travní porost) o výměře 156 m2 a části p.p.č. 1871/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 250 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,  

k) části p.p.č. 59/3 (ostatní plocha) o výměře 645 m2, části p.p.č. 6025 (ostatní plocha)  

o výměře 35 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 59/3 

(ostatní plocha) o výměře 20 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, 

l) části p.p.č. 1890/11 (ostatní plocha)  o výměře 20 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, 

m) části p.p.č. 95/1 (zahrada) o výměře 465 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

n) p.p.č. 2685 (trvalý travní porost) o výměře 1071 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,  

o) p.p.č. 2693/2 (zahrada) o výměře 283 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  

a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

p) části st.p.č. 269/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 43 m2, části st.p.č.269/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 260 m2, části p.p.č. 2692/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 30 m2, části p.p.č. 2692/2 (zahrada) o výměře 111 m2 a části p.p.č. 2692/3 (zahrada) 

o výměře 240 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,  

q) části p.p.č. 115/1 (zahrada) o výměře 565 m2 a části p.p.č. 116/2 (zahrada) o výměře  

121 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,  

r) p.p.č. 139/1 (zahrada) o výměře 989 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, 

s) části p.p.č. 3173 (zahrada) o výměře 500 m2
, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2  

a rok a části p.p.č. 3173 (zahrada) o výměře 250 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako přístupovou cestu  

za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

t) p.p.č. 2776 (zahrada) o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře  

422 m2 a p.p.č. 2861/2 (trvalý travní porost) o výměře 142 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, 
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u) části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 890 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 10 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, 

v) části p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost) o výměře 2500 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, 

w) části p.p.č. 1449 (trvalý travní porost) o výměře 2345 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 1449 (trvalý travní porost) o výměře 12 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,  

x) části p.p.č. 1443/2 (zahrada) o výměře 390 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, části p.p.č. 1443/2 (zahrada) o výměře 610 m2 v k.ú. Jiříkov, jako louku za 

cenu 0,20 Kč/m2 a rok a části p.p.č. 1443/2 (zahrada) o výměře 55 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,  

y) části p.p.č. 1133/1 (trvalý travní porost) o výměře 460 m2 a části p.p.č. 6072 (ostatní 

plocha) o výměře 170 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,  

z) části p.p.č. 5600 (trvalý travní porost) o výměře 400 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5600 (trvalý travní porost) o výměře 433 m2 v k.ú. Jiříkov, jako 

louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov  

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

4. RM schvaluje záměry obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) části p.p.č. 449 (orná půda) o výměře 450 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- 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. 1894/1 (trvalý travní porost) o výměře 140 m2, části p.p.č. 2325/3 (ostatní 

plocha) o výměře 10 m2 a části p.p.č. 6557 (ostatní plocha) o výměře 90 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. 2275/1 (trvalý travní porost) o výměře 575 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) 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,  

d) p.p.č. 607/2 (trvalý travní porost) o výměře 263 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

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

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

e) části p.p.č. 368/2 (trvalý travní porost) o výměře 295 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

f) části p.p.č. 5195/1 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako 

zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5195/1 (trvalý travní porost) o výměře 1600 m2 

v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu 
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vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Rumburk,  

g) části p.p.č. 6508 (ostatní plocha) o výměře 52 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

h) části p.p.č. 6508 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu 

za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

i) části p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře 900 m2 a části p.p.č. 6505/3 (ostatní plocha) o výměře 

150 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.  

5. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  - zveřejnit záměry pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.               

 

Usnesení č. 1719/2018 

1. RM revokuje usnesení č. 1553/2018 z 94. schůze Rady města Jiříkova konané dne  

09. 04. 2018 v plném znění. 

2. RM revokuje usnesení č. 1599/2018 z 96. schůze Rady města Jiříkova konané dne  

09. 05. 2018 v plném znění. 

3. RM projednala předloženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  

č. 106684-000-00, na stavbu SEK Jiříkov, na p.p.č. 22/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6032  (ostatní 

plocha), p.p.č. 19/1 (jiná plocha), p.p.č. 6031 (ostatní plocha), p.p.č. 28/1 (ostatní plocha), 

p.p.č. 30/1 (ostatní plocha), p.p.č. 48 (ostatní plocha), p.p.č. 6012/2 (ostatní plocha),  

p.p.č. 513/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6011 (ostatní plocha), 

p.p.č. 596/18 (ostatní plocha), p.p.č. 547/1  (ostatní plocha), p.p.č. 6010 (ostatní plocha), 

p.p.č. 547/2 (ostatní plocha), p.p.č. 6033/1 (ostatní plocha), p.p.č. 613/8 (ostatní plocha),  

a p.p.č. 626/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov,  

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 

148 00 Praha 4, zastoupenou, na základě pověření, M. T. 

4. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  

č. 106684-000-00, na stavbu SEK Jiříkov, na p.p.č. 22/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6032  (ostatní 

plocha), p.p.č. 6031 (ostatní plocha), p.p.č. 28/1 (ostatní plocha), p.p.č. 30/1 (ostatní plocha), 

p.p.č. 48 (ostatní plocha), p.p.č. 6012/2 (ostatní plocha), p.p.č. 513/1 (trvalý travní porost), 

p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6011 (ostatní plocha), p.p.č. 596/18 (ostatní plocha), 

p.p.č. 547/1  (ostatní plocha), p.p.č. 6010 (ostatní plocha), p.p.č. 547/2 (ostatní plocha),  

p.p.č. 6033/1 (ostatní plocha), p.p.č. 613/8 (ostatní plocha), a p.p.č. 626/2 (ostatní plocha)  

vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností T-Mobile 

Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zastoupenou, na základě pověření, 

M. T., a to za jednorázovou úplatu 5.000,- Kč.  

5. RM ukládá: starostovi města – podepsat předloženou Smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení služebnosti č. 106684-000-00, na stavbu SEK Jiříkov, na p.p.č. 22/1 

(ostatní plocha), p.p.č. 6032  (ostatní plocha), p.p.č. 6031 (ostatní plocha), p.p.č. 28/1 (ostatní 

plocha), p.p.č. 30/1 (ostatní plocha), p.p.č. 48 (ostatní plocha), p.p.č. 6012/2 (ostatní plocha),  

p.p.č. 513/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6011 (ostatní plocha), 

p.p.č. 596/18 (ostatní plocha), p.p.č. 547/1  (ostatní plocha), p.p.č. 6010 (ostatní plocha), 

p.p.č. 547/2 (ostatní plocha), p.p.č. 6033/1 (ostatní plocha), p.p.č. 613/8 (ostatní plocha),  

a p.p.č. 626/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00  

Praha 4, zastoupenou, na základě pověření, M. T.     
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Usnesení č. 1720/2018 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 35. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 27. 08. 2018.          

 

Usnesení č. 1721/2018 

1. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (53,03 m2), 9. května 900, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

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

od 15. 09. 2018 do 31. 12. 2018, panu E. Sch. a jako náhradníka určila pana Z. U. 

2. RM doporučuje: odboru místního a bytového hospodářství - vyhlásit nové výběrové 

řízení s odkazem na fotografie na webových stránkách, a to na byt 1+3 (94,65 m2), 

Rumburská 204, 407 53 Jiříkov.               

 

Usnesení č. 1722/2018 

1. RM projednala poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

která je určena pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres 

Děčín – příspěvková organizace, v roce 2018 ve výši 150.307,20 Kč. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace  

na účet příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – 

příspěvková organizace.                

 

Usnesení č. 1723/2018 

1. RM projednala poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora vybraných 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“, ve výši 188.000,- Kč, pro příspěvkovou organizaci 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace  

na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 

                 

Usnesení č. 1724/2018 

1. RM projednala pohledávky k 31. 07. 2018 dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala plnění rozpočtu investic k 31. 07. 2018 dle předloženého rozboru. 

                  

Usnesení č. 1725/2018 

1. RM projednala Darovací smlouvu uzavíranou mezi Městem Jiříkov a paní P. K., a tuto 

darovací smlouvu schvaluje. 

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

poskytnut bez podmínek. 

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

               

Usnesení č. 1726/2018 

RM projednala rozpočtové opatření č. 12/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 12/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.           

 

Usnesení č. 1727/2018 

1. RM projednala Žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín -  příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, paní  

Mgr. Miroslavy Kubešové, o schválení pronájmu kopírovacího zařízení Konica 

Minolta/DEVELOP Ineo+ 227, na dobu pronájmu 60 měsíců. 

2. RM rozhodla schválit Žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, 

okres Děčín -  příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov,  
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paní Mgr. Miroslavy Kubešové, o pronájem kopírovacího zařízení Konica 

Minolta/DEVELOP Ineo+ 227, na dobu pronájmu 60 měsíců.          

 

Usnesení č. 1728/2018 

1. RM projednala Žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín -  příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, paní  

Mgr. Miroslavy Kubešové, o povolení výjimky z počtu žáků v příspěvkové organizaci 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, podle § 23 odst. 5 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,  

o základním vzdělávání, a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 

pozdějších předpisů, z důvodu vyššího počtu žáků zapsaných do 9. ročníku, na školní rok 

2018/2019, z původních 30 žáků na 31 žáků.  

2. RM rozhodla povolit výjimku k navýšení počtu žáků příspěvkové organizaci Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, a to u třídy žáků 9. ročníku, z počtu  

30 žáků na počet 31 žáků, na školní rok 2018/2019.        

