
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 77. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 21. června 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 1187/2021 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 1188/2021 

RM bere na vědomí Informaci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, o zrušení nefunkčního a rozpadajícího 

se hmyzího domečku umístěného na „Zahradě krále Jiříka“ u budovy mateřské školy na ulici 

Hradecká, z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí.                                                    

                                                              

Usnesení č. 1189/2021 

1. RM projednala zápis ze 14. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí konané 

dne 02. 06. 2021. 

2. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zapracovat připomínky do nové 

směrnice na prodej pozemků v majetku města.                                                   

 

Usnesení č. 1190/2021 

1. RM projednala Smlouvu č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší 

a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049. 

2. RM doporučuje ZM projednat Smlouvu č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049. 

3. RM doporučuje ZM uzavřít Smlouvu č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049. 

4. RM doporučuje ZM přijmout na základě uzavřené Smlouvy č. 443/C1/2021 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 finanční 

prostředky ve výši 3.233.429,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov na akci „Jiříkov, Smíšená stezka 

pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049. 

5. RM doporučuje ZM rozhodnout na základě uzavřené Smlouvy č. 443/C1/2021 

o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 

2021, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 3.233.429,- Kč 

poskytnuté Městu Jiříkov na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská 

– I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049 budou kryty z rozpočtu města v roce 2021, a to 

667.135,87 Kč, jako uznatelné náklady a částku 3.762.972,57 Kč, jako neuznatelné náklady 

akce.                                                                                                                    

 

Usnesení č. 1191/2021 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 
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a) p.p.č. 2693/2 (zahrada) o výměře 283 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 290,- Kč, panu J. S., od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemek je zapsán 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk,  

b) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou 

plechové garáže č. 3  za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, paní D. K., od 01. 07. 

2021 do 31. 12. 2025. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

c) části p.p.č.  2267/1 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2 v  k.ú. Jiříkov jako louku  za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), panu J. M.,  od 01. 07. 2021 

do 31. 12. 2025. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

d) části p.p.č. 3039/1 (trvalý travní porost)  o výměře 285 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 3039/1 (trvalý travní porost) o výměře 20 m2  v k.ú. Jiříkov  jako 

pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 390,- Kč, paní A. Š.,  

od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 

873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

e) části p.p.č. 1056/1 (trvalý travní porost) o výměře 20200 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pro 

sportovní účely za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 4.040,- Kč, panu M. H., od 01. 07. 

2021 do 31. 12. 2025, za podmínky, že pozemek bude užíván ve dny mimo neděle. Pozemek 

je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk,   

f)  části p.p.č. 4573 (zahrada) o výměře 500 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 500,- Kč, paní P. Š., od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2025. Pozemek je zapsán 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk,   

g) části p.p.č. 5329/1 (zahrada) o výměře 50 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova  jako plochu na 

parkování za cenu 2,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč, panu M. M., od 01. 07. 2021  

do 31. 12. 2025. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

h) 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, ročně celkem 690,- Kč, panu  

P. R., od 01. 07. 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 nájemní smlouvy na pronájem pozemků 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.          

 

Usnesení č. 1192/2021 

1. RM projednala převod 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 Dohodyo zřízení práva osobního užívání, uzavřené 

mezi Městským národním výborem 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.  
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2. RM doporučuje ZM převést nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 242 (trvalý 

travní porost) o výměře 410 m2 darovací smlouvou 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 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. 1193/2021 

1. RM projednala  prodej 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, 

která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

53.280,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM prodat  nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část 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, 

která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, manželům M. a P. M., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, tj. celkem 53.280,- Kč.                                                                                      

 

Usnesení č. 1194/2021 

1. RM projednala prodej 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, která je zapsána na listu 

vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 

Rumburk, manželům E. a D. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

70.360,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2699/1 

(zahrada) o výměře 548 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1653-7/2021, která je zapsána na listu 

vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 

Rumburk, manželům E. a D. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

70.360,- Kč. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1195/2021 

1. RM projednala  prodej 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, která je zapsána 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, panu R. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

104.980,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2568/1 

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

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, panu R. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

104.980,- Kč.             

 

Usnesení č. 1196/2021 

1. RM projednala  prodej 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, která 

je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 



 4 

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

V. a T. L., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 21.160,- 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 .5083/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1143 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 290-34/2021, 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 T. L.,  za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 21.160,- 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. 1197/2021 

1. RM projednala prodej 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, 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, Bc. P. L., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 18.040,- 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. 5083/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1117 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 290-34/2021, 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, Bc. P. L., 

Březinova 342/33, 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., 

tj. celkem 18.040,- 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. 1198/2021 

1. RM projednala prodej 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, 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 K. O., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 5.720,- Kč, 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 doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 4963 

(trvalý travní porost) o výměře 920 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 291-35/2021, 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 K. O., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 5.720,- Kč, 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. 1199/2021 

1. RM projednala  prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5381 (trvalý 

travní porost) o výměře 1604 m2 a p.p.č. 5382 (ostatní plocha) o výměře 267 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, na stavbu rodinného 
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domu před kolaudací stavby, panu P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

bod 3.1.1., tj. celkem 105.520,- 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 nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5381 

(trvalý travní porost) o výměře 1604 m2 a p.p.č. 5382 (ostatní plocha) o výměře 267 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, na stavbu rodinného 

domu před kolaudací stavby, panu P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1.1., tj. celkem 105.520,- 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. 1200/2021 

1. RM projednala  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5195/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 1471 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 286-131/2020 nově 

vzniklé p.p.č. 5195/3 (trvalý travní porost) o výměře 1471 m2, 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 Z. a Z. M., za cenu  

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 62.220,- 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 1471 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 286-131/2020 nově 

vzniklé p.p.č. 5195/3 (trvalý travní porost) o výměře 1471 m2, 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 Z. a Z. M., za cenu  

