
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 80. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 04. srpna 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 1235/2021 

RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou na byty ve vlastnictví 

Města Jiříkova: 

I. J.             od 01. 08. 2021 do 31. 08. 2021                                                                                                                            

K. R.             od 01. 08. 2021 do 31. 08. 2021                                                                                                                            

D. Z.             od 01. 08. 2021 do 31. 08. 2021 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1236/2021 

1. RM projednala: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 06. 2021, tzn. účetní výkazy Rozvaha – Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období  6/2021, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace k 30. 06. 2021, tzn. účetní výkazy Rozvaha – Bilance, Výkaz zisku 

a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 6/2021, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov k 30. 06. 2021, tzn. účetní výkazy Rozvaha – Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, 

rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 6/2021. 

2. RM schvaluje: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín – příspěvková organizace za období roku 2021 se stavem k 30. 06. 2021, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace za období roku 2021 se stavem k 30. 06. 2021, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov za období roku 2021 se stavem k 30. 06. 2021. 

3. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 06. 2021: 

 fond odměn       110.943,- Kč 

 FKSP        166.750,33 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 374.422,91 Kč 

 fond investiční        43.847,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     234.934,87 Kč 

4. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 06. 2021: 

 fond odměn       375.829,- Kč 

 FKSP        784.931,68 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 509.934,68 Kč 

 fond investic         88.040,20 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     246.946,- Kč 

5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov k 30. 06. 2021: 
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 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        947.282,45 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 794.328,97 Kč 

 fond investiční      101.750,10 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     483.360,84 Kč 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1237/2021 

1. RM projednala předložený „Plán inventur na rok 2021“. 

2. RM schvaluje „Plán inventur na rok 2021“. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat „Plán inventur na rok 2021“.       

 

Usnesení č. 1238/2021 

1. RM projednala poskytnutí dalšího jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze 

státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 za bonusové 

období od 1. února 2021 do 30. května 2021 ve výši 570.050,47 Kč. Příspěvek poskytnutý 

Ministerstvem financí je určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na 

daňové příjmy obcí.  

2. RM doporučuje ZM přijmout výše uvedený příspěvek ve výši 570.050,47 Kč.  

3. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu výše uvedeného příspěvku ve výši 

570.050,47 Kč ze základního běžného účtu do fondu rezerv. Tento fond bude použit při tvorbě 

rozpočtu na rok 2022 k financování výdajů roku 2022.                                      

 

Usnesení č. 1239/2021 

1. RM projednala poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 

299.736,- Kč přijatou v období od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021. 

                                                                                                                           

Usnesení č. 1240/2021 

1. RM projednala návrh na zrušení odepsané pohledávky č. 1/2021 vedené na podrozvahovém 

účtu ve výši 41.052,- Kč dle předloženého návrhu. 

2. RM rozhodla zrušit odepsané pohledávky č. 1/2021 vedené na podrozvahovém účtu ve výši 

41.052,- Kč dle předloženého návrhu.                                                                

 

Usnesení č. 1241/2021 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 06. 2021 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 06. 2021 dle předloženého rozboru. 

                                                                                                                           

Usnesení č. 1242/2021 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 5/2021 Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 5/2021 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.                                                                                                                

 

Usnesení č. 1243/2021 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o poskytování právní služby ve věci Smlouvy 

o dílo č. 45/20, uzavřené dne 10. 09. 2020 se zhotovitelem firmou DOKOM FINAL s.r.o., 

IČO: 25487230, se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII, na dořešení odstoupení 

zhotovitele od plnění smlouvy o dílo na stavbu „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty, 

ul. Rumburská – I. etapa“. 
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2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování právní služby ve věci Smlouvy o dílo 

č. 45/20, uzavřené dne 10. 09. 2020 se zhotovitelem firmou DOKOM FINAL s.r.o., 

IČO: 25487230, se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII, na dořešení odstoupení 

zhotovitele od plnění  smlouvy o dílo na stavbu „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty,  

ul. Rumburská – I. etapa“, mezi firmou Legalio, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Milady 

Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno a Městem Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o poskytování právní služby ve věci 

Smlouvy o dílo č. 45/20, uzavřené dne 10. 09. 2020 se zhotovitelem firmou DOKOM FINAL 

s.r.o., IČO: 25487230, se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII, na dořešení odstoupení 

zhotovitele od plnění smlouvy o dílo na stavbu „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty, 

ul. Rumburská – I. etapa“ mezi firmou Legalio, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Milady 

Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno a Městem Jiříkov.                      

