Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 66. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 15. února 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov
Usnesení č. 1020/2021
RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.
Usnesení č. 1021/2021
1. RM projednala Inventarizační zprávu roku 2020 o inventarizaci majetku a závazků Města
Jiříkova.
2. RM rozhodla schválit Inventarizační zprávu roku 2020 o inventarizaci majetku a závazků
Města Jiříkova.
Usnesení č. 1022/2021
1. RM projednala přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu
k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2021 ve výši 3.046.000,- Kč
(zaokrouhleno na celé stovky) z toho 819.502,- Kč na základní působnost a 2.226.500,- Kč na
financování veřejného opatrovnictví.
2. RM doporučuje ZM přijmout uvedený příspěvek a zároveň schválit, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021.
Usnesení č. 1023/2021
1. RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/2020 na zajištění výkopových
prací souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem
zpopelněných lidských ostatků, provádění terénních úprav a provádění činností souvisejících
s pronájmem schránky kolumbária, které spočívají v uložení nebo vyjmutí urny ze schránky,
uzavíraný mezi J. Z. a Městem Jiříkov, na dobu platnosti smlouvy do 30. 04. 2022.
2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/2020 na zajištění výkopových
prací souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem
zpopelněných lidských ostatků, provádění terénních úprav a provádění činností souvisejících
s pronájmem schránky kolumbária, které spočívají v uložení nebo vyjmutí urny ze schránky,
mezi J. Z. a Městem Jiříkov, na dobu platnosti smlouvy do 30. 04. 2022.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/2020 na
zajištění výkopových prací souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním,
rozptylem a vsypem zpopelněných lidských ostatků, provádění terénních úprav a provádění
činností souvisejících s pronájmem schránky kolumbária, které spočívají v uložení nebo
vyjmutí urny ze schránky, mezi J. Z. a Městem Jiříkov, na dobu platnosti smlouvy do
30. 04. 2022.
Usnesení č. 1024/2021
1. RM projednala návrh směrnice č. 1/2021 „Pronájem hrobového místa“.
2. RM rozhodla schválit směrnici č. 1/2021 „Pronájem hrobového místa“ s platností
a účinností od 01. 03. 2021.

Usnesení č. 1025/2021
1. RM projednala návrh Dodatku ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů
pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2021 ve výši 80.000,- Kč,
uzavíraný mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3,
405 02 Děčín I, zastoupenou ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
2. RM rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů
pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2021 ve výši 80.000,- Kč, mezi
Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3,
405 02 Děčín I, zastoupenou ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování
a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2021
ve výši 80.000,- Kč, mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka
1441/3, 405 02 Děčín I, zastoupenou ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,
407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
Usnesení č. 1026/2021
1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 09. 07. 2020
uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a DIMATEX CS, spol. s.r.o.,
Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou.
2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 09. 07. 2020, mezi
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a DIMATEX CS, spol. s.r.o., Stará 24, Svárov,
460 01 Stráž nad Nisou. Předmětem dodatku je zaplacení částky 400,- Kč ročně + DPH za
každý kontejner společnosti umístěný v katastrech Města Jiříkov.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne
09. 07. 2020, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a DIMATEX CS, spol. s.r.o.,
Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou.
Usnesení č. 1027/2021
1. RM projednala nový pronájem pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. RM schvaluje nový pronájem 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, ročně celkem 560,- Kč, panu J. V., od 01. 03. 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 ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat nájemní smlouvu na pronájem pozemku
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – nájemní smlouvu na pronájem pozemku podepsat.
Usnesení č. 1028/2021
1. RM projednala pacht pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. RM schvaluje pacht 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 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
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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, ročně celkem 42.280,- Kč, panu M. M.,
od 01. 03. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č.
873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
3. RM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat pachtovní smlouvu na pozemky
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – pachtovní smlouvu podepsat.
Usnesení č. 1029/2021
1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5366 (trvalý
travní porost) o výměře 1309 m2 a p.p.č. 5368 (zahrada) o výměře 29 m2 vše
v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu J. K., za cenu
a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 160.560,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5366
(trvalý travní porost) o výměře 1309 m2 a p.p.č. 5368 (zahrada) o výměře 29 m2 vše
v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu J. K., za cenu
a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 160.560,- Kč.
