
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 55. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 21. září 2020 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

Usnesení č. 794/2020 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 795/2020 

1. RM projednala záměry pronájmů a výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

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

a) p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha) o výměře 750  m2  a části p.p.č. 6530/2 (ostatní plocha) 

o výměře 50 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,  

b) části p.p.č. 163/1 (zahrada) o výměře 16 m2  v k.ú. Jiříkov jako manipulační plochu za cenu 

2,- 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. 834/8 (trvalý travní porost) o výměře 1430 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,  

d) p.p.č. 326 (trvalý travní porost) o výměře 2256 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. 4982 (trvalý travní porost) o výměře 920 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu 

za cenu 1,- Kč/m2 a rok, části p.p.č. 4982 (trvalý travní porost) o výměře 340 m2 a  části  

p.p.č. 5065/3 (ostatní plocha) o výměře 100 m2  vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova 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,  

f) p.p.č. 1138/1 (trvalý travní porost) o výměře 900 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.  

3. RM neschvaluje záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části p.p.č. 6193 (ostatní plocha) o výměře 380 m2  v k.ú. Jiříkov jako příjezdovou cestu na 

pozemek 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. 160/1 (trvalý travní porost) o výměře 49 m2  a části p.p.č. 6020 (ostatní plocha) 

o výměře 20 m2  vše v k.ú. Jiříkov jako plochu na parkování auta za cenu 2,- 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 pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části p.p.č. 1708/1 (trvalý travní porost) o výměře 143 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. 948/4 (trvalý travní porost)  o výměře 240 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, části p.p.č. 948/4 (trvalý travní porost) o výměře 240 m2   a části p.p.č. 948/5 

(trvalý travní porost) o výměře 750 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. 
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Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

c) p.p.č. 2490/1 (trvalý travní porost) o výměře 3444 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,  

d) části p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost)  o výměře 435 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako 

zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) o výměře 15 m2 

v k.ú. Filipov u Jiříkova  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,  

e) části p.p.č. 163/5 (zahrada)  o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 

a rok. Části p.p.č. 163/5 (zahrada) 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,  

f) části p.p.č. 2297/1 (zahrada)  o výměře 550 m2 a části p.p.č. 2301/1 (ostatní plocha) o výměře 

300 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2301/1 (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,  

g) p.p.č. 2281/1 (zahrada) o výměře 1150 m2 a p.p.č. 2282/1 (ostatní plocha) o výměře 712 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,  

h) st.p.č. 713 (zastavěná plocha  a nádvoří)  o  výměře 180 m2,  p.p.č. 5917/1  (zahrada) 

o výměře 407 m2,  p.p.č. 5917/2 (zahrada) o výměře 29 m2  a části p.p.č. 6546/1 (ostatní plocha) 

o výměře 110 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,  

i) p.p.č. 4853/2 (trvalý travní porost) o výměře 613 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,  

j) st.p.č. 1058 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 22  m2  a části p.p.č. 116/1 (zahrada) 

o výměře 503 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. 1306/2 (ostatní plocha) o výměře 500  m2  a části p.p.č. 6561/1 (vodní plocha) 

o výměře 120 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,  

l) části p.p.č. 4832 (ostatní plocha) o výměře 160  m2  a části p.p.č. 4834/1 (trvalý travní porost) 

o výměře 320 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,  

m) části st.p.č. 1130 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 60  m2  a části p.p.č. 4882/6 (ostatní 

plocha) o výměře 140 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,  

n) st.p.č. 459 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 198 m2, p.p.č. 4334/2 (trvalý travní porost) 

o výměře 526 m2,  p.p.č. 4337/1 (trvalý travní porost) o výměře 438 m2 a p.p.č. 4337/2 (zahrada) 

o výměře 157 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok.  Pozemky jsou zapsány 
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na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk,  

o) části p.p.č. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 1229 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,  

p) části p.p.č. 4578/1 (trvalý travní porost) o výměře 360  m2  a části p.p.č. 4677 (zahrada) 

o výměře 368 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) p.p.č. 219 (trvalý travní porost) o výměře 658  m2  a  p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře 

273 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) části p.p.č. 6033/1 (ostatní plocha) o výměře 140  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,  

s) části p.p.č. 2312/1 (ostatní plocha) o výměře 200  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,  

t) části p.p.č. 3557/1 (ostatní plocha)  o výměře 230 m2 a části p.p.č. 3590/1 (zahrada) o výměře 

439 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 3590/1 (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,  

u) st.p.č. 505 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 216 m2, části p.p.č. 4816 (zahrada) 

o výměře 120 m2, části p.p.č. 4817 (trvalý travní porost) o výměře 340 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.  

