
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 64. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 18. ledna 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 978/2021 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 979/2021 

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

a) 2 ks lípy srdčité – p.p.č. 3014/2 v k.ú. Jiříkov, 

b) 106 m2 pámelníku bílého – p.p.č. 2706/1 v k.ú. Jiříkov. 

2. RM  schvaluje kácení a ošetření, a to:  

a) 2 ks lípy srdčité – p.p.č. 3014/2 v k.ú. Jiříkov, 

b) 106 m2 pámelníku bílého – p.p.č. 2706/1 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. 980/2021 

1. RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 45/20 na realizaci stavby „Jiříkov, 

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 45/20 na realizaci stavby „Jiříkov, 

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“, mezi Městem Jiříkov 

a dodavatelem stavebních prací firmou DOKOM FINAL s.r.o., se sídlem Kamenná 2, 

407 11 Děčín XXXII, jehož předmětem je změna harmonogramu prací a změna 

stavbyvedoucího stavby. Termín dokončení stavebních prací do 30. 06. 2021 nebyl změněn. 

3. RM ukládá: starostovi města  – podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 45/20 na realizaci 

stavby „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“, mezi Městem 

Jiříkov a dodavatelem stavebních prací firmou DOKOM FINAL s.r.o., se sídlem Kamenná 2, 

407 11 Děčín XXXII.            

 

Usnesení č. 981/2021 

1. RM projednala záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměr nového pronájmu pozemku  ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37  m2  v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou plechové 

garáže č. 6 za cenu 15,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  –  zveřejnit záměr pronájmu pozemku 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.            

 

Usnesení č. 982/2021 

1. RM projednala záměr pachtu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměr pachtu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

p.p.č. 4903 o výměře 18285 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, p.p.č. 745/4  

o výměře 6975 m2 (orná půda),  části p.p.č. 745/5 o výměře 20033 m2 (orná půda),  p.p.č. 989/2 
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o výměře 25804 m2 (orná půda), části p.p.č. 1701/1 o výměře 1894 m2 (trvalý travní porost), 

části p.p.č. 3014/2 o výměře 9433 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 2567/9 o výměře 9353 m2 

(orná půda), p.p.č. 2671/11 o výměře 5827 m2 (orná půda), p.p.č. 363/5 o výměře 7352 m2 (orná 

půda), p.p.č. 363/6 o výměře 2690 m2 (orná půda), p.p.č. 3115/9 o výměře 30768 m2 (orná 

půda), p.p.č. 3115/10 o výměře 13313 m2 (orná půda), p.p.č. 3290/1  o výměře 8454 m2 (orná 

půda), p.p.č. 2901/12 o výměře 4996 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 2901/13 o výměře  

19954 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 2901/11 o výměře 15162 m2 (trvalý travní porost),  

p.p.č. 2671/14 o výměře 5677 m2 (orná půda), p.p.č. 2671/12 o výměře 2011 m2 (orná půda), 

p.p.č. 2671/13 o výměře 65993 m2 (orná půda), p.p.č. 2921/2 o výměře 9064 m2 (orná půda), 

p.p.č. 2921/3 o výměře 3163 m2 (orná půda), p.p.č. 2921/4 o výměře 15372 m2 (orná půda), 

p.p.č. 2835/2 o výměře 1168 m2  (ostatní plocha), p.p.č. 934/2 o výměře 25307 m2 (trvalý travní 

porost), p.p.č. 934/3 o výměře 2878 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 2567/1 o výměře 4701 m2 

(orná půda), p.p.č. 3115/3 o výměře 3972 m2 (orná půda), p.p.č. 363/4 o výměře 1477 m2 (orná 

půda), p.p.č. 363/7 o výměře 6049 m2 (orná půda), p.p.č. 363/8 o výměře 6079 m2 (orná půda), 

p.p.č. 363/9 o výměře 1403 m2 (orná půda), p.p.č. 363/10 o výměře 2016 m2 (orná půda),  

p.p.č. 363/11 o výměře 6380 m2 (orná půda), části p.p.č. 368/1  o výměře 3351 m2 (trvalý travní 

porost), p.p.č. 4644/33 o výměře 13354 m2 (orná půda),  p.p.č. 4644/34 o výměře 6169 m2 (orná 

půda), p.p.č. 4644/35 o výměře 7481 m2 (orná půda), p.p.č. 4644/36 o výměře 2921 m2 (orná 

půda), p.p.č. 4658/7 o výměře 7029 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 4658/8 o výměře 3532 m2 

(trvalý travní porost), p.p.č. 4658/9 o výměře 6325 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 4690/3  

o výměře 934 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 4734/6 o výměře 3672 m2 (trvalý travní porost),  

p.p.č. 4746/3 o výměře 1353 m2 (trvalý travní porost), p.p.č. 4746/4 o výměře 112 m2 (trvalý 

travní porost), p.p.č. 4734/7 o výměře 3550 m2 ( trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov jako 

pozemky k provozování zemědělské výroby za cenu 0,10 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk.   