 

Usnesení č. 1244/2021 

1. RM projednala předloženou Smlouvu číslo Z_S14_12_8120081348 o smlouvě budoucí  

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci 

realizace stavby Londýnská 563, 407 53, Město Jiříkov. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu číslo Z_S14_12_8120081348 o smlouvě budoucí o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci realizace stavby 

Londýnská 563, 407 53, Město Jiříkov, mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Městem Jiříkov za cenu ve výši 193.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu číslo Z_S14_12_8120081348 o smlouvě 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

v rámci realizace stavby Londýnská 563, 407 53, Město Jiříkov, mezi ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Městem Jiříkov. 

                                                                                                                           

Usnesení č. 1245/2021 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 

nákladů s ní souvisejících v rámci realizace stavby „Centrum sociálních služeb Jiříkov“ 

v ul.  Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 

s ní souvisejících v rámci realizace stavby „Centrum sociálních služeb Jiříkov“ 

v ul.  Londýnská 563, 407 53 Jiříkov, mezi GasNet s.r.o., zastoupené GasNet Služby s.r.o.,  

se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a Městem Jiříkov.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského 

zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících v rámci realizace stavby „Centrum sociálních 

služeb Jiříkov“ v ul.  Londýnská 563, 407 53 Jiříkov, mezi GasNet s.r.o., zastoupené GasNet 

Služby s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a Městem Jiříkov.  

                                                                                                                           

Usnesení č. 1246/2021 

1. RM projednala záměry nových pronájmů pozemků a záměry změny pronájmu pozemků  

ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) p.p.č. 444/1 (trvalý travní porost) o výměře 707 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,  

b) st.p.č. 1689 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 49 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek 

pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, p.p.č. 2960/15 (zahrada) o výměře 623 m2 

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.  
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3. RM schvaluje záměry změny pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) části p.p.č. 2490/1 (trvalý travní porost) o výměře 3240 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,  

b) části p.p.č. 2960/8 (zahrada) o výměře 16 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny 

za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2960/8 (zahrada) o výměře 621 m2 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.  

4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  – zveřejnit záměry pronájmů pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.                                                                             

 

Usnesení č. 1247/2021 

1. RM revokuje usnesení č. 1143/2021 ze 73. schůze Rady města Jiříkova konané dne 

17. 05. 2021 v plném znění. 

2. RM revokuje usnesení č. 1144/2021 ze 73. schůze Rady města Jiříkova konané dne 

17. 05. 2021 v plném znění. 

3. RM revokuje usnesení č. 1145/2021 ze 73. schůze Rady města Jiříkova konané dne 

17. 05. 2021 v plném znění. 

4. RM revokuje usnesení č. 1147/2021 ze 73. schůze Rady města Jiříkova konané dne 

17. 05. 2021 v plném znění.                                                                              

                                                                                                                            

Usnesení č. 1248/2021 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to  p.p.č. 5267 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to  

p.p.č. 5267 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.                               

 

Usnesení č. 1249/2021 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to  p.p.č. 5265 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to  

p.p.č. 5265 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.                               

 

Usnesení č. 1250/2021 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to   p.p.č. 5255 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to   

p.p.č. 5255 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.                               

 

Usnesení č. 1251/2021 

1. RM projednala zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to  p.p.č. 5260 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to  

p.p.č. 5260 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova.                                         

 

Usnesení č. 1252/2021 

1. RM projednala zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, 

a to  části p.p.č. 5034 (zahrada) a části p.p.č. 6505/3 (ostatní plocha)  vše v k.ú. Filipov 

u Jiříkova. 
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2. RM schvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a to 

části p.p.č. 5034 (zahrada) a části p.p.č. 6505/3 (ostatní plocha)  vše v k.ú. Filipov u Jiříkova.                                                                                                                   

 

Usnesení č. 1253/2021 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to p.p.č. 5144/5 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM schvaluje  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to 

p.p.č. 5144/5 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova.                             

