
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 104. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 17. září 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1734/2018 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 1735/2018 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 36. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 05. 09. 2018.           

 

Usnesení č. 1736/2018 

1. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (34,10 m2), 9. května 822, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

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

od 01. 10. 2018 do 31. 12. 2018, panu T. S. 

2. RM rozhodla přidělit byt 1+KK (44,05 m2), 9. května 900, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

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

od 01. 10. 2018 do 31. 12. 2018, panu Z. U. Náhradníkem RM určila pana P. L. 

     

Usnesení č. 1737/2018 

RM rozhodla o přechodu nájmu u bytu č. 3, Březinova 339, 407 53 Jiříkov, po zemřelém 

panu V. D. na paní J. D. - manželku, a to na dobu neurčitou.  

     

Usnesení č. 1738/2018 

1. RM projednala předložený dopis Sdružení místních samospráv ČR, Nábřeží 599,  

760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165, na poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky 

pořádané Sdružením místních samospráv České republiky, za účelem pomoci obci Prameny. 

Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21. 08. 2018, 

č.j. KUZL 60663/2018. 

2. RM doporučuje ZM neposkytnout finanční příspěvek.        

 

Usnesení č. 1739/2018 

1. RM projednala žádost Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Jiříkov, 

Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov, IČ: 00482625, zastoupeného M. V., předsedou místní 

organizace, o poskytnutí dotace v celkové výši 20.000,- Kč, na kroužek mladých rybářů, na 

závodní činnost, krmné směsi, ceny na závody, startovné, cestovné, víkendové zájezdy, 

ubytování, odměny pro nejlepší mladé rybáře, vybavení pro závodní činnost, výukové 

materiály a vybavení, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace 

Jiříkov, Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov, IČ: 00482625, na rok 2018, v celkové výši  

20.000,- Kč, na kroužek mladých rybářů, na závodní činnost, krmné směsi, ceny na závody, 

startovné, cestovné, víkendové zájezdy, ubytování, odměny pro nejlepší mladé rybáře, 

vybavení pro závodní činnost, výukové materiály a vybavení, z rozpočtu Města Jiříkova  

na rok 2018.               
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Usnesení č. 1740/2018 

1. RM projednala žádost Tělocvičné jednoty Sokol Filipov, pobočný spolek, Filipov 207, 

407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, zastoupené A. K., starostou, o poskytnutí dotace v celkové výši 

50.000,- Kč, na hrazení části nákladů na zajištění volnočasových aktivit občanů města 

Jiříkova a na elektrickou energii, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Filipov, pobočný spolek, 

Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, na rok 2018, v celkové výši 50.000,- Kč, na 

úhradu elektrické energie, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.        

  

Usnesení č. 1741/2018 

1. RM projednala další žádost Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249,  

407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, zastoupeného starostou spolku O. P., o poskytnutí další dotace 

na vydání publikace „Po stopách jiříkovských řezbářů a betlémářů“, ve výši 26.000,- Kč,  

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 

2. RM bere na vědomí informaci o již poskytnutém příspěvku Spolku jiříkovských 

betlémářů, z.s., v roce 2018, ve výši 40.000,- Kč, Radou města Jiříkova. Další žádost Spolku 

jiříkovských betlémářů, z.s., ve výši 26.000,- Kč, přesáhla limit pro poskytování dotace radou 

města, a tuto žádost projednává zastupitelstvo města. 

3. RM doporučuje ZM poskytnout, z důvodu výše uvedeného, další dotaci Spolku 

jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, na rok 2018, 

v celkové výši 26.000,- Kč, na vydání publikace „Po stopách jiříkovských řezbářů  

a betlémářů“, v roce 2018, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.       

 

Usnesení č. 1742/2018 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolku v roce 2018, předložené Spolkem 

přátel Jiříkova a Filipova, o.s., Tylova 1056/4, 407 53 Jiříkov, IČ: 01170929, dotace ve výši 

10.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2018.                

 

Usnesení č. 1743/2018 

1. RM projednala Darovací smlouvu uzavíranou mezi Městem Jiříkov a paní H. B., a tuto 

darovací smlouvu schvaluje. 

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

poskytnut bez podmínek. 

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

               

Usnesení č. 1744/2018 

1. RM rozhodla poskytnout zaměstnancům města, jako poděkování za celoroční práci, 

dárkový poukaz v hodnotě á 2.000,- Kč. 

2. RM ukládá:  vedoucímu odboru  vnitřní  správy – zabezpečit  dárkové poukazy v hodnotě  

á 2.000,- Kč v příslušném počtu zaměstnanců.                                                 

 

Usnesení č. 1745/2018 

RM projednala rozpočtové opatření č. 13/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 13/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 1746/2018 

1. RM projednala Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

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



 3 

2. RM doporučuje ZM podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 a § 178 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vydat Dodatek č. 2 ke Zřizovací 

listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov s účinností od 01. 10. 2018.      

