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

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 68. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 15. března 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov
Usnesení č. 1055/2021
RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.
Usnesení č. 1056/2021
1. RM projednala návrh Smlouvy o dílo č. 19/2021 o dodání bezdrátového rozhlasu
s digitálním kódováním a vyhodnocením včetně přílohy č. 1, uzavíranou mezi společností
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., zastoupená L. B., jednatelem společnosti, se sídlem
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město a Městem Jiříkov, za celkovou cenu ve výši
34.908,50 Kč včetně DPH.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 19/2021 o dodání bezdrátového rozhlasu
s digitálním kódováním a vyhodnocením včetně přílohy č. 1, mezi společností BÁRTEK
ROZHLASY, s.r.o., zastoupená L. B., jednatelem společnosti, se sídlem Vyšehradská 1349/2,
128 00 Praha 2 – Nové Město a Městem Jiříkov za celkovou cenu ve výši 34.908,50 včetně
DPH.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo č. 19/2021 o dodání bezdrátového
rozhlasu s digitálním kódováním a vyhodnocením včetně přílohy č. 1, mezi společností
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., zastoupená L. B., jednatelem společnosti, se sídlem
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město a Městem Jiříkov za celkovou cenu ve výši
34.908,50 včetně DPH.
Usnesení č. 1057/2021
1. RM projednala Žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres
Děčín – příspěvková organizace o otevření přípravné třídy Základní školy Jiříkov, okres Děčín
– příspěvková organizace na školní rok 2021/2022, a to od 01. 09. 2021.
2. RM rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, požádat Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor školství, mládeže
a tělovýchovy o souhlas s otevřením přípravné třídy Základní školy Jiříkov, okres Děčín –
příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov na školní rok 2021/2022,
a to od 01. 09. 2021.
3. RM ukládá: ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín –
příspěvková organizace – připravit potřebné podklady pro vydání souhlasu Krajským úřadem
Ústeckého kraje k činnosti přípravné třídy.
4. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit splnění úkolů v souladu s výše
uvedeným usnesením RM.
Usnesení č. 1058/2021
RM bere na vědomí Zápis č. 3/2021 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne
10. 03. 2021.