 

Usnesení č. 1254/2021 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to   p.p.č. 5247/2 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM schvaluje  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to   

p.p.č. 5247/2 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.                           

 

Usnesení č. 1255/2021 

1. RM projednala zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, 

a to  p.p.č. 219 (trvalý travní porost)  a  p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) vše  v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a to  

p.p.č. 219 (trvalý travní porost)  a  p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) vše  v k.ú. Jiříkov. 

                                                                                                                           

Usnesení č. 1256/2021 

1. RM projednala zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, 

a to části p.p.č. 1894/1 (trvalý travní porost), části p.p.č. 2325/3 (ostatní plocha) a části 

p.p.č. 6557/3 (ostatní plocha)  vše v k.ú. Jiříkov.  

2. RM schvaluje  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a to 

části p.p.č. 1894/1 (trvalý travní porost), části p.p.č. 2325/3 (ostatní plocha) a části p.p.č. 6557/3 

(ostatní plocha)  vše v k.ú. Jiříkov.                                                                     

 

Usnesení č. 1257/2021 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to  p.p.č. 1753/1 (ostatní plocha)  v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to  

p.p.č. 1753/1 (ostatní plocha)  v k.ú. Jiříkov.                                                     

 

Usnesení č. 1258/2021 

1. RM projednala zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, 

a to  části p.p.č. 2159 (trvalý travní porost), p.p.č. 2160/2 (ostatní plocha), p.p.č. 2160/8 

(trvalý travní porost) a p.p.č. 6424 (ostatní plocha)  vše  v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a to  

části p.p.č. 2159 (trvalý travní porost), p.p.č. 2160/2 (ostatní plocha), p.p.č. 2160/8 

(trvalý travní porost) a p.p.č. 6424 (ostatní plocha)  vše  v k.ú. Jiříkov.           

 

Usnesení č. 1259/2021 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to   části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM schvaluje  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to   

části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.                           
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Usnesení č. 1260/2021 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to   části p.p.č. 5065/3 (ostatní plocha)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM schvaluje  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to   

části p.p.č. 5065/3 (ostatní plocha)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.                            

 

Usnesení č. 1261/2021 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to  části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to  

části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.                                     

 

Usnesení č. 1262/2021 

1. RM projednala  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, 

a to  části p.p.č. 209/2 (ostatní plocha) a části p.p.č. 5994/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 

2. RM neschvaluje  zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, 

a to  části p.p.č. 209/2 (ostatní plocha) a části p.p.č. 5994/1 (ostatní plocha) 

vše v k.ú. Jiříkov.                                                                                                

 

Usnesení č. 1263/2021 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 455/1 

(orná půda)  o výměře 1468 m2 a p.p.č. 456 (trvalý travní porost) o výměře 741 m2 vše 

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 rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 

455/1 (orná půda)  o výměře 1468 m2 a p.p.č. 456 (trvalý travní porost) o výměře 741 m2 vše 

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. 1264/2021 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 459 

(zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 198 m2, p.p.č. 4334/2 (trvalý travní porost) o výměře 

526 m2, p.p.č. 4337/1 (trvalý travní porost) o výměře 438 m2 a p.p.č. 4337/2 (zahrada) o výměře 

157 m2 (celková výměra 1319 m2) vše  v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

2. RM rozhodla nezveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

st.p.č. 459 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře 198 m2, p.p.č. 4334/2 (trvalý travní porost) 

o výměře 526 m2, p.p.č. 4337/1 (trvalý travní porost) o výměře 438 m2 a p.p.č. 4337/2 (zahrada) 

o výměře 157 m2 (celková výměra 1319 m2) vše  v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.                                                                                  

 

Usnesení č. 1265/2021 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5609/2 

(trvalý travní porost) o výměře 1199 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.  
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2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

p.p.č. 5609/2 (trvalý travní porost) o výměře 1199 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. 1266/2021 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5684 

(zahrada) o výměře 1564 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 rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

p.p.č. 5684 (zahrada) o výměře 1564 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.     

 

 

             
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 

 


