
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 75. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 7. června 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 1156/2021 

RM bere na vědomí zápis ze 13. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí konané 

dne 07. 04. 2021.                                                                                                

 

Usnesení č. 1157/2021 

1. RM projednala předložený návrh Dohody o ukončení rámcové smlouvy o poskytování 

služeb svozu bioodpadu č. 316 501B, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 

Jiříkov, IČ: 00261424 a společností SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 

Děčín, IČ: 25042751. 

2. RM rozhodla uzavřít Dohodu o ukončení rámcové smlouvy o poskytování služeb svozu 

bioodpadu č. 316 501B, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 

a společností SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dohodu o ukončení rámcové smlouvy 

o poskytování služeb svozu bioodpadu č. 316 501B, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a společností SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 

405 02 Děčín, IČ: 25042751.             

 

Usnesení č. 1158/2021 

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

st.p.č. 866/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 404 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle 

GOP č. 293-51/2021, 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 

st.p.č. 866/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 404 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle 

GOP č. 293-51/2021, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady. 

                                         

Usnesení č. 1159/2021 

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

2699/1 (zahrada) o výměře 548 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1653-7/2021, 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. 2699/1 (zahrada) o výměře 548 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1653-7/2021, za cenu dle 

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

 

Usnesení č. 1160/2021 

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

2568/1 (trvalý travní porost) o výměře 829 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1652-6/2021, 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. 2568/1 (trvalý travní porost) o výměře 829 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1652-6/2021,  

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

 



 2 

Usnesení č. 1161/2021 

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

5083/1 (trvalý travní porost) o výměře 1143 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle  

GOP č. 290-34/2021, 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. Směnka je splatná, pokud kupující  

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

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

p.p.č. 5083/1 (trvalý travní porost) o výměře 1143 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle  

GOP č. 290-34/2021, 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. Směnka je splatná, pokud kupující do 

5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1162/2021 

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

5083/1 (trvalý travní porost) o výměře 1117 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle  

GOP č. 290-34/2021, 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. Směnka je splatná, pokud kupující  

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

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

p.p.č. 5083/1 (trvalý travní porost) o výměře 1117 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle  

GOP č. 290-34/2021, 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. Směnka je splatná, pokud kupující  

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

                                                                                                                           

Usnesení č. 1163/2021 

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

4963 (trvalý travní porost) o výměře 920 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle  

GOP č. 291-35/2021, 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 109.480,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 

5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

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

p.p.č. 4963 (trvalý travní porost) o výměře 920 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle  

GOP č. 291-35/2021, 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 109.480,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 

5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1164/2021 

1. RM projednala žádost o souhlas vlastníka pozemku s krátkodobým užitím pozemku  

k uskutečnění svatebního obřadu dne 07. 08. 2021 na p.p.č. 5021 a p.p.č. 6494/1 

v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM schvaluje krátkodobé užití pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov, a to p.p.č. 5021  

a p.p.č. 6494/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova k uskutečnění svatebního obřadu dne 07. 08. 2021. 
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Usnesení č. 1165/2021 

1. RM projednala záměr převodu nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 242 

(trvalý travní porost) o výměře 410 m2 do vlastnictví paní M. K., a to bezúplatně. Důvodem 

převodu nemovitosti s odchylkou od ceny obvykléje narovnání historické chyby Městského 

národního výboru Jiříkov, který neprovedl registraci Dohody o zřízení práva osobního užívání, 

uzavřené mezi Městským národním výborem v Jiříkově a manželi J. a M. K. k pozemku p.p.č. 

242 v katastrální území Jiříkov za úhradu 492,- Kčs ze dne 16. 11. 1967  

u státního notářství. Paní M. K. vykonávala držbu nemovitosti nepřerušeně déle než 10 let. Dle 

§ 994 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů má se za to, že 

držba je řádná, poctivá a pravá.  

2. RM rozhodla zveřejnit záměr převodu nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 

242 (trvalý travní porost) o výměře 410 m2 do vlastnictví paní M. K., a to bezúplatně. Důvodem 

převodu nemovitosti s odchylkou od ceny obvyklé je narovnání historické chyby Městského 

národního výboru Jiříkov, který neprovedl registraci Dohody o zřízení práva osobního užívání, 

uzavřené mezi Městským národním výborem v Jiříkově a manželi J. a M. K. k pozemku p.p.č. 

242 v katastrální území Jiříkov za úhradu 492,- Kčs ze dne 16. 11. 1967 u státního notářství. 

Paní M. K. vykonávala držbu nemovitosti nepřerušeně déle než 10 let. Dle § 994 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů má se za to, že držba je řádná, 

poctivá a pravá. 

