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

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 81. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 06. září 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov
Usnesení č. 1267/2021
1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2021:
a) příjmy ve výši 54.692.016,26 Kč, výdaje ve výši 57.796.484,52 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši – 3.140.468,26 Kč,
b) výnosy ve výši 60.067.419,94 Kč, náklady ve výši 29.922.374,07 Kč, výsledek hospodaření
běžného účetního období 30.145.045,87 Kč.
2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova za období 6/2021, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích, Údaje o projektech
partnerství veřejného a soukromého sektoru. Přehled o finančních tocích a přehled o změnách
vlastního kapitálu.
3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období
6/2021 schválit.
Usnesení č. 1268/2021
1. RM projednala předložené vyúčtování dotace „SOS Kompostéry“ Svazkem obcí SEVER,
Lipová u Šluknova 422, 407 81 Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, dotace ve výši
138.000,- Kč byla městem poskytnuta dne 01. 04. 2021, vratka po vyúčtování je ve výši
92.988,- Kč a byla připsána na účet města dne 27. 07. 2021.
2. RM doporučuje ZM vyúčtování poskytnuté dotace „SOS Kompostéry“ Svazkem obcí
SEVER, Lipová u Šluknova 422, 407 81 Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, schválit.
Usnesení č. 1269/2021
1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/4/2021/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a panem J. H., o poskytnutí daru ve výši 1.800,- Kč, a tuto darovací smlouvu schvaluje.
2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.800,- Kč (finanční dar) od pana J. H., dar byl poskytnut
bez podmínek.
3. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml. SO/5/2021/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a paní H. R., o poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč, a tuto darovací smlouvu schvaluje.
4. RM rozhodla přijmout dar ve výši 2.000,- Kč (finanční dar) od paní H. R., dar byl poskytnut
bez podmínek.
5. RM ukládá: starostovi města – výše uvedené darovací smlouvy podepsat.
Usnesení č. 1270/2021
1. RM projednala žádost Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov,
IČ: 04389735, zastoupeného starostou spolku panem O. P., o poskytnutí dotace ve výši
11.000,- Kč, na náklady na odběr energie, vody a topení ve výstavních prostorách spolku v roce
2021, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021.
2. RM rozhodla poskytnout dotaci Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53
Jiříkov, IČ: 04389735, na rok 2021 v celkové výši 11.000,- Kč, na náklady na odběr energie,
vody a topení ve výstavních prostorách spolku v roce 2021, z rozpočtu Města Jiříkova na rok
2021.

3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/8/2021/VS/EO
uzavírané, mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53
Jiříkov, IČ: 04389735, zastoupeným starostou spolku panem O. P.
4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/8/2021/VS/EO,
mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov,
IČ: 04389735.
5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. SO/8/2021/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s.,
Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735.
Usnesení č. 1271/2021
1. RM projednala návrh na zrušení odepsaných pohledávek č. 2/2021 vedených na
podrozvahovém účtu ve výši 179.690,45 Kč dle předloženého návrhu.
2. RM doporučuje ZM rozhodnout o zrušení odepsaných pohledávek č. 2/2021 vedených na
podrozvahovém účtu ve výši 179.690,45 Kč Kč dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 1272/2021
1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 07. 2021 dle předloženého rozboru.
2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 07. 2021 dle předloženého rozboru.
Usnesení č. 1273/2021
1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 6/2021 Města Jiříkova.
2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 6/2021 Města Jiříkova dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 1274/2021
1. RM projednala předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
VP_2021_95602 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního přístroje
v Klubu důchodců Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem
Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku ve výši 10.694,10 Kč včetně DPH.
2. RM rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl
VP_2021_95602 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního přístroje
v Klubu důchodců Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem
Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku ve výši 10.694,10 Kč včetně DPH.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování
hudebních děl VP_2021_95602 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl prostřednictvím
reprodukčního přístroje v Klubu důchodců Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády
786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku ve výši 10.694,10 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 1275/2021
RM bere na vědomí Oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, o navýšení cen
stravného v mateřské škole, s platností od 01. 09. 2021, v rozsahu celodenní stravné ve výši
40,- Kč, polodenní stravné ve výši 31,- Kč, stravné pro děti s odloženou školní docházkou
ve výši 45,- Kč.
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Usnesení č. 1276/2021
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy na zajištění hudební produkce v podobě
hudebního vystoupení na akci „Houmrův triatlon“, konanou dne 28. 08. 2021, uzavíranou mezi
panem P. P. a Městem Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
za celkovou cenu ve výši 9.200,- Kč.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu na zajištění hudební produkce v podobě hudebního
vystoupení na akci „Houmrův triatlon“, konanou dne 28. 08. 2021, mezi panem P. P. a Městem
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, za celkovou cenu ve výši
9.200,- Kč.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu na zajištění hudební produkce v podobě
hudebního vystoupení na akci „Houmrův triatlon“, konanou dne 28. 08. 2021, za celkovou cenu
ve výši 9.200,- Kč.
Usnesení č. 1277/2021
RM bere na vědomí Zápis č. 7/2021 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne
25. 08. 2021.
Usnesení č. 1278/2021
RM bere na vědomí Zprávu nezávislého odborníka o ověření čerpání neinvestiční dotace dle
Smlouvy č. 20/SML0489/SoPD/SV, v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2020“, u příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
Usnesení č. 1279/2021
1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení, uzavíraného mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424
a ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231,
DIČ: CZ27373231.
