
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 58. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 02. listopadu 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu 

Jiříkov 

Usnesení č. 860/2020 

1. RM projednala předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 4/2020,  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12. 12. 2017. 

2. RM doporučuje ZM vydat, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 

2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.                                                                  

 

Usnesení č. 861/2020 

1. RM  projednala kácení a ošetření dřevin, a to: 

a) 1 x bříza bradavičnatá, 3 x borovice vejmutovka – p.p.č. 188/2, v k.ú. Jiříkov, 

b) javor mléč – p.p.č. 6503, v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

c) 2 x olše lepkavá – p.p.č. 1896/10 – v k.ú. Jiříkov,  

d) smrk ztepilý – p.p.č. 5688/1 – v k.ú. Jiříkov. 

2. RM  schvaluje kácení a ošetření:  

a) 1 x bříza bradavičnatá, 3 x borovice vejmutovka – p.p.č. 188/2, v k.ú. Jiříkov, 

b) javor mléč – p.p.č. 6503, v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

c) 2 x olše lepkavá – p.p.č. 1896/10 – v k.ú. Jiříkov,  

d) smrk ztepilý – p.p.č. 5688/1 – v k.ú. Jiříkov. 

3. RM ukládá:  

a) starostovi města - podepsat žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les 

b) odboru výstavby a životního prostředí - zajistit skácení dřevin                   

 

Usnesení č. 862/2020 

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

výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nové pronájmy 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, ročně 

celkem 800,- Kč, panu MUDr. V. 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, 

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, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), panu F. 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,  
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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, ročně celkem 290,- Kč, panu M. H., 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,  

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, ročně celkem 2.260,- Kč, panu T. V., 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,  

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, ročně celkem 1.010,- Kč, panu V. L., 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,  

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, ročně celkem 900,- Kč, paní Z. Ch., 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.  

3. RM schvaluje  obnovení pronájmu 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, ročně celkem 150,- Kč, paní M. H., 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,  

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, 

ročně celkem 440,- Kč, panu J. B., 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) 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, ročně celkem 690,- Kč, paní L. L., 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,  

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, ročně celkem  

510,- Kč, paní J. V., 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,  

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, ročně celkem 130,- Kč, panu J. B., 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,  

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, ročně celkem 950,- Kč, panu V. D., 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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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, ročně celkem 1.870,- Kč, paní 

J. 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,  

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, ročně celkem  

730,- Kč, paní M. 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,  

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, ročně celkem 620,- Kč, paní Š. K., 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,  

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, ročně celkem 

530,- Kč, paní A. R., 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,  

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, ročně celkem 

620,- Kč, paní J. 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,  

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, ročně celkem  

480,- Kč, paní I. 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,  

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, ročně celkem 

200,- Kč, paní L. H., 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,  

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, ročně celkem  

270,- Kč, panu Ing. K. 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,  

o) části p.p.č. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 1.229 m2  v k.ú. Jiříkov jako louku  za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 260,- Kč, paní J. K., 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,  

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, ročně celkem  

730,- Kč, paní S. 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,  

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, ročně celkem 940,- Kč, paní 

M. 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,  
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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, ročně celkem 140,- Kč, panu J. K., 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,  

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, ročně celkem 200,- Kč, panu L. O., 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,  

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, ročně celkem 820,- Kč, panu K. S., od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemky jsou 

zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkovč. 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, ročně celkem 680,- Kč, panu F. N., 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.  

4. RM schvaluje 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, panu J. H., 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,  

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, 

Kynologickému klubu Jiříkov, z.s., Březinova 932/41, 407 53 Jiříkov, 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. 863/2020 

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

a to části p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

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

a to části p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.                              

