
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 65. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 01. února 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 989/2021 

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

a to p.p.č. 5315/2 (zahrada) a části p.p.č. 5312 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova.  

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

a to p.p.č. 5315/2 (zahrada) a části p.p.č. 5312 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

 

Usnesení č. 990/2021 

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

a to  p.p.č. 5083/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

p.p.č. 5083/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.                         

 

Usnesení č. 991/2021 

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

a to  p.p.č. 4892/1 (zahrada) a p.p.č. 4644/39 (orná půda) vše v k.ú. Jiříkov. 

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

p.p.č. 4892/1 (zahrada) a p.p.č. 4644/39 (orná půda) vše v k.ú. Jiříkov.            

 

Usnesení č. 992/2021 

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

a to  p.p.č. 4891/1 (zahrada), p.p.č. 4892/5 (trvalý travní porost) a p.p.č. 4644/39 (orná půda) 

vše v k.ú. Jiříkov. 

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

p.p.č. 4891/1 (zahrada), p.p.č. 4892/5 (trvalý travní porost) a p.p.č. 4644/39 (orná půda) vše 

v k.ú. Jiříkov.                                                                                                      

 

Usnesení č. 993/2021 

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

a to st.p.č. 1383 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost) a části 

p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

a to st.p.č. 1383 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost) a části 

p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova.                     

 

Usnesení č. 994/2021 

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

a to   p.p.č. 4963 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova.  

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

p.p.č. 4963 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova.                                
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Usnesení č. 995/2021 

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

a to části p.p.č. 4899/1 (trvalý travní porost) a  p.p.č. 4900/1 (ostatní plocha)  vše  v k.ú. Filipov  

u Jiříkova. 

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

a to části p.p.č. 4899/1 (trvalý travní porost) a p.p.č. 4900/1 (ostatní plocha)  vše  v k.ú. Filipov  

u Jiříkova.                                                                                                           

 

Usnesení č. 996/2021 

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

části p.p.č. 4899/1 a p.p.č. 4900/2 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

části p.p.č. 4899/1 a p.p.č. 4900/2 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.                            

  

Usnesení č. 997/2021 

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

p.p.č. 5195/1 (trvalý travní porost) o výměře 1384 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle 

GOP č. 286 - 131/2020, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady, kde 

kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.  

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

p.p.č. 5195/1 (trvalý travní porost) o výměře 1384 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle 

GOP č. 286 - 131/2020, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady, kde 

kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.                                  

 

Usnesení č. 998/2021 

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

p.p.č. 5849 (trvalý travní porost) o výměře 556 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644 - 130/2020,  

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. 5849 (trvalý travní porost) o výměře 556 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644 - 130/2020,  

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

 

Usnesení č. 999/2021 

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

p.p.č. 5849 (trvalý travní porost) o výměře 588 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644 - 130/2020,  

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. 5849 (trvalý travní porost) o výměře 588 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644 - 130/2020,  

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

  

Usnesení č. 1000/2021 

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

p.p.č. 6560 (vodní plocha) o výměře 79 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1640 - 111/2020, 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. 6560 (vodní plocha) o výměře 79 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1640 - 111/2020, za cenu 

dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.                                           
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Usnesení č. 1001/2021 

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

p.p.č. 1701/1 (trvalý travní porost) o výměře 1391 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1643 - 129/2020, 

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., 

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

směnku ve výši 119.000,- Kč.  

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

p.p.č. 1701/1 (trvalý travní porost) o výměře 1391 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1643 - 129/2020, 

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., 

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

směnku ve výši 119.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 1002/2021 

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

p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost) o výměře 1612 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1639 -110/2020, 

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., 

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

směnku ve výši 119.000,- Kč.  

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

p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost) o výměře 1612 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1639 - 110/2020, 

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., 

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

směnku ve výši 119.000,- Kč.                                                                             

 

Usnesení č. 1003/2021 

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

p.p.č. 5257 (trvalý travní porost) o výměře 746 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova 

dle GOP č. 238 - 40/2015, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle 

směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2 + náklady, kde kupující zároveň 

podepíše směnku ve výši 88.774,- Kč.  

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

p.p.č. 5257 (trvalý travní porost) o výměře 746 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle 

GOP č. 238 - 40/2015, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2 + náklady, kde kupující zároveň podepíše 

směnku ve výši 88.774,- Kč.                                                                              

 

Usnesení č. 1004/2021 

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

a) 6x bříza bradavičnatá, 2 x smrk ztepilý – obvod kmene ve  výšce 130 cm je 190 cm, 190 cm, 

130 cm, 110 cm, 140 cm, 78 cm, 85 cm a 78 cm na p.p.č. 4982 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

b) porost na p.p.č. 5648/2 a 5648/1 v k.ú. Jiříkov - 2 x douglaska tisolistá, smrk ztepilý, 

2 ks borovice lesní, javor klen, borovice černá, bříza bradavičnatá, ořešák královský, 

c) 3 x bříza bradavičnatá – obvod  kmene ve  výšce 130 cm je 141 cm, 154 cm a 149 cm   

na p.p.č. 5863/2 v k.ú. Jiříkov, 

d) 1 x smrk ztepilý – obvod  kmene ve  výšce 130 cm je 125 cm na p.p.č. 6421 

v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

e) 1 x jedle kavkazská – obvod  kmene ve  výšce 130 cm je 86 cm na p.p.č. 577/1 v k.ú. Jiříkov. 