Usnesení č. 1030/2021
1. RM projednala prodej 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 vzniklou p.p.č. 747/2 o výměře 4989 m2, které jsou zapsány na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, firmě TRANACO spol. s r.o., IČ: 28716817, Hřensko 159, 407 17
Hřensko, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 607.980,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti 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 vzniklou p.p.č. 747/2 o výměře 4989 m2, které jsou zapsány na
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listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, firmě TRANACO spol. s r.o., IČ: 28716817, Hřensko 159, 407 17
Hřensko, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 607.980,- Kč.
Usnesení č. 1031/2021
1. RM projednala prodej 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, která je zapsaná
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, manželům MUDr. J. a J. E., za cenu a podmínek dle směrnice
č. 21/2017, tj. celkem 60.140,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 368/1
(trvalý travní porost) o výměře 462 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1627-76/2020, která je zapsaná
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, manželům MUDr. J. a J. E., za cenu a podmínek dle směrnice
č. 21/2017, tj. celkem 60.140,- Kč.
Usnesení č. 1032/2021
1. RM projednala prodej 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, která je zapsána
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní I. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
93.280,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5329/1
(zahrada) o výměře 734 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 276-71/2020, která je zapsána
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní I. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
93.280,- Kč.
Usnesení č. 1033/2021
1. RM projednala prodej 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, která je zapsána
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní D. F. a panu Š. S., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,
tj. celkem 19.820,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2782/1
(trvalý travní porost) o výměře 126 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1623-73/2020, která je zapsána
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní D. F. a panu Š. S., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,
tj. celkem 19.820,- Kč.
Usnesení č. 1034/2021
1. RM projednala prodej 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, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům J. a J. S., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
8.320,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3186/2
(zahrada) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1624-72/2020, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
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Rumburk, manželům J. a J. S., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
8.320,- Kč.
Usnesení č. 1035/2021
1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6677 (ostatní
plocha), části p.p.č. 462 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o celkové výměře
934 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1584-108/2019 nově vzniklou p.p.č. 463 o výměře
934 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací
stavby, panu J. D., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem
934,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 111.146,- Kč. Směnka je splatná,
pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje
rodinný dům.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6677
(ostatní plocha), části p.p.č.462 (zahrada) a části p.p.č.465 (trvalý travní porost) o celkové
výměře 934 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1584-108/2019 nově vzniklou p.p.č. 463 o výměře
934 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací
stavby, panu J. D., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem
934,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 111.146,- Kč. Směnka je splatná,
pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje
rodinný dům.
Usnesení č. 1036/2021
1. RM projednala předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020290/002 na p.p.č. 3168/7 (ostatní plocha)
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
společností R-built s.r.o., se sídlem Radovesice 169, 410 02 Radovesice.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-4020290/002 na p.p.č. 3168/7 (ostatní plocha) 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 společností R-built s.r.o., se sídlem
Radovesice 169, 410 02 Radovesice, a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020290/002.
Usnesení č. 1037/2021
1. RM projednala předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4010666/VB02 na p.p.č. 6204/1 (ostatní plocha) 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 panem L. E.
2. RM rozhodla uzavřít
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4010666/VB02 na p.p.č. 6204/1 (ostatní plocha) 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 panem L. E., a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4010666/VB02.
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Usnesení č. 1038/2021
1. RM projednala Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4018591/VB/02
na p.p.č. 6291 (ostatní plocha) 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 společností MARTIA, a.s., se sídlem Mezní 2854/4,
400 11 Ústí nad Labem, která je zastoupena společností VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnice 94,
405 02 Děčín XII.
2. RM rozhodla uzavřít
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-4018591/VB/02 na p.p.č. 6291 (ostatní plocha) 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 společností MARTIA, a.s., se sídlem Mezní 2854/4,
400 11 Ústí nad Labem, která je zastoupena společností VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnice 94,
405 02 Děčín XII, a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-4018591/VB/02.