5. RM schvaluje záměry obnovení výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části p.p.č. 552/1 (orná půda)  o výměře 450 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek na pastvu 

hospodářských zvířat. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

b) p.p.č. 5825 (trvalý travní porost)  o výměře 629 m2, p.p.č. 5827 (zahrada) o výměře 845 m2, 

p.p.č. 5830/2 (zahrada) o výměře 1367 m2, p.p.č. 5831 (ostatní plocha) o výměře 1254 m2 vše 

v k.ú. Jiříkov jako pozemky pro zajištění sportovního výcviku psů. Pozemky jsou zapsány na 

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

pracoviště Rumburk. 

6. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  - zveřejnit záměry pronájmů pozemků 

a záměry výpůjčky pozemků na úřední desce MěÚ Jiříkov.                              

 

Usnesení č. 796/2020 

1. RM projednala nové pronájmy, změnu  pronájmu a obnovení pronájmu pozemků ve 

vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části st.p.č. 269/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 580  m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu 

za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části st.p.č. 269/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 12 m2  vše 

v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 640,- Kč, 

panu P. K. od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  
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b) části p.p.č. 3404/2 (ostatní plocha) o výměře 100 m2  v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), paní K. B. od 01. 01. 2021  

do 31. 12. 2025. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

c) části p.p.č. 120 (zahrada) o výměře 45 m2  v k.ú. Jiříkov jako odstavnou plochu za cenu 

2,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), panu M. P. od 01. 10. 2020  

do 31. 12. 2024. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

d) p.p.č. 5241/2 (ostatní plocha) o výměře 376 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu   

za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 380,- Kč, panu D. J. od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2024. 

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

e) části p.p.č. 729/3 (zahrada) o výměře 35 m2, části p.p.č. 730/1 (trvalý travní porost) o výměře 

422 m2, části p.p.č. 1721/2 (zahrada) o výměře 44 m2 a části p.p.č. 6550/44 (ostatní plocha) 

 o výměře 39 m2 vše  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 

540,- Kč, panu J. E. od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2024.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

f) části p.p.č. 4064/3 (zahrada) o výměře 355 m2, části p.p.č. 4068 (trvalý travní porost) 

o výměře 270 m2, části p.p.č. 5971/2 (ostatní plocha) o výměře 137 m2 vše  v k.ú. Jiříkov jako 

zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 770,- Kč, panu J. H. od 01. 10. 2020 do 31. 12. 

2024. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

g) části p.p.č. 834/8 (trvalý travní porost) o výměře 5300 m2 a části p.p.č. 834/9 (trvalý travní 

porost) o výměře 1230 m2 vše  v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 

1.310,- Kč, panu D. L.  od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2024. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk,  

h) části p.p.č. 834/9 (trvalý travní porost) o výměře 460 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 460,- Kč, panu L. P. od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2024.  Pozemek 

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

Katastrální pracoviště Rumburk.  

3. RM schvaluje změnu  pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

st.p.č. 1301 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 370 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 370,- Kč, paní D. D. od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemek 

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

Katastrální pracoviště Rumburk.  