 

Usnesení č. 1729/2018 

1. RM projednala Žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín -  příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, o povolení 

výjimky z počtu dětí v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres 

Děčín -  příspěvková organizace, podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, z důvodu pozdního příchodu dětí k plnění povinné předškolní docházky, 

a to u třídy Motýlků, ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 25 dětí a u třídy Cvrčků,  

ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 25 dětí, na školní rok 2018/2019. 

2. RM rozhodla povolit výjimku k navýšení počtu dětí příspěvkové organizaci Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín -  příspěvková organizace, a to u třídy Motýlků,  

ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 25 dětí a u třídy Cvrčků, ze stávajícího počtu 24 dětí na 

počet 25 dětí, na školní rok 2018/2019.              

 

Usnesení č. 1730/2018 

1. RM projednala žádost paní E. K., o pronájem nebytového prostoru u č.p. 524, Moskevská 

ulice v Jiříkově o ploše 13,75 m2. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru u č.p. 524, Moskevská ulice 

v Jiříkově o ploše 13,75 m2.               

 

Usnesení č. 1731/2018 

1. RM projednala dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro vytvoření díla ze dne 08. 03. 2016, 

v rámci přípravy vydání publikace „Petr Karlíček: Poválečný Jiříkov. Dějiny města v éře 

národního výboru (1945-1990)“, uzavíraný mezi panem P. K. a Městem Jiříkov, kterým 

dochází ke změně názvu knihy, termínu dokončení díla a k navýšení ceny za provedení díla 

včetně průběžných úprav, z původní částky ve výši 42.000,- Kč, na částku 67.000,- Kč, 

z důvodu toho, že v průběhu příprav realizace vydání knihy došlo k výraznému navýšení 

celkového obsahu plánované publikace.  

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro vytvoření díla ze dne  

08. 03. 2016, v rámci přípravy vydání publikace „Petr Karlíček: Poválečný Jiříkov. Dějiny 

města v éře národního výboru (1945-1990)“, mezi panem P. K. a Městem Jiříkov, kterým 

dochází ke změně názvu knihy, termínu dokončení díla a k navýšení ceny za provedení díla 
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včetně průběžných úprav, z původní částky ve výši 42.000,- Kč, na částku 67.000,- Kč, 

z důvodu toho, že v průběhu příprav realizace vydání knihy došlo k výraznému navýšení 

celkového obsahu plánované publikace.  

3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedený dodatek č. 1 podepsat.         

 

Usnesení č. 1732/2018 

1. RM projednala dodatek č. 1 k Licenční smlouvě autorské ze dne 08. 03. 2016, v rámci 

přípravy vydání publikace „Petr Karlíček: Poválečný Jiříkov. Dějiny města v éře 

národního výboru (1945-1990)“, uzavíraný mezi panem P. K. a Městem Jiříkov, kterým 

dochází ke změně odborného textu s pracovním názvem publikace, z původního názvu 

Jiříkov po druhé světové válce (1945-1990), na nový pracovní název „Petr Karlíček: 

Poválečný Jiříkov. Dějiny města v éře národního výboru (1945-1990)“ a termínu 

dokončení díla z původního termínu do ledna 2017, na nový termín do 31. prosince 2018. 

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k Licenční smlouvě autorské ze dne 08. 03. 2018, 

v rámci přípravy vydání publikace „Petr Karlíček: Poválečný Jiříkov. Dějiny města v éře 

národního výboru (1945-1990)“, mezi panem P. K. a Městem Jiříkov, kterým dochází  

ke změně odborného textu s pracovním názvem publikace, z původního názvu Jiříkov po 

druhé světové válce (1945-1990), na nový pracovní název „Petr Karlíček: Poválečný 

Jiříkov. Dějiny města v éře národního výboru (1945-1990)“ a termínu dokončení díla 

z původního termínu do ledna 2017, na nový termín do 31. prosince 2018. 

3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedený dodatek č. 1 podepsat.       

 

Usnesení č. 1733/2018 

1. RM projednala návrh vedoucího odboru vnitřní správy na snížení nabídkové ceny 

k odprodeji osobního vozidla Ford Fusion, RZ 5U2 6776, v majetku Města Jiříkov,  

za minimální nabídkou cenu ve výši 60.000,- Kč, a to z důvodu, že se k odkoupení vozidla  

za původní nabídkovou cenu ve výši 70.000,- Kč, nepřihlásil žádný zájemce.  

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit zveřejnění nabídky k odprodeji 

služebního vozidla Ford Fusion, RZ 5U2 6776, v majetku města, na webových stránkách 

Města Jiříkov a v následujícím čísle Jiříkovských novin, za minimální nabídkovou cenu  

ve výši 60.000,- 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 