Usnesení č. 1039/2021
1. RM projednala předloženou informaci o přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby na pořízení úvěru na koupi objektu č.p. 65 ve Filipově na st. p.č. 897
v k.ú. Filipov u Jiříkova a přilehlé pozemky st.p.č. 1088/1, st.p.č. 1088/2 a p.p.č. 4974,
p.p.č. 4975, p.p.č. 4977/2, p.p.č. 4978/2, p.p.č. 4981, p.p.č. 4987/2, p.p.č. 4990 vše
v k.ú. Filipov u Jiříkova, ve kterém je umístěn Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov.
2. RM rozhodla o ustanovení společné komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení: Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS. – místostarosta města Jiříkov, pan Miroslav Sabo –
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, Ing. Jitka Schovancová – vedoucí
ekonomického odboru, Ing. Roland Hase – člen rady města a Mgr. Jiří Semerád – vedoucí
odboru vnitřní správy.
3. RM rozhodla o ustanovení náhradníků za členy společné komise pro otvírání obálek
a hodnocení nabídek ve složení: pan Miroslav Horák – člen rady města, Ing. Jozef Hompora –
tajemník MěÚ Jiříkov, paní Jana Skramouská – referent ekonomického odboru, Mgr. Vladimír
Šamša – člen rady města a Bc. Pertr Stredák – vedoucí odboru místního a bytového
hospodářství.
4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí společně s vedoucí
ekonomického odboru – zajistit průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby na pořízení úvěru na koupi objektu č.p. 65 ve Filipově na st. p.č. 897
v k.ú. Filipov u Jiříkova a přilehlé pozemky st.p.č. 1088/1, st.p.č. 1088/2 a p.p.č. 4974,
p.p.č. 4975, p.p.č. 4977/2, p.p.č. 4978/2, p.p.č. 4981, p.p.č. 4987/2, p.p.č. 4990 vše
v k.ú. Filipov u Jiříkova, ve kterém je umístěn Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov.
Usnesení č. 1040/2021
1. RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 267/2020 v bodě č. 5 ze 14. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 29. září 2020.
2. RM projednala předloženou informaci o doplnění dalších dvou žádostí o Změnu č. 1
Územního plánu Jiříkov.
3. RM doporučuje ZM projednat doplnění dalších 2 žádosti o Změnu č. 1 Územního plánu
Jiříkov pořízené zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“) na návrh dle
§ 44 písm. d) stavebního zákona.
4. RM doporučuje ZM rozhodnout, že náklady na pořízení Změny č. 1 Územního plánu
Jiříkov budou poměrnou části uhrazeny žadateli panem J. K. a Mgr. J. V.
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Usnesení č. 1041/2021
1. RM projednala předloženou nabídku od architektů Č. na zajištění zpracování projekčních
prací v rámci pořízení Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov.
2. RM rozhodla přijmout nabídku od architektů Č. na zajištění zpracování projekčních prací
v rámci pořízení Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov za cenu ve výši
180.000,- Kč bez DPH.
3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí ve spolupráci s architekty
Č. – zajistit vypracování smlouvy na zajištění zpracování projekčních prací v rámci pořízení
Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov a tuto smlouvu předložit na nejbližší schůzi rady města
k odsouhlasení.
Usnesení č. 1042/2021
1. RM projednala předloženou nabídku od firmy Elektromontáže Rouček s.r.o., se sídlem
Podhoří 197/15, 400 10 Ústí nad Labem na zajištění stavebních prací na akci „Výstavba
veřejného osvětlení na náměstí v Jiříkově“.
2. RM rozhodla přijmout nabídku od firmy Elektromontáže Rouček s.r.o., se sídlem Podhoří
197/15, 400 10 Ústí nad Labem na zajištění stavebních prací na akci „Výstavba veřejného
osvětlení na náměstí v Jiříkově“ za cenu ve výši 433.400,- Kč bez DPH.
3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí ve spolupráci s firmou
Elektromontáže Rouček s.r.o. – zajistit vypracování smlouvy o dílo na zajištění stavebních
prací na akci „Výstavba veřejného osvětlení na náměstí v Jiříkově“ a tuto smlouvu předložit
na nejbližší schůzi rady města k odsouhlasení.

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
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