
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 57. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 19. října 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

Usnesení č. 820/2020 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 821/2020 

RM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2020. Při 

dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Usnesení č. 822/2020 

1. RM projednala návrh směrnice č. 1/2020 „Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové 

organizace zřízené Městem Jiříkov“. 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 1/2020 „Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové 

organizace zřízené Městem Jiříkov“ s platností a účinností od 01. 01. 2021. 

3. RM projednala návrh směrnice č. 2/2020 „Schvalování účetních závěrek příspěvkových 

organizací zřízených Městem Jiříkov“. 

4. RM rozhodla schválit směrnici č. 2/2020 „Schvalování účetních závěrek příspěvkových 

organizací zřízených Městem Jiříkov“ s platností a účinností od 01. 01. 2021. 

                                                                                                                           

Usnesení č. 823/2020 

1. RM projednala návrh směrnice č. 3/2020 „Rozpočtová pravidla Města Jiříkova“. 

2. RM doporučuje ZM schválit směrnici č. 3/2020 „Rozpočtová pravidla Města Jiříkova“ 

s platností a účinností od 01. 01. 2021. 

3. RM projednala návrh směrnice č. 4/2020 „Režim fondů Města Jiříkova“. 

4. RM doporučuje ZM schválit směrnici č. 4/2020 „Režim fondů Města Jiříkova“ 

 s platností a účinností od 01. 01. 2021. 

5. RM projednala návrh směrnice č. 5/2020 „Schvalování účetní závěrky Města Jiříkova“. 

6. RM doporučuje ZM schválit směrnici č. 5/2020 „Schvalování účetní závěrky Města 

Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 01. 2021.                                              

 

Usnesení č. 824/2020 

1. RM projednala poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje 

na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Senátu Parlamentu České republiky a do 

zastupitelstva kraje ve výši 141.000,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM přijmout uvedenou dotaci a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 825/2020 

1. RM projednala poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 

210.000,- Kč přijatou v období od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020. 
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Usnesení č. 826/2020 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/18/2020/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem P. S., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 500,- Kč (finanční dar) od pana P. S., dar byl poskytnut 

bez podmínek. 

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

 

Usnesení č. 827/2020 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 09. 2020 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 09. 2020 dle předloženého rozboru. 

                                                                                                                          

Usnesení č. 828/2020 

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. 829/2020 

1. RM projednala žádost Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace 

Jiříkov, pobočný spolek, Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, IČ: 72753706, zastoupeného paní  

J. L., předsedkyní pobočného spolku, o poskytnutí dotace v celkové výši 7.000,- Kč na 

zdravotní a kulturní činnost, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.  

2. RM bere na vědomí informaci, že Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní 

organizace Jiříkov, pobočný spolek, na výzvu, zda požadavek na dotaci po skončení nouzového 

stavu trvá, nereagoval, svůj požadavek neaktualizoval a tím svoji žádost zrušil.  

3. RM rozhodla neposkytnout dotaci Svazu tělesně postižených v České republice z.s., 

místní organizace Jiříkov, pobočný spolek, Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, IČ: 72753706, 

na rok 2020 z důvodu zrušení své žádosti.                                                         

 

Usnesení č. 830/2020 

1. RM projednala žádost Schrödingerova institutu Varnsdorf – středisko volného času pro 

Šluknovský výběžek, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, IČ: 71341510, zastoupeného 

Bc. G. D., ředitelkou školské právnické osoby, o poskytnutí dotace v celkové výši 50.000,- Kč 

na výmalbu klášterní kaple, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.  

2. RM bere na vědomí informaci, že Schrödingerův institut Varnsdorf – středisko volného 

času pro Šluknovský výběžek, na výzvu, zda požadavek na dotaci po skončení nouzového stavu 

trvá, nereagoval, svůj požadavek neaktualizoval a tím svoji žádost zrušil. 

3. RM rozhodla neposkytnout dotaci Schrödingerovu institutu Varnsdorf – středisko 

volného času pro Šluknovský výběžek, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, IČ: 71341510, 

na rok 2020 z důvodu zrušení žádosti.                                                              

 

Usnesení č. 831/2020 

1. RM projednala potvrzenou žádost spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha,  

IČ: 61383198, zastoupeného paní S. P., ředitelkou, o poskytnutí dotace v celkové výši 10.000,- 

Kč na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2020.  