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 62.220,- 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. 1201/2021 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to ½ p.p.č. 4265/3 (orná 

půda) o výměře 451,5 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní D. L., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 54.180,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to ½ p.p.č. 4265/3 

(orná půda) o výměře 451,5 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní D. L.,   

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 54.180,- Kč.                                                                    

 

Usnesení č. 1202/2021 

1. RM projednala prodej 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 dle 

GOP č. 1584-108/2019 nově vzniklé p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 1665 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, do 

podílového vlastnictví N. O. a M. CH., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1.1., tj. celkem 80.800,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 
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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 nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 465 

(trvalý travní porost) o výměře 1612 m2 a p.p.č. 5758/3 (ostatní plocha) o výměře 53 m2 dle 

GOP č. 1584-108/2019 nově vzniklé p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 1665 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, 

do podílového vlastnictví N. O. a M. CH., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1.1., tj. celkem 80.800,- 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. 1203/2021 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 462 

(zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1423 m2 vše v k.ú. Jiříkov 

dle GOP č. 1584-108/2019  nově vzniklé p.p.č. 462 (zahrada) o výměře 1423 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, za cenu a 

podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 54.400,- 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 nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 462 

(zahrada) a část p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1423 m2 vše v k.ú. Jiříkov 

dle GOP č. 1584-108/2019  nově vzniklé p.p.č. 462 (zahrada) o výměře 1423 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, do 

podílového vlastnictví M. S. a R. M., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 54.400,- 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. 1204/2021 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o  zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IE-12-4005034/VB010, DC_Jiříkov, Rumburská, úprava vNN, kNN na p.p.č. 3014/2 (trvalý 

travní porost), p.p.č. 3212/4 (trvalý travní porost), p.p.č. 3212/5 (trvalý travní porost), p.p.č. 

3408 (trvalý travní porost), p.p.č. 3409/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 6297 (ostatní plocha),  

p.p.č. 6334 (ostatní plocha) vše 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 GEZ spol. s r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 

407 47 Varnsdorf.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o  zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IE-12-4005034/VB010, DC_Jiříkov, Rumburská, úprava vNN, kNN na p.p.č. 3014/2 (trvalý 

travní porost), p.p.č. 3212/4 (trvalý travní porost), p.p.č. 3212/5 (trvalý travní porost), p.p.č. 

3408 (trvalý travní porost), p.p.č. 3409/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 6297 (ostatní plocha),  

p.p.č. 6334 (ostatní plocha) vše 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 GEZ spol. s r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 

407 47 Varnsdorf,  a to bezúplatně.  

3. RM ukládá:  starostovi města – podepsat předloženou Smlouvu o  zřízení věcného břemene 

– služebnosti č. IE-12-4005034/VB010, DC_Jiříkov, Rumburská, úprava vNN, kNN na p.p.č. 
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3014/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 3212/4 (trvalý travní porost), p.p.č. 3212/5 (trvalý travní 

porost), p.p.č. 3408 (trvalý travní porost), p.p.č. 3409/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 6297 

(ostatní plocha),  p.p.č. 6334 (ostatní plocha) vše 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 GEZ spol. s r.o., se sídlem Bratislavská 

2996, 407 47 Varnsdorf.                                                                                     

 

Usnesení č. 1205/2021 

RM bere na vědomí Zápis č. 6/2021 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne 

16. 06. 2021.                                                                                                       

 

Usnesení č. 1206/2021 

RM rozhodla  přidělit byt  1+3 (80,22 m2), za předpokladu složení  tříměsíčního nájemného 

bez služeb s nájmem spojené, jako kauci   na dobu určitou od 01. 07. 2021 do 30. 09. 2021 paní 

Š. K. Náhradníkem rada města určila paní M. T. 

                                                                                                               

Usnesení č. 1207/2021 

1. RM projednala žádost o vyjádření ke zrušení železničního přechodu P3284 v k.ú. Jiříkov 

podanou společností Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 

železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem, z důvodu špatných rozhledových poměrů 

nesplňujících platnou normu.  

2. RM rozhodla na základě doporučení Komise správy majetku a životního prostředí nerušit 

železniční přechod P3284 v k.ú. Jiříkov z důvodu, že je tento přechod hojně využíván chodci 

jako přístup do klidové zóny a doporučuje žadateli využít jiných prostředků ke splnění platných 

norem.                                                                                                                  

 

Usnesení č. 1208/2021 

1. RM projednala žádost pana J. K., kterou požaduje umístění závory na účelové komunikaci 

v k.ú. Jiříkov, z důvodu zabránění vjezdu cizích vozidel na účelovou komunikaci.  

2. RM rozhodla na základě doporučení komise správy majetku a životního prostředí 

neumisťovat závoru na účelové komunikaci v k.ú. Jiříkov, z důvodu vjezdu cizích vozidel na 

účelovou komunikaci.                                                                        

 

Usnesení č. 1209/2021 

1. RM projednala žádost pana J. K., kterou požaduje úpravu dopravním omezením 

zjednosměrnění části komunikace Teplická, 407 53 Jiříkov a snížení rychlosti na 30 km/h v celé 

oblasti, z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a bezpečnosti chodců.  

2. RM pověřuje: starostu města – jednáním s panem J. K.                                                                                     

 

Usnesení č. 1210/2021 

RM projednala a rozhodla schválit paní Z. D., splátkový kalendář na úhradu dluhu na 

nájemném ve výši 18.470,13 Kč k 31. 05. 2021, do konce června 2021 splátku ve výši  

1.030,- Kč, a dále ve splátkách ve výši 1.030,- Kč měsíčně s podmínkou ztráty výhody splátek 

vždy do 28. dne v měsíci.  

 
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 