 

Usnesení č. 1747/2018 

1. RM projednala Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vydat Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem  

Filipov 65, 407 53 Jiříkov s účinností od 01. 10. 2018.        

 

Usnesení č. 1748/2018 

1. RM projednala Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Filipovská 686,  

407 53 Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 a § 179 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vydat Dodatek č. 6 ke Zřizovací 

listině příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - 

příspěvková organizace, se sídlem Filipovská 686, 407 53 Jiříkov s účinností od 01. 10. 2018. 

     

Usnesení č. 1749/2018 

1. RM projednala předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních 

děl VP_2018_89718, s přílohou č.1, k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního 

přístroje, který je umístěn v Klubu důchodců, Náměstí 3/4, 407 53 Jiříkov, uzavíranou mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k 

dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku ve 

výši 3.238,- Kč včetně DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl 

VP_2018_89718, s přílohou č.1, k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního 

přístroje, který je umístěn v Klubu důchodců, Náměstí 3/4, 407 53 Jiříkov, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA - Ochranný svaz autorský pro práva  

k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku  

ve výši 3.238,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování 

hudebních děl VP_2018_89718, s přílohou č.1, k užití hudebních děl prostřednictvím 

reprodukčního přístroje, který je umístěn v Klubu důchodců, Náměstí 3/4, 407 53 Jiříkov, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA - Ochranný svaz autorský pro práva  

k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku  

ve výši 3.238,- Kč včetně DPH.            
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Usnesení č. 1750/2018 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 35/2018 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 12. 09. 2018.           

  

Usnesení č. 1751/2018 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 29. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí, konaného dne 03. 09. 2018.       

 

Usnesení č. 1752/2018 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,  

a to části p.p.č. 6505/1 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2.  RM doporučuje ZM schválit zadání  zpracování  podkladů  ke zveřejnění záměru prodeje 

nemovitosti, a to části p.p.č. 6505/1  (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova.  

               

Usnesení č. 1753/2018 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,  

a to části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM schválit zadání  zpracování  podkladů  ke zveřejnění záměru prodeje 

nemovitosti, a to části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.   

 

Usnesení č. 1754/2018 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,  

a to části p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje 

nemovitosti, a to části p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.       

 

Usnesení č. 1755/2018 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 461 

(trvalý travní porost) o výměře 137 m2 a části p.p.č. 460 (trvalý travní porost) o výměře  

898 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1549-125/2018, na stavbu rodinného domu před 

kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.,tj. celkem 9.500,- Kč, kde 

kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to p.p.č. 461 (trvalý travní porost) o výměře 137 m2 a části p.p.č. 460 (trvalý travní porost)  

o výměře 898 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1549-125/2018, na stavbu rodinného domu 

před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.,tj. celkem 9.500,- Kč, kde 

kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.         

 

Usnesení č. 1756/2018 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  st.p.č. 1618 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to st.p.č. 1618 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle 

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

 

Usnesení č. 1757/2018 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti  ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 2787/5 (trvalý travní porost) o výměře 688 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice  

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  
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2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to p.p.č. 2787/5 (trvalý travní porost) o výměře 688 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice 

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

 

Usnesení č. 1758/2018 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5953/2  

(ostatní plocha) o výměře 54 m2, části st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2, 

části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 659 m2 a části p.p.č. 5950 (ostatní plocha)  

o výměře 22 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1537-25/2018, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,  

a to p.p.č. 5953/2 (ostatní plocha) o výměře 54 m2, části st.p.č. 355 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 2 m2, části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 659 m2 a části 

p.p.č. 5950 (ostatní plocha) o výměře 22 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1537-25/2018,  

za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.        

 

Usnesení č. 1759/2018 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4840/1  (trvalý 

travní porost) o výměře 426 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města 

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

do podílového spoluvlastnictví paní G. H. a paní S. M., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 51.120,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4840/1  

(trvalý travní porost) o výměře 426 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví 

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

do podílového spoluvlastnictví paní G. H. a paní S. M., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 51.120,- Kč.         

 

Usnesení č. 1760/2018 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 498/4 

(zahrada) o výměře 22 m2  a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) o výměře 127 m2  vše v k.ú. Jiříkov, 

které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, do podílového spoluvlastnictví B. T. T. T.  

a V. V. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady,  

tj. celkem 17.880,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 498/4 

(zahrada) o výměře 22 m2  a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) o výměře 127 m2  vše v k.ú. Jiříkov, 

které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, do podílového spoluvlastnictví B. T. T. T. a V. V. H., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 

17.880,- Kč.        