2. RM rozhodla neposkytnout dotaci spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha, 

IČ: 61383198, na rok 2020.                                                                                

 

 



 3 

Usnesení č. 832/2020 

1. RM projednala potvrzenou žádost Konečně šťastného domova, z.s., Na Vyhlídce 265/12, 

408 01 Rumburk 2 – Horní Jindřichov, IČ: 26564149, zastoupeného paní M. H., předsedkyní 

spolku, o poskytnutí dotace v celkové výši 5 000,- Kč na kastraci a umístění potulných koček, 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Konečně šťastnému domovu, z.s., Na Vyhlídce 265/12, 

408 01 Rumburk 2 – Horní Jindřichov, IČ: 26564149, na rok 2020 v celkové výši  

5 000,- Kč na kastraci a umístění potulných koček, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.  

                                                                                                                            

Usnesení č. 833/2020 

1. RM revokuje usnesení č. 616/2020 v bodě 2. ze 43. schůze konané dne 16. 03. 2020. 

2. RM bere na vědomí zrušení žádosti „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, ze dne 09. 09. 2020. 

 

Usnesení č. 834/2020 

1. RM projednala upravenou a doplněnou žádost Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 

249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, zastoupeného starostou spolku panem O. P., o poskytnutí 

dotace ve výši 23.000,- Kč na nákup stolů, barev, elektromateriálu a osvětlovací techniky, 

polystyrenu, plexiskla, řeziva, OSB desek, překližek, spojovacího materiálu, nářadí, z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2020. 

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 

407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, na rok 2020 v celkové výši 23.000,- Kč na nákup stolů, barev, 

elektromateriálu a osvětlovací techniky, polystyrenu, plexiskla, řeziva, OSB desek, překližek, 

spojovacího materiálu, nářadí, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.            

 

Usnesení č. 835/2020 

1. RM projednala žádost ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 64676935, zastoupeného předsedou panem P. K., o poskytnutí dotace v celkové výši 

40.000,- Kč na ceny do soutěží pořádaných SSK Jiříkov, startovné na soutěžích, materiálně 

technické vybavení (střelivo, výzbroj a výstroj střelců) a na spoluúčast k poskytnuté dotaci 

Krajským úřadem Ústeckého kraje v rámci projektu SPORT 2020, z rozpočtu Města Jiříkova 

na rok 2020.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 

Jiříkov, IČ: 64676935, na rok 2020 v celkové výši 40.000,- Kč na ceny do soutěží pořádaných 

SSK Jiříkov, startovné na soutěžích, materiálně technické vybavení (střelivo, výzbroj a výstroj 

střelců) a na spoluúčast k poskytnuté dotaci Krajským úřadem Ústeckého kraje v rámci projektu 

SPORT 2020, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.                   

 

Usnesení č. 836/2020 

1. RM revokuje usnesení č. 615/2020 ze 43. schůze konané dne 16. 03. 2020. 

2. RM projednala žádost SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 27049752, zastoupené předsedkyní Mgr. K. M., o poskytnutí dotace v celkové výši 50.000,- 

Kč na rozvoj činnosti sportovního klubu, na závodní dresy, obuv, oblečení, startovné a dopravu 

na republikové soutěže v aerobiku, na cvičební pomůcky, pronájem tělocvičny, kancelářský 

materiál, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.  

3. RM rozhodla poskytnout dotaci SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 27049752, na rok 2020 v celkové výši 50.000,- Kč na rozvoj činnosti sportovního klubu, 

na závodní dresy, obuv, oblečení, startovné a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, na 

členské příspěvky, na cvičební pomůcky, pronájem tělocvičny, kancelářský materiál, 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.                                                              
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Usnesení č. 837/2020 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, zastoupené panem A. K., starostou spolku, 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 2020.  

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

Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, na rok 2020 v celkové výši 50.000,- Kč na úhradu 

elektrické energie, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.                               