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

a) části p.p.č. 1894/1 (trvalý travní porost) o výměře 375 m2  a části p.p.č. 1896/1 (ostatní 

plocha) o výměře 610 m2 vše  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 

990,- Kč, paní J. M. od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

b) p.p.č. 187 (trvalý travní porost)  o výměře 120 m2, části p.p.č. 188/3  (zahrada) o výměře 

378 m2 a části p.p.č. 6018 (ostatní plocha) o výměře 240 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu   

za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 188/3 (zahrada) o výměře 20 m2  v k.ú. Jiříkov jako 

pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  840,- Kč, panu J. J. od  

01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

c) části p.p.č. 22/1 (ostatní plocha) o výměře 180 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 180,- Kč, paní I. V. od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025.  Pozemek 
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je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk, 

d) části p.p.č. 1893/2 (zahrada)  o výměře 10 m2 a části p.p.č. 6558 (vodní plocha) o výměře 

20 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč (minimální 

nájemné), panu M. P. od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, 

e) části p.p.č. 2960/8 (zahrada) o výměře 637 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 640,- Kč, panu J. Š. od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemek je zapsán 

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

pracoviště Rumburk, 

f) st.p.č. 328 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 126 m2, části p.p.č. 3176  (trvalý travní 

porost) o výměře 120 m2, části p.p.č. 3177/1 (trvalý travní porost) o výměře 328 m2 a části  

p.p.č. 3177/3 (trvalý travní porost) o výměře 126 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 700,- Kč, panu Z. Š. od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemky 

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

Katastrální pracoviště Rumburk.  

5. 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. 797/2020 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5079/1 (zahrada)  

o výměře 480 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu M. K.  

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 57.600,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5079/1 

(zahrada)  o výměře 480 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví Města 

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

M. K. za cenu a podmínek dle směrniceč. 21/2017, tj. celkem 57.600,- Kč.                                                                  

 

Usnesení č. 798/2020 

1. RM projednala návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 

věcem č. 31/U/VOB/2020 na převod p.p.č. 6550 (ostatní plocha) o výměře 21 m2  a p.p.č. 6551 

(ostatní plocha) o výměře 10 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu 

vlastnictví č. 11000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov  a  Českou republikou - Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 

128 00 Praha 2. 

2. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovitým věcem č. 31/U/VOB/2020 na převod p.p.č. 6550 (ostatní plocha) o výměře 21 m2  

a p.p.č. 6551 (ostatní plocha) o výměře 10 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány 

na listu vlastnictví č. 11000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 

Rumburk, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov  a  Českou republikou - Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 

128 00 Praha 2.                                                                                                  

 

 

 



 6 

Usnesení č. 799/2020 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IP-12-4000702/VB/001 na p.p.č. 594/10 a p.p.č. 6033/1 vše 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 OMEXON GA Energo s.r.o., 

Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IP-12-4000702/VB/001 na p.p.č. 594/10 a p.p.č. 6033/1 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 firmou OMEXON GA Energo s.r.o., Na 

Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá:  starostovi města - podepsat předloženou  Smlouvu o zřízení věcného břemene 

– služebnosti  č. IP-12-4000702/VB/001 na p.p.č. 594/10 a p.p.č. 6033/1 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 firmou OMEXON GA Energo s.r.o., 

Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec.                                                     

 

Usnesení č. 800/2020 

1. RM projednala předloženou informaci o doplnění další žádosti o Změnu č. 1 Územního 

plánu Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM projednat doplnění další žádosti o Změnu č. 1 Územního plánu 

pořízené zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“) na návrh dle § 44 písm. 

d) stavebního zákona.  

3. RM doporučuje ZM rozhodnout, že náklady na pořízení Změny č. 1 Územního plánu 

Jiříkov budou poměrnou částí uhrazeny i novým žadatelem firmou Czech Holding Production 

s.r.o., Jiříkov.                                                                                                       

 

Usnesení č. 801/2020 

1. RM projednala návrh Dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnického práva 

k nemovitosti uzavíranou mezi Stavebním bytovým družstvem občanů Průkopník, Štefánikova 

454, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00041530, a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424, a to na bytovou jednotku č. 1057/27 v budově č.p. 1057 stojící na st.p.č. 1648, 

v části obce Starý Jiříkov, v k.ú. Jiříkov, ke které náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 

635/19551 na společných částech domu č.p. 1057 a pozemku st. p.č. 1648. SBDO je ke dni 

uzavření této dohody podílovým spoluvlastníkem bytu s podílem 6236/10000 a Město je  

ke dni uzavření této dohody podílovým spoluvlastníkem bytu s podílem 3764/10000. 