                                                                

Usnesení č. 1166/2021 

1. RM projednala návrh Smlouvy č. JS/2021/T/03128/FJ na pronájem mobilních toalet  

a oplocení na akci „Houmrův triatlon 2021“, konanou ve dnech 27. 08. 2021 a 28. 08. 2021,  

za cenu ve výši 39.300,80 Kč včetně DPH, uzavíranou mezi společností 

JOHNNY SERVIS s.r.o., se sídlem Tetín č. 1, 266 01 Beroun, IČ: 47538856 a Městem Jiříkov, 

Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. JS/2021/T/03128/FJ na pronájem mobilních toalet  

a oplocení na akci „Houmrův triatlon 2021“, konanou ve dnech 27. 08. 2021 a 28. 08. 2021,  

za cenu ve výši 39.300,80 Kč včetně DPH, mezi společností JOHNNY SERVIS s.r.o.,  

se sídlem Tetín č. 1, 266 01 Beroun, IČ: 47538856 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,  

407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu č. JS/2021/T/03128/FJ na pronájem 

mobilních toalet a oplocení na akci „Houmrův triatlon 2021“, konanou ve dnech 27. 08. 2021  

a 28. 08. 2021, za cenu ve výši 39.300,80 Kč včetně DPH, mezi společností  

JOHNNY SERVIS s.r.o., se sídlem Tetín č. 1, 266 01 Beroun, IČ: 47538856  

a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem 

Majákem.                                                                                                             

 

Usnesení č. 1167/2021 

RM bere na vědomí Zápis č. 5/2021 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne 

26. 05. 2021.                                                                                          

 

Usnesení č. 1168/2021 

1. RM projednala žádost příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, o použití finančních prostředků z investičního fondu na pořízení investičního majetku 

„Myčka nádobí a skla QQI – 102“ na základě provedeného poptávkového řízení v celkové výši 

62.895,80 Kč včetně DPH, a to od společnosti CorHB, s.r.o., se sídlem Dobrovského 2915,  

580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25953117. 

2. RM schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu na pořízení investičního 

majetku „Myčka nádobí a skla QQI – 102“ na základě provedeného poptávkového řízení 
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v celkové výši 62.895,80 Kč včetně DPH, a to od společnosti CorHB, s.r.o., se sídlem 

Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 25953117.                             

 

 

Usnesení č. 1169/2021 

RM rozhodla přidělit byt  1+1 (28,56 m2), Náměstí 198, 407 53 Jiříkov, panu V. K., za 

předpokladu složení  tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu 

určitou od 15. 06. 2021 do 30. 09. 2021. Náhradníkem rada města určila slečnu L. L.                                                                                                           

 

Usnesení č. 1170/2021 

1. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na dobu určitou na byt č. 2, paní M. M. od  

01. 06. 2021 do 30. 06. 2021. 

2. RM rozhodla o vyklizení a předání bytu č. 2, do 30. 06. 2021.                                                                                                  

 

Usnesení č. 1171/2021 

RM rozhodla o přechodu nájmu u bytu č. 1, po zemřelém panu K. S. na paní T. D. – vnučku, 

která žila s panem K. S. ve společné domácnosti a nemá vlastní byt, a to na dobu určitou od  

01. 06. 2021 do 30. 09. 2021 za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, bez služeb 

s nájmem spojené, jako kauci.                                                                                                           

 

Usnesení č. 1172/2021 

1. RM projednala žádost podanou společností Prádelna JARNÍ s.r.o., sociální podnik, skupina 

sociálních podniků a chráněných dílen „… a máme pro Vás práci“, Valchařská 24/36, 614 00 

Brno – Husovice, provozovna Štefánikova 24, 407 53 Jiříkov, IČ: 08063001, o výpůjčku části 

nebytových prostor v objektu č.e. 24, ulice Štefánikova v Jiříkově, na zajištění provozu  

a zázemí sociálního podniku Prádelna JARNÍ s.r.o., provoz Jiříkov.  

2. RM rozhodla zveřejnit zámět výpůjčky části nebytových prostor ve 2. NP v objektu č.e. 24, 

ulice Štefánikova, v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov, o celkové ploše 157,50 m2.  

                                                                                                                           

Usnesení č. 1173/2021 

RM bere na vědomí Zápis z koordinační porady o bezpečnostní situaci v ORP Rumburk 

konanou dne 19. 05. 2021.                                                                                   

 

Usnesení č. 1174/2021 

RM bere na vědomí Výroční zprávu Domova „Srdce v Dlaních“ – sociální služby Jiříkov  

za rok 2020.       

 

 

 
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 

 