 

Usnesení č. 838/2020 

1. RM projednala upřesněnou a potvrzenou žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 

5/2, 407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, zastoupené Mgr. J. K., SDB, farářem, 

o poskytnutí dotace v celkové výši 25.000,- Kč na úhradu části mzdy včetně odvodů sezónních 

průvodců v poutním kostele ve Filipově v roce 2020, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 

Jiříkov, IČ: 49888129, na rok 2020 v celkové výši 25.000,- Kč na úhradu části mzdy včetně 

odvodů sezónních průvodců v poutním kostele ve Filipově v roce 2020, z rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2020.                                                                                          

 

Usnesení č. 839/2020 

1. RM projednala upravenou a doplněnou žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov, 

IČ: 18382801, ze dne 09. 09. 2020, zastoupenou předsedou M. M., o poskytnutí dotace 

v celkové výši 148.000,- Kč na zajištění chodu a údržby areálu, na úpravy travnaté plochy, 

zajištění hrací plochy, na úpravu tenisových kurtů, na opravy menšího charakteru, na energie, 

na pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu z rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2020. 

2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov, 

IČ: 18382801, na rok 2020 dotaci v celkové výši 148.000,- Kč na zajištění chodu a údržby 

areálu, na úpravy travnaté plochy, zajištění hrací plochy, na úpravu tenisových kurtů, na opravy 

menšího charakteru, na energie, na pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020. 

Starosta města prohlásil, že k projednávané věci má vztah a využije svého práva hlasovat.   

                                                                                                                            

Usnesení č. 840/2020 

RM projednala rozpočtové opatření č. 9/2020 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 9/2020 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu schvaluje.                          

 

Usnesení č. 841/2020 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 10/2020 Města Jiříkova a doporučuje ZM 

rozpočtové opatření č. 10/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schválit. 

2. RM projednala návrh převést nevyužité a uspořené finanční prostředky roku 2020 ze 

základního běžného účtu do fondu rezerv ve výši 7.000.000,- Kč a doporučuje ZM tento převod 

schválit. Fond rezerv bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2021 k případnému financování 

výdajů roku 2021.                                                                                               

 

Usnesení č. 842/2020 

1. RM projednala žádost pana Michala Majáka, starosty města Jiříkov, o odprodej drobného 

hmotného dlouhodobého majetku, a to „Skútr KENTOYA ZOOM 2t“, RZ 2U6 099, inventární 

číslo 1582, za nabídkovou cenu 3.000,- Kč. 
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2. RM schvaluje prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku, a to „Skútr KENTOYA 

ZOOM 2t“, RZ 2U6 099, inventární číslo 1582, panu Michalu Majákovi, starostovi města, za 

cenu dle odborného posudku ve výši 3.000,- Kč. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - zajistit prodej a převod vlastnictví drobného 

dlouhodobého hmotného majetku, a to „Skútr KENTOYA ZOOM 2t“,  

RZ 2U6 099, po uhrazení prodejní ceny 3 000,- Kč na příjmový účet města panem Michalem 

Majákem, starostou města.         

Starosta města prohlásil, že k projednávané věci má vztah a zdrží se hlasování.    

                                                                                                          

Usnesení č. 843/2020 

RM bere na vědomí Zápis z 10. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí konané 

dne 30. 09. 2020.                                                                                                

 

Usnesení č. 844/2020 

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) části p.p.č. 4832 (ostatní plocha) o výměře 210  m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 4832 (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,  

b) části p.p.č. 5648/1 (trvalý travní porost) o výměře 85 m2 a části p.p.č. 5648/2 (trvalý travní 

porost) o výměře 175 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. 4834/1 (trvalý travní porost) o výměře 300 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,  

d) části p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha) o výměře 45 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. 4799/1 (trvalý travní porost) o výměře 700 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. 2331/2 (trvalý travní porost) o výměře 100 m2  a části p.p.č. 2332/3 (zahrada)  

o výměře 40 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. 3173 (zahrada) o výměře 500  m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok. Části p.p.č. 3173 (zahrada) o výměře 250 m2  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,  

h) p.p.č. 576 (trvalý travní porost) o výměře 3345 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.  

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

a) části p.p.č. 4265/3 (orná půda) o výměře 451,5 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 st.p.č. 508 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 123 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části st.p.č. 508 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m2 v k.ú. 
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Jiříkov 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,  

c) části st.p.č. 508 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 75 m2 a p.p.č. 4830 (zahrada) 

o výměře  94 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,  

d) p.p.č. 2696/1 (trvalý travní porost) o výměře 66 m2  a části p.p.č. 2699/1 (zahrada) o výměře 

550 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,  

e) p.p.č. 4676 (trvalý travní porost)  o výměře 845 m2 a p.p.č. 4679 (ostatní plocha) o výměře 

108 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,  

f) části p.p.č. 11 (zahrada)  o výměře 64 m2, p.p.č. 1852/3 (trvalý travní porost) o výměře 

24 m2, p.p.č. 1853/2 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 a části p.p.č. 6596 (ostatní plocha) o výměře 

197 m2 vše  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,  

g) části p.p.č. 6596 (ostatní plocha) o výměře 81 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.  

4. RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1056 

(zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 32 m2, části st.p.č. 550 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 300 m2,  p.p.č. 490 (ostatní plocha) o výměře  3290 m2, p.p.č. 491/1 (ostatní plocha) 

o výměře 118 m2 a  p.p.č. 571 (ostatní plocha) o výměře 2281 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako 

pozemek na zajištění provozu a zázemí sociálního podniku. 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 pronájmů pozemků 

a záměr výpůjčky pozemků na úřední desce MěÚ Jiříkov.                                 

 

Usnesení č. 845/2020 

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

a to části p.p.č. 2782/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to 

části p.p.č. 2782/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.                                     

 

Usnesení č. 846/2020 

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

a to  části p.p.č. 368/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov. 

2.  RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to  

části p.p.č. 368/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.                                       

 

Usnesení č. 847/2020 

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

a to části p.p.č. 5069 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to 

části p.p.č. 5069 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.                                       
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Usnesení č. 848/2020 

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

a to části st.p.č. 866/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 6530/2 (ostatní plocha) vše 

v  k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM schvaluje zadání zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a to 

části st.p.č. 866/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 6530/2 (ostatní plocha) vše v  k.ú. 

Filipov u Jiříkova.                                                                                               

 

Usnesení č. 849/2020 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5371 

(ostatní plocha) o výměře 468 m2 a p.p.č. 5374 (trvalý travní porost) o výměře 1284 m2 vše 

v k.ú. Filipov u Jiříkova na stavbu rodinného domu, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.,  

tj. 1000 m2 za cenu 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za cenu  120,- Kč/m2 + náklady, kde kupující 

zároveň podepíše směnku. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 

5371 (ostatní plocha) o výměře 468 m2 a p.p.č. 5374 (trvalý travní porost) o výměře 1284 m2  

vše v k.ú. Filipov u Jiříkova na stavbu rodinného domu, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1., tj. 1000 m2 za cenu 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za cenu  120,- Kč/m2 + náklady, kde kupující 

zároveň podepíše směnku.                                                                                

 

Usnesení č. 850/2020 

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

č. IV-12-4018630/VB001 DC_Filipov, p.p.č. 5143/1, nové kNN na p.p.č. 5143/1 a p.p.č. 6506 

vše  v  k.ú. Filipov u Jiříkova 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 GEZ spol. s r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf.  

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

č. IV-12-4018630/VB001 DC_Filipov, p.p.č. 5143/1, nové kNN na p.p.č. 5143/1 a p.p.č. 6506, 

vše  v  k.ú. Filipov u Jiříkova, 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 

GEZ spol. s r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf, a to bezúplatně.  

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

č. IV-12-4018630/VB001 DC_Filipov, p.p.č. 5143/1, nové kNN na p.p.č. 5143/1 a p.p.č. 6506 

vše  v  k.ú. Filipov u Jiříkova, 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 

GEZ spol. s r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf.                   

 

Usnesení č. 851/2020 

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

č. IZ-12-4000573/VB001, DC_Jiříkov, R72, úprava kNN na p.p.č.552/1 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 GEZ spol. s r.o., 

se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf.  

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

č. IZ-12-4000573/VB001, DC_Jiříkov, R72, úprava kNN na p.p.č. 552/1 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 GEZ spol. s r.o., se sídlem 

Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf, a to bezúplatně.  

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

č. IZ-12-4000573/VB001, DC_Jiříkov, R72, úprava kNN na p.p.č. 552/1 v  k.ú. Jiříkov, mezi 
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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 GEZ spol. s r.o., se sídlem 

Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf.                                                               

 

Usnesení č. 852/2020 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o poskytnutí poradenských a jiných odborných služeb 

souvisejících s realizací projektu „Centrum sociálních služeb Jiříkov“ od Mgr. F. M.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí poradenských a jiných odborných služeb 

souvisejících s realizací projektu „Centrum sociálních služeb Jiříkov“ mezi Mgr. F. M.  

a Městem Jiříkov za cenu v max. výši 245.000,- Kč po dobu realizace projektu a provádění 

monitorovacích zpráv do 5 let od ukončení projektu. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytnutí poradenských a jiných 

odborných služeb souvisejících s realizací projektu „Centrum sociálních služeb Jiříkov“ 

mezi Mgr. F. M. a Městem Jiříkov.                                                                                                                 

 

Usnesení č. 853/2020 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o dílo č. PR/05/2020 na zajištění dokumentace pro 

provedení stavby na akci „Centrum sociálních služeb Jiříkov – stavební úpravy a přístavba 

objektu č.p. 563/3 v ul. Londýnská v kú. Jiříkov“.  