2. RM doporučuje ZM uzavřít Dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnického práva 

k nemovitosti mezi Stavebním bytovým družstvem občanů Průkopník, Štefánikova 454, 407 47 

Varnsdorf, IČ: 00041530, a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, a to 

na bytovou jednotku č. 1057/27 v budově č.p. 1057 stojící na st.p.č. 1648, v části obce Starý 

Jiříkov, v k.ú. Jiříkov, a náleží k ní spoluvlastnický podíl o velikosti 635/19551 na společných 

částech domu č.p. 1057 a pozemku st. p.č. 1648. SBDO je ke dni uzavření této dohody 

podílovým spoluvlastníkem bytu s podílem 6236/10000 a Město je ke dni uzavření této dohody 

podílovým spoluvlastníkem bytu s podílem 3764/10000. 

3. RM rozhodla zveřejnit záměr převodu nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to podílu 

bytové jednotky č. 1057/27 o velikosti 3764/10000, v budově č.p. 1057, stojící na st.p.č. 1648, 

v části obce Starý Jiříkov, v katastrálním území Jiříkov, včetně přináležejícího 

spoluvlastnického podílu o velikosti 635/19551 na společných částech domu č.p. 1057, 

stojícího na st.p.č. 1648, v části obce Starý Jiříkov, v katastrálním území Jiříkov,  
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a spoluvlastnického podílu o velikosti 119507/9775500 na pozemek st.p.č. 1648 (zastavěná 

plocha a nádvoří) v katastrálním území Jiříkov, dle Dohody o zrušení a vypořádání 

spoluvlastnického práva k nemovitosti uzavíranou mezi Stavebním bytovým družstvem občanů 

Průkopník, Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00041530, a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424.                                                                           

 

Usnesení č. 802/2020 

1. RM projednala návrh Dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnického práva 

k nemovitosti uzavíranou mezi Stavebním bytovým družstvem občanů Průkopník, Štefánikova 

454, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00041530, a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424, a to na bytovou jednotku č. 1058/27 v budově č.p. 1058 stojící na st.p.č. 1649, 

v části obce Starý Jiříkov, v k.ú. Jiříkov, ke které náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 

629/19532 na společných částech domu č.p. 1058 a pozemku st. p.č. 1649. SBDO je ke dni 

uzavření této dohody podílovým spoluvlastníkem bytu s podílem 6339/10000 a Město je ke dni 

uzavření této dohody podílovým spoluvlastníkem bytu s podílem 3661/10000. 

2. RM doporučuje ZM uzavřít Dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnického práva 

k nemovitosti mezi Stavebním bytovým družstvem občanů Průkopník, Štefánikova 454, 407 47 

Varnsdorf, IČ: 00041530, a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, a to 

na bytovou jednotku č. 1058/27 v budově č.p. 1058 stojící na st.p.č. 1649, v části obce Starý 

Jiříkov, v k.ú. Jiříkov, a náleží k ní spoluvlastnický podíl o velikosti 629/19532 na společných 

částech domu č.p. 1058 a pozemku st.p.č. 1649. SBDO je ke dni uzavření této dohody 

podílovým spoluvlastníkem bytu s podílem 6339/10000 a Město je ke dni uzavření této dohody 

podílovým spoluvlastníkem bytu s podílem 3661/10000. 

3. RM rozhodla zveřejnit záměr převodu nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to podílu 

bytové jednotky č.1058/27 o velikosti 3661/10000, v budově č.p. 1058, stojící na st.p.č. 1649, 

v části obce Starý Jiříkov, v katastrálním území Jiříkov, včetně přináležejícího 

spoluvlastnického podílu o velikosti 629/19532 na společných částech domu č.p. 1058, 

stojícího na st.p.č. 1649, v části obce Starý Jiříkov, v katastrálním území Jiříkov, a 

spoluvlastnického podílu o velikosti 2302769/195320000 na pozemek st.p.č. 1649 (zastavěná 

plocha a nádvoří) v katastrálním území Jiříkov, dle Dohody o zrušení a vypořádání 

spoluvlastnického práva k nemovitosti uzavíranou mezi Stavebním bytovým družstvem občanů 

Průkopník, Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00041530, a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424.                                                                          

 

Usnesení č. 803/2020 

1. RM projednala návrh Dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnického práva 

k nemovitosti uzavíranou mezi Stavebním bytovým družstvem občanů Průkopník, Štefánikova 

454, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00041530, a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424, a to na bytovou jednotku č. 1059/27 v budově č.p. 1059 stojící na st.p.č. 1650, 

v části obce Starý Jiříkov, v k.ú. Jiříkov, ke které náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 

630/19502 na společných částech domu č.p. 1059 a pozemku st.p.č. 1650. SBDO je ke dni 

uzavření této dohody podílovým spoluvlastníkem bytu s podílem 6271/10000 a Město je ke dni 

uzavření této dohody podílovým spoluvlastníkem bytu s podílem 3729/10000. 