 

Usnesení č. 864/2020 

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

p.p.č. 745/5 (orná půda) a části p.p.č. 747/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 4989 m2, vše  

v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1626-75/2020 nově vzniklé p.p.č. 747/2 o výměře 4989 m2, za cenu 

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

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

p.p.č. 745/5 (orná půda)  a části p.p.č. 747/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 4989 m2, vše 

v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1626-75/2020 nově vzniklé p.p.č. 747/2 o výměře 4989 m2, za cenu 

dle směrnice č.21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.                                           
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Usnesení č. 865/2020 

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

p.p.č. 368/1 (trvalý travní porost) o výměře 462 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1627-76/2020, za 

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

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 368/1 (trvalý travní porost) o výměře 462 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1627-76/2020, za 

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

 

Usnesení č. 866/2020 

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

p.p.č. 5329/1 (zahrada) o výměře 734 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 276-71/2020, za 

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

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 5329/1 (zahrada) o výměře 734 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 276-71/2020, za 

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

 

Usnesení č. 867/2020 

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

p.p.č. 1233/1 (trvalý travní porost) o výměře 801 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1625-74/2020, 

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.,tj. 

celkem 3.951,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 95.319,- Kč.  

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

p.p.č. 1233/1 (trvalý travní porost) o výměře 801 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1625-74/2020, 

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1., 

tj. celkem 3.951,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 95.319,- Kč. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 868/2020 

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

p.p.č. 2782/1 (trvalý travní porost) o výměře 126 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1623-73/2020, 

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

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova a to části 

p.p.č. 2782/1 (trvalý travní porost) o výměře 126 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1623-73/2020, za 

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

 

Usnesení č. 869/2020 

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

p.p.č. 3186/2 (zahrada) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1624-72/2020, za cenu dle 

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

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 3186/2 (zahrada) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1624-72/2020, za cenu dle 

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

 

Usnesení č. 870/2020 

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

p.p.č. 3190/1 (trvalý travní porost), části st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) a části  

p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1313 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP  

č. 1645-132/2020, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice  

č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 43.260,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 

119.000,- Kč.  
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2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 3190/1 (trvalý travní porost), části st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) a části  

p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1313 m2,vše v k.ú. Jiříkov dle 

GOP č. 1645-132/2020, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1.,tj. celkem 43.260,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 

119.000,- Kč.                                                                                                      

 

Usnesení č. 871/2020 

1. RM projednala žádost Dětského domova se školou, základní školou a střediskem výchovné 

péče Jiříkov, Čapkova 5, 407 53 Jiříkov, ve které požaduje poskytnutí alespoň 3 vyhrazených 

míst pro DDŠ před vchodem do budovy č.p. 814, z důvodu parkování návštěv a kontrol státních 

organizací, technických pracovníků a opravářů.  

2. RM rozhodla na základě doporučení komise správy majetku a životního prostředí 

neprovádět úpravu stávajícího dopravního řešení v ulici Čapkova.  

                                                                                                          

Usnesení č. 872/2020 

1. RM projednala žádost paní R. S., na prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, a to  

od 01. 11. 2020 

2. RM rozhodla paní R. S., prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 2, a to od 31. 10. 2020 

do 30. 11. 2020.                                       

 

Usnesení č. 873/2020 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,na 

roky 2022 – 2023. 

Rok 2022: výnosy ve výši 8.592.000,- Kč, náklady ve výši 8.592.000,- Kč.  

Rok 2023: výnosy ve výši 8.411.000,- Kč, náklady ve výši 8.411.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace, na roky 2022 – 2023 připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřské 

školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 ve výnosové 

části ve výši 10.879 000,- Kč, v nákladové části ve výši 10.879.000,- Kč, s požadavkem na 

příspěvek od zřizovatele ve výši 1.730.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021.  

5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na 

rok 2020, úpravy rozpočtu na rok 2020 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2020.  

6. RM bere na vědomí komentář ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023 a k návrhu rozpočtu na rok 2021 

zdůvodněním požadavku na zřizovatele. Komentáře jsou součástí obou návrhů. 

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 ve 

výši 87.694,- Kč.  

8. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 



 7 

připomínek. Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho 

projednání.                                                                                                         

 

Usnesení č. 874/2020 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na roky  

2022 – 2023. 

Rok 2022: výnosy ve výši 26.236.000,- Kč, náklady ve výši 26.148.000,- Kč.  

Rok 2023: výnosy ve výši 28.277.000,- Kč, náklady ve výši 28.077.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na roky 2022 

– 2023 připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude zveřejněn na úřední 

desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 ve výnosové části ve výši 

26.059.000,- Kč, v nákladové části ve výši 26.059.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek  

od zřizovatele ve výši 3.358.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021.  