Usnesení č. 1059/2021
1. RM projednala prodej 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,
která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům
T. M. a A. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem
51.780,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná,
pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují
rodinný dům.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5195/1
(trvalý travní porost) o výměře 1384 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 286-131/2020,
která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům
T. M. a A. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem
51.780,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná,
pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují
rodinný dům.
Usnesení č. 1060/2021
1. RM projednala prodej 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, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, manželům L. a J. K., za cenu a podmínek dle směrnice
č. 21/2017, tj. celkem 70.620,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5849
(trvalý travní porost) o výměře 556 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644-130/2020, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, manželům L. a J. K., za cenu a podmínek dle směrnice
č. 21/2017, tj. celkem 70.620,- Kč.
Usnesení č. 1061/2021
1. RM projednala prodej 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, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, paní K. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,
tj. celkem 74.460,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5849
(trvalý travní porost) o výměře 588 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644-130/2020, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, paní K. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,
tj. celkem 74.460,- Kč.
Usnesení č. 1062/2021
1. RM projednala prodej 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, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní J. Č., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
13.880,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost 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, která je zapsána na
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listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní J. Č., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
13.880,- Kč.
Usnesení č. 1063/2021
1. RM projednala prodej 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, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům
V. a M. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 51.470,- Kč,
kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující
do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č.1701/1
(trvalý travní porost) o výměře 1391 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1643-129/2020, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům
V. a M. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 51.470,- Kč,
kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující
do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům.
Usnesení č. 1064/2021
1. RM projednala prodej 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, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, panu
M. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 80.840,- Kč, kde
kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- 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 nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2267/1
(trvalý travní porost) o výměře 1612 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1639-110/2020, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, panu
M. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 80.840,- Kč, kde
kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do
5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
Usnesení č. 1065/2021
1. RM projednala prodej 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, která
je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5257
(trvalý travní porost) o výměře 746 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 238-40/2015, která
je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby paní L. H.,
za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 746,- Kč, kde kupující
zároveň podepíše směnku ve výši 88.774,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let od
podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
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Usnesení č. 1066/2021
1. RM projednala Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-4011655/003 na p.p.č. 6532 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova,
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
ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o., se sídlem Glennova 2703/1, 400 11 Ústí nad Labem
– Severní Terasa.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-4011655/003 na p.p.č. 6532 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova,
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 ELEKTROMONTÁŽE
ROUČEK s.r.o., se sídlem Glennova 2703/1, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa, a to
bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011655/003.
Usnesení č. 1067/2021
1. RM projednala Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-4018594/VB02 na p.p.č. 6507 (ostatní plocha)
v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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 VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnická 94, 405 02 Děčín XII.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-4018594/VB02 na p.p.č. 6507 (ostatní plocha)
v k.ú. Filipov u Jiříkova, 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 VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnická 94, 405 02 Děčín XII, a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018594/VB02.
Usnesení č. 1068/2021
1. RM projednala předložené nabídky od firmy ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58
Cvikov a firmy Metrostav a.s., Divize 8, se sídlem Dělnická 7, 400 04 Trmice na zajištění
stavebních prací na akci „Jiříkov – veřejné osvětlení ul. Rumburská – I. etapa“.
2. RM rozhodla přijmout nabídku od firmy Metrostav a.s., Divize 8, se sídlem Dělnická 7,
400 04 Trmice na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – veřejné osvětlení
ul. Rumburská – I. etapa“ za cenu ve výši 1.156.690,04 Kč včetně DPH.
3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – ve spolupráci s firmou
Metrostav a.s., zajistit vypracování smlouvy o dílo na zajištění stavebních prací na akci
„Jiříkov – veřejné osvětlení ul. Rumburská – I. etapa“ a tuto smlouvu předložit na
nejbližším jednání rady města k odsouhlasení.
Usnesení č. 1069/2021
1. RM rozhodla přidělit byt, 1+1 (50,90 m2), Rumburská 646, 407 53 Jiříkov za předpokladu
složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou
od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021 paní D. S.
2. RM rozhodla směnou přidělit byt, 1+2 (76,00 m2), Moskevská 524, 407 53 Jiříkov
za předpokladu složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci
na dobu určitou od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021 panu M. D. Náhradníkem rada města určila
pana P. J.
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Usnesení č. 1070/2021
1. RM projednala návrh na úplné vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení vedených na
podrozvahovém účtu v celkové výši 3.104.204,- Kč dle předloženého návrhu.
2. RM doporučuje ZM rozhodnout o úplném vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení
vedených na podrozvahovém účtu ve výši 3.104.204,- Kč dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 1071/2021
1. RM projednala návrh na úplné vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení vedených na
podrozvahovém účtu v celkové výši 50.454,- Kč dle předloženého návrhu v účetnictví
příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková
organizace.
2. RM rozhodla o úplném vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení vedených na
podrozvahovém účtu ve výši 50.454,- Kč dle předloženého návrhu v účetnictví příspěvkové
organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace.
3. RM projednala návrh na úplné vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení vedených na
podrozvahovém účtu v celkové výši 265.094,- Kč dle předloženého návrhu v účetnictví
příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.
4. RM rozhodla o úplném vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení vedených na
podrozvahovém účtu ve výši 265.094,- Kč dle předloženého návrhu v účetnictví příspěvkové
organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.
5. RM projednala návrh na úplné vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení vedených na
podrozvahovém účtu v celkové výši 70.106,- Kč dle předloženého návrhu v účetnictví
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
6. RM rozhodla o úplném vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení vedených na
podrozvahovém účtu ve výši 70.106,- Kč dle předloženého návrhu v účetnictví příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
7. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – sdělit ředitelům příspěvkových organizací
výše uvedená rozhodnutí RM.
Usnesení č. 1072/2021
1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 01. 2021 dle předloženého rozboru.
2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 01. 2021 dle předloženého rozboru.
Usnesení č. 1073/2021
1. RM projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892159
a Domovem „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov,
IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, dotace ve výši 18.267.500,- Kč je na
rok 2021 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních
služeb na území Ústeckého kraje.
2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet
města.
Usnesení č. 1074/2021
1. RM projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
v rámci projektu POSOSUK 3, dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě, vše uzavřené mezi
Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892159, a Domovem
„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581,
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příspěvkovou organizací Města Jiříkova, dotace ve výši 1.252.700,- Kč je na rok 2021 a je
určena na financování osobní asistence.
2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet
města.
Usnesení č. 1075/2021
1. RM projednala vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků v roce 2020:
Výše dotace

a) Volby do zastupitelstva kraje a do 1/3 Senátu
141.000,- Kč
b) Výkon státní správy
2.647.000,- Kč
c) Akt. politika zaměstnanosti
788.217,- Kč
d) SDH - akceschopnost, mzd. náklady
270.000,- Kč
e) Asistenti prevence kriminality
641.660,25 Kč
f) Modernizace automatizace Městské knihovny Jiříkov
17.000,- Kč
g) Kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními 4.547.500,- Kč
h) Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019
113.325,- Kč
i) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
16.676.200,- Kč
j) Podpora sociálních služeb v rámci POSOSUK 3
861.000,- Kč
k) Odměňování zdr. pracovníků v souvislosti s COVID-19
351.528,73 Kč
l) Financování zvýš. prov.výdajů v souvislosti s COVID-19 2.480.035,- Kč
m) Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov
30.000,-Kč

Celkem

29.564.465,98 Kč

Vratka
nedočerpané
dotace
39.650,53 Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
30.000,- Kč

69.650,53 Kč

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2020.
3. RM doporučuje ZM schválit vratku nedočerpané dotace roku 2020 ve výši 69.650,53 Kč.
Usnesení č. 1076/2021
1. RM revokuje usnesení č. 1053/2021v bodě 2. z 67. schůze rady města konané dne
01. 03. 2021.
2. RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou na byt ve vlastnictví Města Jiříkova
s paní S. R. od 01. 03. 2021 do 31. 03. 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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