 

Usnesení č. 1761/2018 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2702 

(zahrada) o výměře 213 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, firmě Czech Holding Production spol. s r.o., se sídlem Moskevská 788/12,  

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

tj. celkem 28.360,- Kč. 
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2. RM doporučuje ZM prodat  nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2702 

(zahrada) o výměře 213 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, firmě Czech Holding Production spol. s r.o., se sídlem Moskevská 788/12,  

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

tj. celkem 28.360,- Kč.               

 

Usnesení č. 1762/2018 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 223/1 

(zahrada), části p.p.č. 223/3 (zahrada), části p.p.č. 224 (zahrada), části st.p.č. 565 (zastavěná 

plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1512-95/2017 (nově vzniklé p.p.č. 223/1), o celkové 

výměře 1506 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu L. M. P., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 66.420,- Kč, kde kupující zároveň podepíše 

směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní 

smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

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

p.p.č. 223/1 (zahrada), část p.p.č. 223/3 (zahrada), část p.p.č. 224 (zahrada), část st.p.č. 565 

(zastavěná plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1512-95/2017 (nově vzniklé p.p.č. 223/1),  

o celkové výměře 1506 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu L. M. P.,  

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 66.420,- Kč, kde 

kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující  

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

              

 Usnesení č. 1763/2018 

1. RM projednala odkup nemovitosti, a to p.p.č. 6162/3 (ostatní plocha) o výměře 32 m2 

v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví paní P. W. 

2. RM doporučuje ZM  odkoupit p.p.č. 6162/3 (ostatní plocha) o výměře 32 m2 v k.ú. 

Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, ve vlastnictví paní P. W., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 3 840,- Kč.  

      

Usnesení č. 1764/2018 

1. RM projednala odkup nemovitosti, a to části st.p.č. 674 (zastavěná plocha a nádvoří)  

o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1523-152/2017, která je zapsána na listu vlastnictví 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, v podílovém 

vlastnictví B. T. T. T. a V. V. H., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 3.720,- Kč.   

2. RM doporučuje ZM  odkoupit nemovitost, a to část st.p.č. 674 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1523-152/2017, která je zapsána na listu 

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

v podílovém vlastnictví B. T. T. T. a V. V. H., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 3.720,- Kč.  

       

Usnesení č. 1765/2018 

1. RM projednala odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 2766/3 (ostatní plocha) o výměře  

59 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1525-154/2017, která je zapsána na listu vlastnictví č. 993  

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

Czech Holding Production spol. s r.o., se sídlem Moskevská 788/12, 407 53 Jiříkov,  

za cenu 120,- Kč/m2 , tj. celkem 7.080,- Kč. 
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2. RM doporučuje ZM  odkoupit nemovitost, a to část p.p.č. 2766/3 (ostatní plocha)  

o výměře 59 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1525-154/2017, která je zapsána na listu vlastnictví 

č. 993 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví 

firmy Czech Holding Production spol. s r.o., se sídlem Moskevská 788/12, 407 53 Jiříkov, 

za cenu 120,- Kč/m2 , tj. celkem 7.080,- Kč.          

 

Usnesení č. 1766/2018 

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

rozsahu, na stavební práce, na akci „Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení – 2. etapa“. 

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

„Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení – 2. etapa“. 

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

rozsahu, na stavební práce, na akci „Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení – 2. etapa“, dle 

stanovených kritérií předložil dodavatel ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, 

IČ: 28688651, s nabídkovou cenou ve výši 2.379.179,46 Kč včetně DPH. Druhou v pořadí je 

nabídka od dodavatele OMEXOM GA Energo s r.o., se sídlem Na Střílně 1929/8,  

323 00 Plzeň, Bolevec, IČ: 49196812, s nabídkovou cenou ve výši 2.604.767,- Kč včetně 

DPH. Třetí v pořadí je nabídka od dodavatele ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., se sídlem 

Svojanov 146, 569 73 Svojanov, IČ: 27497046, s nabídkovou cenou ve výši 3.413.466,- 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 – Filipov – veřejné osvětlení – 2. etapa“. 

5. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – 

Filipov – veřejné osvětlení – 2. etapa“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem ZEPS s.r.o.,  

se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ: 28688651, s nabídkovou cenou ve výši 

2.379.179,46 Kč včetně DPH za předpokladu, že vybraný dodavatel předloží veškeré doklady 

a splní veškeré úkony, které zákon, nebo zadavatel požadoval, jako podmínku pro uzavření 

smlouvy. 