2. RM doporučuje ZM uzavřít Dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnického práva 

k nemovitosti mezi Stavebním bytovým družstvem občanů Průkopník, Štefánikova 454, 407 47 

Varnsdorf, IČ: 00041530, a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, a to 

na bytovou jednotku č. 1059/27 v budově č.p. 1059 stojící na st.p.č. 1650, v části obce  

Starý Jiříkov, v k.ú. Jiříkov, a náleží k ní spoluvlastnický podíl o velikosti 630/19502 na 

společných částech domu č.p. 1059 a pozemku st.p.č. 1650. SBDO je ke dni uzavření této 
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dohody podílovým spoluvlastníkem bytu s podílem 6271/10000 a Město je ke dni uzavření této 

dohody podílovým spoluvlastníkem bytu s podílem 3729/10000. 

3. RM rozhodla zveřejnit záměr převodu nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to podílu 

bytové jednotky č. 1059/27 o velikosti 3729/10000, v budově č.p. 1059, stojící na st.p.č. 1650, 

v části obce Starý Jiříkov, v katastrálním území Jiříkov, včetně přináležejícího 

spoluvlastnického podílu o velikosti 630/19502 na společných částech domu č.p. 1059, 

stojícího na st.p.č. 1650, v části obce Starý Jiříkov, v katastrálním území Jiříkov,  

a spoluvlastnického podílu o velikosti 33561/2786000 na pozemek st.p.č. 1650 (zastavěná 

plocha a nádvoří) v katastrálním území Jiříkov, dle Dohody o zrušení a vypořádání 

spoluvlastnického práva k nemovitosti uzavíranou mezi Stavebním bytovým družstvem občanů 

Průkopník, Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00041530, a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424.                                                                           

 

Usnesení č. 804/2020 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 08. 2020 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 08. 2020 dle předloženého rozboru. 

                                                                                                          

Usnesení č. 805/2020 

1. RM rozhodla vyhlásit na základě usnesení č. 227/2020 z 13. zasedání ZM konaného dne 

30. 06. 2020  veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění finančních prostředků formou 

investičního úvěru do výše 8.000.000,- Kč včetně, investiční úvěr bude použit na nákup objektu 

Filipov č.p. 65, 407 53 Jiříkov a dalších nemovitostí uvedených na LV č. 1011 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, a to na rok 2021. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí -  vyhlásit výše uvedenou 

zakázku malého rozsahu.                                                                                   

 

Usnesení č. 806/2020 

1. RM projednala Návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů 

lokálního hlásného a varovného povodňového systému, uzavíranou mezi Ústeckým krajem, se 

sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 

407 53 Jiříkov, na základě které, bude Město Jiříkov provádět kontrolu funkčnosti čidla a dále 

hradit roční příspěvek na provoz systému ve výši 1.000,- Kč/čidlo/rok Ústeckému kraji. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního 

hlásného a varovného povodňového systému, mezi Ústeckým krajem, se sídlem Velká 

Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

na základě které, bude Město Jiříkov provádět kontrolu funkčnosti čidla a dále hradit roční 

příspěvek na provoz systému ve výši 1.000,- Kč/čidlo/rok Ústeckému kraji. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o vzájemné spolupráci při údržbě 

a provozu měřičů lokálního hlásného a varovného povodňového systému, mezi Ústeckým 

krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov, Náměstí 

464/1, 407 53 Jiříkov, na základě které, bude Město Jiříkov provádět kontrolu funkčnosti čidla 

a dále hradit roční příspěvek na provoz systému ve výši 1.000,- Kč/čidlo/rok Ústeckému kraji. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 807/2020 

1. RM projednala nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku dle 

Likvidačního protokolu č. 6005/2020, v celkové hodnotě majetku ve výši 61.106,70 Kč 

a Likvidačního protokolu č. 6006/2020, v celkové hodnotě majetku ve výši 51.653,80 Kč. 