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. PR/05/2020 na zajištění dokumentace pro provedení 

stavby na akci „Centrum sociálních služeb Jiříkov – stavební úpravy a přístavba objektu 

č.p. 563/3 v ul. Londýnská v kú. Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov a projektantem Ing. M. Z., 

s nabídkovou cenou ve výši 750.000,- Kč bez DPH s termínem předání projektu a rozpočtu 

stavby do 28. 02. 2021. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. PR/05/2020 na zajištění 

dokumentace pro provedení stavby na akci „Centrum sociálních služeb Jiříkov – stavební 

úpravy a přístavba objektu č.p. 563/3 v ul. Londýnská v kú. Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov 

a projektantem Ing. M. Z.  

                                                                                                                           

Usnesení č. 854/2020 

1. RM projednala předloženou informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky 

zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce na akci „Jiříkov – Stavební 

úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“. 

2. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku zadanou ve 

zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů na stavební práce na akci „Jiříkov – Stavební úpravy objektu 

čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“ dle stanoveného 

jediného kritéria - nejnižší nabídkové ceny předložil dodavatel Stavby MH s.r.o., se sídlem 

Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 09185500 s nabídkovou cenou ve výši 

18.499.000 Kč bez DPH, který splnil i podmínky účasti vybraného dodavatele. 

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

Stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené 

lokality II“,  mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Stavby MH s.r.o., se sídlem Lužická 102, 

Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 09185500  s nabídkovou cenou ve výši  

18.499.000 Kč bez DPH za předpokladu, že vybraný dodavatel předloží veškeré doklady  

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

smlouvy. 

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci 

„Jiříkov – Stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně 
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vyloučené lokality II“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Stavby MH s.r.o. se sídlem 

Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 09185500.               

 

Usnesení č. 855/2020 

1. RM rozhodla vypůjčit část 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 Sportovně střeleckému klubu Jiříkov, 

Svobodova 1057, 407 53 Jiříkov, zastoupeného předsedou spolku panem P. K. od 01. 11. 2020. 

2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat smlouvu o výpůjčce 

nebytového prostoru a starostovi města smlouvu podepsat.                             

 

Usnesení č. 856/2020 

RM rozhodla přidělit  byt  1+3 (96,50 m2), Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

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

01. 11. 2020 do 31. 12. 2020  panu V. X. T. Náhradníkem rada města určila paní V. C.                                                                                                                

 

Usnesení č. 857/2020 

RM bere na vědomí dopis Ing. A. K., náměstka pro řízení sekce „Sekce vodního hospodářství“ 

Ministerstva zemědělství ČR, ve věci přehodnocení zastaveného řízení žádosti Města Jiříkov o 

finanční podporu na akci „Vodovod Filipov“.                          

 

Usnesení č. 858/2020 

1. RM projednala předloženou cenovou nabídku panem J. Ch., na zajištění hudební produkce 

v podobě adventního koncertu s názvem „Hodinka adventní varhanní hudby s panem Jiřím 

Chlumem a jeho hosty“, který by se konal dne 20. 12. 2020, v Bazilice minor panny Marie ve 

Filipově, za celkovou cenu ve výši 30 000,- Kč.  

2. RM rozhodla neschválit konání adventního koncertu s názvem „Hodinka adventní varhanní 

hudby s panem Jiřím Chlumem a jeho hosty“, který by se konal dne 20. 12. 2020 v Bazilice 

minor panny Marie ve Filipově, a to dle předložené nabídky pana J. Ch., za celkovou cenu ve 

výši 30.000,- Kč.                          

 

Usnesení č. 859/2020 

RM bere na vědomí Zápis č. 8/2020 ze zasedání „Komise sociálně – kulturní“ konané dne  

14. 10. 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 

 