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  –  zveřejnit záměr pachtu pozemků na 

úřední desce MěÚ Jiříkov.            

 

Usnesení č. 983/2021 

1. RM projednala nový pronájem pozemků  ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 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, ročně celkem 550,- Kč, paní P. Š., 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.  

3. RM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  –  vypracovat nájemní smlouvu na pronájem pozemků 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvu na pronájem pozemků podepsat.        

 

Usnesení č. 984/2021 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o zřízení služebnosti 47041/VB2/FTTH-000/2020                               

na pozemkové parcely číslo 22/1(jiná plocha),  6032 (ostatní komunikace), 19/1 (jiná plocha), 

6031 (ostatní komunikace), 28/1 (jiná plocha), 30/1 (jiná plocha), 48 (jiná plocha), 

6012/2 (ostatní komunikace), 513/1 (trvalý travní porost), 6012/1 (ostatní komunikace), 

6011 (ostatní komunikace), 596/18 (ostatní komunikace), 547/1 (ostatní plocha-zeleň), 

6033/1 (ostatní plocha), 613/8 (ostatní komunikace), 626/2 (ostatní komunikace), vše 

v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1605-11/2020 a GOP č. 1606-11/2020,  uzavíranou mezi Městem 
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Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností T-Mobile Czech Republic a.s., 

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, zastoupenou, na základě pověření panem V. J. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti 47041/VB2/FTTH-000/2020                               

na pozemkové parcely číslo 22/1(jiná plocha),  6032 (ostatní komunikace), 19/1 (jiná plocha), 

6031 (ostatní komunikace), 28/1 (jiná plocha), 30/1 (jiná plocha), 48 (jiná plocha), 

6012/2 (ostatní komunikace), 513/1 (trvalý travní porost), 6012/1 (ostatní komunikace), 

6011 (ostatní komunikace), 596/18 (ostatní komunikace), 547/1 (ostatní plocha-zeleň), 

6033/1 (ostatní plocha), 613/8 (ostatní komunikace), 626/2 (ostatní komunikace), vše 

v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1605-11/2020 a GOP č. 1606-11/2020, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

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

148 00 Praha, zastoupenou, na základě pověření panem V. J., a to za jednorázovou úplatu 

5.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města –  podepsat předloženou Smlouvu o zřízení služebnosti 

47041/VB2/FTTH-000/2020.           

 

Usnesení č. 985/2021 

1. RM rozhodla dát přezkoumat hospodaření Města Jiříkova za rok 2021 Krajským úřadem 

Ústeckého kraje v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. RM ukládá: starostovi města – podat žádost o přezkum hospodaření Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje.          

 

Usnesení č. 986/2021 

1. 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 sociálních služeb – statutární orgán 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. 01/2021 s účinností od 01. 01. 2021 (příloha č. 1 

 – Platový výměr č. 01/2021). 

2. 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 ředitelky základní školy – statutární orgán Funkce: 

2.16/2.16.01/13. platová třída/bod 1. paní Mgr. Miroslavě Kubešové, ředitelce příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, plat dle Platového 

výměru č. 01/2021 s účinností od 01. 01. 2021 (příloha č. 2 – Platový výměr č. 01/2021). 

3. 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 ředitelky mateřské školy – statutární orgán Funkce: 

1.01/1.01.12/11. platová třída/bod 2. paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, plat dle 

Platového výměru č. 01/2021, včetně udělení Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému 

výměru 01/2021 s účinností od 01. 01. 2021 (příloha č. 3 - Platový výměr č. 01/2021, včetně 

Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru 01/2021).      

 

Usnesení č. 987/2021 

RM bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace o přerušení provozu odloučeného 

pracoviště mateřské školy na adrese Hradecká 518, v souvislosti s Rozhodnutím Krajské 

hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, č.j. KHSUL 3148/2021 
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a z organizačních důvodů v souvislosti s infekčním onemocněním COVID - 19 od 08. 01. 2021 

do odvolání.              

 

Usnesení č. 988/2021 

1. RM projednala předložený návrh „Pověření obce k uplatnění nároku na zahrnutí 

komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na 

skládku pro rok 2021“ pro zmocnitele společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,  

se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 493 56 089. 

2. RM rozhodla zmocnit společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem 

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 493 56 089 za Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00 261 424 k zastupování ve věci „Pověření obce k uplatnění nároku na 

zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního 

odpadu na skládku pro rok 2021“. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat zmocnění pro společnost AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 493 56 089.  

  

 
 

 

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 

 