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného 

majetku od příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov dle 
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Likvidačního protokolu č. 6005/2020, v celkové hodnotě majetku ve výši 61.106,70 Kč 

a Likvidačního protokolu č. 6006/2020 v celkové hodnotě majetku ve výši 51.653,80 Kč. 

3. RM schvaluje příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku dle Likvidačního protokolu 

č. 6005/2020, v celkové hodnotě majetku ve výši 61.106,70 Kč a Likvidačního protokolu 

č. 6006/2020 v celkové hodnotě majetku ve výši 51.653,80 Kč.                      

 

Usnesení č. 808/2020 

RM bere na vědomí Zprávu nezávislého odborníka o ověření čerpání neinvestiční dotace dle 

Smlouvy č. 19/SML0270/SoPD/SV, v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém 

kraji 2019“, u příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.  

                                                                                                                         

Usnesení č. 809/2020 

1. RM projednala žádost příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, o použití finančních prostředků z investičního fondu na pořízení investičního majetku 

„Elektrická výklopná pánev Fagor SB-E915 IM“ na základě provedeného poptávkového řízení 

v celkové výši 145.200,- Kč včetně DPH, a to od společnosti Gastro Walter, s.r.o., se sídlem 

Pod Vrchem 68, 405 05 Děčín XX – Nová Ves, IČ: 22802967. 

2. RM schvaluje příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

použití finančních prostředků z investičního fondu na pořízení investičního majetku „Elektrická 

výklopná pánev Fagor SB-E915 IM“ na základě provedeného poptávkového řízení v celkové 

výši 145.200,- Kč včetně DPH, a to od společnosti Gastro Walter, s.r.o., se sídlem Pod Vrchem 

68, 405 05 Děčín XX – Nová Ves, IČ: 22802967.                                             

 

Usnesení č. 810/2020 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 1/2020 příspěvkové organizace  

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtovou změnu č. 1/2020 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, dle předloženého 

návrhu schvaluje.                                                                                              

 

Usnesení č. 811/2020 

1. RM projednala Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši  

62.590 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 54 žáků za 

období 01. 10. 2020 – 31. 12. 2020, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci 

jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.   

2. RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 62.590,- Kč pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, který 

bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 54 žáků za období 01. 10. 2020 

– 31. 12. 2020, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího 

charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.                                                      

 

Usnesení č. 812/2020 

1. RM projednala prodej nově vydané publikace Města Jiříkov s názvem  

„JIŘÍKOV – DROBNÉ PAMÁTKY II“ mapující část drobných sakrálních památek 

nacházejících se na území Města Jiříkova a její prodej případným zájemcům za symbolickou 

částku 50,- Kč.  

2. RM rozhodla schválit prodej nově vydané publikace Města Jiříkov s názvem  

„JIŘÍKOV – DROBNÉ PAMÁTKY II“ mapující část drobných sakrálních památek 

nacházejících se na území města Jiříkova případným zájemcům za symbolickou částku 50,- Kč. 
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Usnesení č. 813/2020 

1. RM projednala žádost Sportovně střeleckého klubu Jiříkov, Svobodova 1057, 407 53 

Jiříkov, o výpůjčku části nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice 9. května v Jiříkově. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky části nebytového prostoru v objektu č.p. 900, ulice 

9. května v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov, o celkové ploše 93,01 m2.    

 

Usnesení č. 814/2020 

RM rozhodla stanovit  dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních 

prováděcích předpisů, pro výkon ředitele Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

Funkce : 1.01/1.01.12/12. platová třída/bod 2. panu Mgr. Romanu Hornovi, řediteli 

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

č.p. 65, 407 53 Jiříkov plat dle Platového výměru č. 03/2020 s účinností od 01.10.2020 (příloha 

č. 1. - Platový výměr č. 03/2020). 

 

 

 
 

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 

 