5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2020, úpravy 

rozpočtu na rok 2020 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2020.  

6. RM bere na vědomí komentář ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu na roky 2022 – 2023 a k návrhu rozpočtu na rok 2021.  

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 ve výši  

314.672,- Kč.  

8. RM bere na vědomí podklad ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, k návrhu rozpočtu na rok 2021.  

9. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021 připomínek. Tento 

návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 875/2020 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, na 

roky 2022 – 2023. 

Rok 2022: výnosy ve výši 58.920.000,- Kč, náklady ve výši 58.920.000,- Kč.  

Rok 2023: výnosy ve výši 62.900.000,- Kč, náklady ve výši 62.900.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, příspěvková 

organizace, na roky 2022 – 2023 připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, na rok 2021 ve výnosové 

části ve výši 54.722.000,- Kč, v nákladové části ve výši 54.722.000,- Kč, s požadavkem na 

provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 1.200.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova 

a to Domova „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, na rok 2021.  
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5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, na 

rok 2020, úpravy rozpočtu na rok 2020 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2020.  

6. RM bere na vědomí komentář ředitele příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, k návrhu střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023 a k návrhu rozpočtu na rok 2021.  

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, na rok 2021 ve 

výši 500.413,- Kč.  

9. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace, na rok 2021 

připomínek. Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho 

projednání.                                                                                                         

 

Usnesení č. 876/2020 

1. RM projednala: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 09. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období  9/2020, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace k 30. 09. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku  

a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 9/2020, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov k 30. 09. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, 

rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 9/2020. 

2. RM schvaluje: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace za období roku 2020 se stavem k 30. 09. 2020, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace za období roku 2020 se stavem k 30. 09. 2020, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby 

Jiříkov za období roku 2020 se stavem k 30. 09. 2020. 

3. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 09. 2020: 

 fond odměn       100.943,- Kč 

 FKSP        138.637,93 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku   41.442,73 Kč 

 fond investiční        64.021,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     422.414,13 Kč 

4. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 09. 2020: 

 fond odměn       375.829,- Kč 

 FKSP        719.949,68 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 509.147,76 Kč 

 fond investic       126.560,10 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     169.904,- Kč 

5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov k 30. 09. 2020: 

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        842.690,45 Kč 
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 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 781.882,30 Kč 

 fond investiční      208.925,24 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     583.811,13 Kč 

                                                                                                                            

Usnesení č. 877/2020 

1. RM projednala žádost o schválení odpisu pohledávek příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 2.210,- Kč, dle 

předloženého návrhu ze dne 20. 10. 2020. 

2. RM rozhodla schválit odpis pohledávek ve výši 2.210,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, dle předloženého návrhu 

ze dne 20. 10. 2020.                                                                                            

 

Usnesení č. 878/2020 

1. RM projednala žádost spolku „AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV“, Rumburská 220/18, 407 53 

Jiříkov, IČ: 22715100, zastoupeného J. V., předsedou spolku, o poskytnutí dotace v celkové 

výši 30.000,- Kč na nákup pohárů, medailí a cen na 8. ročník MIKULÁŠSKÝ TROJJBOJJ, a 

dále na nákup pomůcek pro výcvik poslušnosti a obran z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci spolku „AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV“, Rumburská 220/18, 

407 53 Jiříkov, IČ: 22715100, na rok 2020 v celkové výši 30.000,- Kč na nákup pohárů, 

medailí a cen na 8. ročník MIKULÁŠSKÝ TROJJBOJJ, a dále na nákup pomůcek pro výcvik 

poslušnosti a obran z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.                             

 

Usnesení č. 879/2020 

RM projednala rozpočtové opatření č. 11/2020 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 11/2020 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu schvaluje.                       

 

Usnesení č. 880/2020 

1. RM projednala Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 8603446081 účinný dnem 28. 10. 2020, 

uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21,  

186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou 

města panem Michalem Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 8603446081 účinný dnem  

28. 10. 2020, mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 

186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou 

města panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá starostovi města panu Michalovi Majákovi podepsat Dodatek č. 4 k pojistné 

smlouvě č. 8603446081 účinný dnem 28. 10. 2020, mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem  

Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 
 

 

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 

 