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

akci „Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení – 2. etapa“, mezi Městem Jiříkov  

a dodavatelem ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ: 28688651.  

               

Usnesení č. 1767/2018 

1. RM bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo, na vypracování projektové dokumentace  

a inženýrské činnosti, na akci „Jiříkov – ul. Rumburská, veřejné osvětlení – 1. etapa“.  

2. RM rozhodla o přímém zadání zpracování PD, na akci „Jiříkov – ul. Rumburská, 

veřejné osvětlení – 1. etapa“, v návaznosti na řešení přeložky vrchního vedení NN sítě  

za zemní vedení. 

3. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo, na vypracování projektové dokumentace  

a inženýrské činnosti, na akci „Jiříkov – ul. Rumburská, veřejné osvětlení – 1. etapa“, 

mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem p. V. R. – REFLEX s.r.o., se sídlem Litoměřická 12/102, 

405 02 Děčín III – Staré Město, za cenu ve výši 149.080,- Kč bez DPH. 

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo, na vypracování projektové 

dokumentace a inženýrské činnosti, na akci „Jiříkov – ul. Rumburská, veřejné osvětlení –  

1. etapa“, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem p. V. R. – REFLEX s.r.o., se sídlem 

Litoměřická 12/102, 405 02 Děčín III – Staré Město.         

 

 

 



 8 

Usnesení č. 1768/2018 

RM bere na vědomí informaci týkající se podané žádosti o dotaci na projekt Domácí 

kompostování v Jiříkově.             

 

Usnesení č. 1769/2018 

1. RM projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2018. Při 

dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov byly zjištěny následující méně závažné chyby  

a nedostatky: 

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu v případě změny 

příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi obce, které podléhají zápisu do katastru. 

Prodej p.p.č. 1753/1 o výměře 2474 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, vyrozumění  

o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 05. 03. 2018, nebyl  

k 30. 06. 2018 vyřazen z evidence majetku. Vyřazení z evidence nesouhlasí s datem návrhu 

na vklad v katastru nemovitostí. 

2. RM ukládá: starostovi města – přijmout opatření k nápravě chyby a nedostatků uvedených 

v zápisu z dílčího přezkoumání, a to: 

a) uložit vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí vyřadit všechny již prodané 

pozemky v roce 2018, s podaným návrhem na zápis katastrálnímu úřadu do 17. 09. 2018, 

b) uložit vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí vyřazovat prodané pozemky 

z evidence majetku do 15 dnů ode dne doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu, 

c) uložit vedoucímu odboru místního a bytového hospodářství vyřazovat prodané budovy  

a stavby z evidence majetku do 15 dnů ode dne doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu. 

3. RM ukládá: starostovi města - provádět průběžně kontroly vyřazování prodaného majetku 

z evidence majetku.          

 

Usnesení č. 1770/2018 

1. RM projednala opětovně Zápis č. 34/2018 ze zasedání Komise občanských záležitostí ze 

dne 06. 06. 2018, s návrhem na udělení titulu „Čestné občanství Města Jiříkova“.  

2. RM doporučuje ZM udělit titul „Čestné občanství Města Jiříkova“, panu Josefu Ederovi, 

za kulturní rozvoj města v minulých i současných letech a za spolupráci při tvorbě knih  

o městě Jiříkov.              

 

Usnesení č. 1771/2018 

1. RM bere na vědomí jmenný seznam členů komisí Rady města Jiříkova a členů Komise 

pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova, za období  

od 01. 01. 2018 až 17. 09. 2018. 

2. RM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady 

města Jiříkova a členům Komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy 

zastupitelstva, a to: 

Komise občanských záležitostí: 

K. A.       3.000,- Kč 

P. J.       4.500,- Kč 

Mgr. H. R.      3.500,- Kč 

Bc. P. J., DiS.      3.000,- Kč 

Komise výstavby a životního prostředí: 

M. M.       2.500,- Kč 

S. M.        1.500,- Kč 

B. D.       2.000,- Kč 

V. M.       2.500,- Kč 
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H. J.       2.500,- Kč    

Komise místního a bytového hospodářství: 

Mgr. B. F.      3.500,- Kč 

B. O.       3.500,- Kč 

M. R.       2.000,- Kč 

L. E.       1.000,- Kč 

Komise pro projednávání přestupků: 

S. J. st.       1.000,- Kč 

B. M.                                                                         1.000,- Kč 

3. RM ukládá: tajemníkovi Městského úřadu Jiříkov - na základě přijatého usnesení 

zabezpečit vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova a Komisi pro 

projednávání přestupků.             

 

 

 
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 

 

 


