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

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 67. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 1. března 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov
Usnesení č. 1043/2021
1. RM bere na vědomí Zápis z 12. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí
konané dne 03. 02. 2021.
2. RM rozhodla zachovat stávající směrnici č. 20/2017 „Podmínky pronájmů pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova“.
Usnesení č. 1044/2021
1. RM projednala záměry nových pronájmů pozemků a záměr obnovení pronájmu pozemku
ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. RM schvaluje záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) části p.p.č. 5282/1 (trvalý travní porost) o výměře 617 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova 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) p.p.č. 609/2 (trvalý travní porost) o výměře 609 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,
c) p.p.č. 5704/1 (trvalý travní porost) o výměře 621 m2 a p.p.č. 5705/1 (ostatní plocha) o výměře
60 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. 162/1 (trvalý travní porost) o výměře 315 m2 a p.p.č. 6623/1 (ostatní plocha) o výměře
297 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.
3. RM schvaluje záměr obnovení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 368/2 (trvalý travní porost) o výměře 1478 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 ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zveřejnit záměry pronájmů pozemků
na úřední desce MěÚ Jiříkov.
Usnesení č. 1045/2021
1. RM projednala nový pronájem pozemků a obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví
Města Jiříkova.
2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 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, ročně celkem 310,- Kč, paní I. B., od 15. 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 schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 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, ročně celkem 620,- Kč, paní A. M.,
od 15. 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.
4. 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. 1046/2021
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5398/1
(trvalý travní porost) o výměře 732 m2, p.p.č. 5398/2 (ostatní plocha) o výměře 347 m2
a p.p.č. 5399/1 (trvalý travní porost) o výměře 881 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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 nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č.
5398/1 (trvalý travní porost) o výměře 732 m2, p.p.č. 5398/2 (ostatní plocha) o výměře 347 m2
a p.p.č. 5399/1 (trvalý travní porost) o výměře 881 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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. 1047/202
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 363/4
(orná půda) o výměře 1477 m2 v k.ú. Jiříkov, 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 doporučuje ZM nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to p.p.č. 363/4 ( orná půda) o výměře 1477 m2 v k.ú. Jiříkov, 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. 1048/202
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 1612 m2 a p.p.č. 5758/3 (ostatní plocha) o výměře
53 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1584-108/2019 nově vzniklé p.p.č. 465 (trvalý travní porost)
o výměře 1665 m2, 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 nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 1612 m2 a p.p.č. 5758/3 (ostatní plocha) o výměře
53 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1584-108/2019 nově vzniklé p.p.č. 465 (trvalý travní porost)
o výměře1665 m2, 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.
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Usnesení č. 1049/202
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3701/1
(trvalý travní porost) o výměře 921 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. RM doporučuje ZM nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to p.p.č. 3701/1 (trvalý travní porost) o výměře 921 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice
č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 1050/202
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města
a to ½ p.p.č. 4265/3 (orná půda) o výměře 451,5 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle
č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města
a to ½ p.p.č. 4265/3 (orná půda) o výměře 451,5 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle
č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.

Jiříkova,
směrnice
Jiříkova,
směrnice

Usnesení č. 1051/2021
1. RM projednala předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na p.p.č. 832/2, p.p.č. 832/3, p.p.č. 832/13, p.p.č. 834/3, st.p.č. 1331 a p.p.č. 6038/3, vše
v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a obchodní
společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
zastoupenou Ing. M. M.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
na p.p.č. 832/2, p.p.č. 832/3, p.p.č. 832/13, p.p.č. 834/3, st.p.č. 1331 a p.p.č. 6038/3, vše
v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a obchodní společností
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
zastoupenou Ing. M. M., a to za jednorázovou úhradu 1000,- Kč + DPH.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.
Usnesení č. 1052/2021
1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo na zajištění Změny č. 1 Územního plánu
Jiříkov.
2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov, mezi
Městem Jiříkov a Mgr. Ing. arch. Z. Č., Architekti Černí / urbanistický ateliér se sídlem
Pražského 604, 152 00 Praha 5, IČ: 10454730 s nabídkovou cenou ve výši 180 000,- Kč.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo na zajištění Změny č. 1 Územního
plánu Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a Mgr. Ing. arch. Z. Č., Architekti Černí / urbanistický
ateliér se sídlem Pražského 604, 152 00 Praha 5, IČ: 10454730.
Usnesení č. 1053/2021
1. RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou na byty ve vlastnictví Města
Jiříkova:
D. L.
od 01. 03. 2021 do 31. 03. 2021
M. L.
od 01. 03. 2021 do 31. 03. 2021
2. RM projednala neprodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova paní
S. R., a to od 01. 03. 2021.
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Usnesení č. 1054/2021
RM bere na vědomí Zápis č. 2/2021 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne
24. 02. 2021.

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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