2. RM  schvaluje kácení a ošetření, a to: 

a) 6x bříza bradavičnatá, 2 x smrk ztepilý – obvod kmene ve  výšce 130 cm je 190 cm, 190 cm, 

130 cm, 110 cm, 140 cm, 78 cm, 85 cm a 78 cm na p.p.č. 4982 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 
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b) porost na p.p.č. 5648/2 a 5648/1 v k.ú. Jiříkov - 2 x douglaska tisolistá, smrk ztepilý, 

2 ks borovice lesní, javor klen, borovice černá, bříza bradavičnatá, ořešák královský, 

c) 3 x bříza bradavičnatá – obvod  kmene ve  výšce 130 cm je 141 cm, 154 cm a 149 cm   

na p.p.č. 5863/2 v k.ú. Jiříkov, 

d) 1 x smrk ztepilý – obvod  kmene ve  výšce 130 cm je 125 cm na p.p.č. 6421 

v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

e) 1 x jedle kavkazská – obvod  kmene ve  výšce 130 cm je 86 cm na p.p.č. 577/1 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. 1005/2021 

1. RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou na byty ve vlastnictví 

Města Jiříkova: 

I. J.         od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

                     

J. L.         od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

     

S. K.         od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

                   

S. J.          od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

                     

D. L.          od 01. 02. 2021 do 28. 02. 2021 

                     

S. P.         od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

                     

P. A.         od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

                     

R. V.         od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

     

S. I.         od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

     

I. J.         od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

                     

R. J.                   od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

                     

N. P.                   od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

                     

K. E.                   od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

                     

K. R.                   od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

                     

B. V.                   od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

                     

H. R.                   od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

     

M. L.                     od 01. 02. 2021 do 28. 02. 2021

                     

M. D.                   od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 
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D. Z.                                                od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

                     

D. K.                                                                 od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021

                   

S. R.                    od 01. 02. 2021 do 28. 02. 2021 

         

B. Z.                    od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021 

                     

2. RM projednala a rozhodla uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na dobu určitou na byt  

ve vlastnictví Města Jiříkova s U. Z., od 01. 02. 2021 do 31. 12. 2021.                                                                        

 

Usnesení č. 1006/2021 

RM rozhodla přidělit byt směnou, 1+1 (42,13 m2), za předpokladu složení  tříměsíčního 

nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou od 01. 02. 2021  

do 31. 03. 2021 paní H. J.                                                                                        

 

Usnesení č. 1007/2021 

RM rozhodla o přechodu nájmu u bytu po zemřelé paní Ž. S. na pana K. S. - manžela, který 

žil s paní Ž. S. ve společné domácnosti a nemá vlastní byt, a to na dobu určitou  

od 18. 01. 2021 do 31. 03. 2021.   

                                                                                                                            

Usnesení č. 1008/2021 

1. RM projednala předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422, 407 81 

Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku na rok 2021 ve výši 

25.011,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2021 schválit 

a členský příspěvek uhradit.                                                             

 

Usnesení č. 1009/2021 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 12. 2020 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 12. 2020 dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 1010/2021 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/1/2021/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a paní N. C., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 840,- Kč (finanční dar) od paní N. C., dar byl poskytnut 

bez podmínek. 

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

              

                                                                                                               

Usnesení č. 1011/2021 

1. RM projednala návrh Řádu veřejného pohřebiště vydávaného podle § 16 odst. 1 zákona 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s platností a účinností od 01. 03. 2021. 

2. RM rozhodla vydat Řád veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů, s platností a účinností od 01. 03. 2021.              
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Usnesení č. 1012/2021 

1. RM projednala navýšení hodnoty poskytovaného daru jubilantům z řad trvale hlášených 

občanů Města Jiříkova z dosavadní stanovené částky ve výši 500,- Kč na částku ve výši  

700,- Kč od 02. 02. 2021. 

2. RM schválila navýšení hodnoty poskytovaného daru jubilantům z řad trvale hlášených 

občanů Města Jiříkova z dosavadní stanovené částky ve výši 500,- Kč na částku ve výši  

700,- Kč od 02. 02. 2021.                                                                                                                                                                  

 

Usnesení č. 1013/2021  

RM pověřuje odbor vnitřní správy Městského úřadu Jiříkov, k uzavírání smluv na pronájem 

hrobových míst dle § 25 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 02. 02. 2021.                        

 

Usnesení č. 1014/2021 

RM bere na vědomí Zápis č. 1/2021 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané  

dne 25. 01. 2021.          

                                                                                        

Usnesení č. 1015/2021 

1. RM bere na vědomí potvrzení, že Školská rada při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace, schválila dne 10. 12. 2020 Výroční zprávu školy za školní rok 

2019/2020. 

2. RM bere na vědomí Výroční zprávu školy za školní rok 2019/2020 Základní školy Jiříkov, 

okres Děčín - příspěvková organizace, zpracovanou ředitelkou Mgr. Miroslavou Kubešovou, 

která byla projednána a schválena dne 10. 12. 2020 na zasedání Školské rady při Základní škole 

Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.                                                  

 

Usnesení č. 1016/2021 

1. RM schvaluje výroční zprávu za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM ukládá: vedoucímu  odboru vnitřní správy  –  zveřejnit  výroční  zprávu  za rok 2020  

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce a na www. stránkách Města Jiříkov. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1017/2021 

RM bere na vědomí informaci o Tříkrálové sbírce 2021 v Jiříkově. Výnos z pokladničky 

Tříkrálové sbírky 2021 umístěné v kostele sv. Jiří v Jiříkově činí 5.850,- Kč.   

 

Usnesení č. 1018/2021 

RM revokuje usnesení č. 964/2020 z 62. schůze Rady města Jiříkova, konané  

dne 21. 12. 2020 v plném znění.             

                                                             

Usnesení č. 1019/2021 

RM pověřuje pana Mgr. J. S., ukládáním a vybíráním pokut za přestupky  

dle § 92 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů v období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. 
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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 

 