2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení,
mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a ASEKOL a.s.,
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231, DIČ: CZ27373231.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424
a ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231,
DIČ: CZ27373231.
Usnesení č. 1280/2021
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavírané mezi Městem Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00
Praha 4, IČ: 27257843, DIČ: CZ27257843.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
IČ: 00261424 a ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4,
IČ: 27257843, DIČ: CZ27257843.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4,
IČ: 27257843, DIČ: CZ27257843.
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Usnesení č. 1281/2021
1. RM projednala předloženou Smlouvu č. VI/1110/2021/DC o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na zřízení kanalizační přípojky pro p.č.st. 656/1 v k.ú. Jiříkov,
uzavíranou mezi Ústeckým krajem, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizací, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. VI/1110/2021/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na zřízení kanalizační přípojky pro p.č.st. 656/1 v k.ú. Jiříkov, mezi Ústeckým
krajem,
IČ:
70892156,
se
sídlem
Velká
Hradební
3118/48,
400
02
Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizací, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov
za jednorázovou náhradu ve výši 4.000,- Kč bez DPH.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu č. VI/1110/2021/DC o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě na zřízení kanalizační přípojky pro p.č.st. 656/1
v k.ú. Jiříkov, Ústeckým krajem, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizací, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov.
Usnesení č. 1282/2021
1. RM projednala předloženou Smlouvu č. X/1110/2021/DC o úpravě vzájemných práv
a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby vodního díla
„Kanalizační přípojka pro p.č.st. 656/1 v k.ú. Jiříkov“, uzavíranou mezi Správou
a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260,
417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. X/1110/2021/DC o úpravě vzájemných práv a povinností
souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby vodního díla
„Kanalizační přípojka pro p.č.st. 656/1 v k.ú. Jiříkov, mezi Správou a údržbou silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3
a Městem Jiříkov.
3. RM ukládá starostovi města – podepsat Smlouvu č. X/1110/2021/DC o úpravě vzájemných
práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby
vodního díla „Kanalizační přípojka pro p.č.st. 656/1 v k.ú. Jiříkov“, mezi Správou a údržbou
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03
Dubí 3 a Městem Jiříkov.
Usnesení č. 1283/2021
1. RM projednala předloženou Smlouvu o dílo na servis plošiny č. S – 1527, uzavíranou mezi
MSV Liberec, s.r.o., IČ: 61328952 se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7 a Městem Jiříkov.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na servis plošiny č. S – 1527, mezi
MSV Liberec, s.r.o., IČ: 61328952 se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7 a Městem Jiříkov.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo na servis plošiny č. S – 1527, mezi
MSV Liberec, s.r.o., IČ: 61328952 se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7 a Městem Jiříkov.
Usnesení č. 1284/2021
1. RM projednala předloženou Dohodu vlastníků provozně související vodohospodářské
infrastruktury o jejich vzájemných právech a povinnostech a dohodu o budoucím provozování
vodohospodářské infrastruktury stavby „Jiříkov, Teplická – kanalizace a ČOV“, uzavíranou
mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689,
415 50 Teplice, zastoupenou společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s.,
IČ: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Městem Jiříkov.
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2. RM rozhodla uzavřít Dohodu vlastníků provozně související vodohospodářské
infrastruktury o jejich vzájemných právech a povinnostech a dohodu o budoucím provozování
vodohospodářské infrastruktury stavby „Jiříkov, Teplická – kanalizace a ČOV“, mezi
Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ: 49099469 se sídlem Přítkovská 1689, 415 50
Teplice, zastoupenou společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IČ: 49099451,
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Městem Jiříkov.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dohodu vlastníků provozně související
vodohospodářské infrastruktury o jejich vzájemných právech a povinnostech a dohodu
o budoucím provozování vodohospodářské infrastruktury stavby „Jiříkov, Teplická –
kanalizace a ČOV“, mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ: 49099469 se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zastoupenou společností Severočeské vodovody
a kanalizace a.s., IČ: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Městem Jiříkov.
Usnesení č. 1285/2021
RM revokuje usnesení č. 1212/2021 z 79. schůze Rady města Jiříkova konané dne 12. 07. 2021
v plném znění.
Usnesení č. 1286/2021
1. RM projednala nové pronájmy pozemků a změny pronájmu pozemků ve vlastnictví Města
Jiříkova.
2. RM schvaluje nové pronájmy 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, ročně celkem 150,- Kč, panu R. K., od 01. 10. 2021 do 31. 12. 2025.
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, ročně celkem 870,- Kč, paní L. G., od 01. 10. 2021
do 31. 12. 2022. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
3. RM schvaluje 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, ročně celkem 650,- Kč, paní L. L., od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2026. 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, ročně celkem 710,- Kč, panu J. Š., od 01. 01. 2022
do 31. 12. 2026. 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. 1287/2021
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
st.p.č. 684 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1664-61/2021 dílu „a“
o výměře 148 m2, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
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2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
st.p.č. 684 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov, dle GOP 1664-61/2021 dílu „a“ o výměře
148 m2, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 1288/2021
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 353 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1665-61/2021 nově vzniklé
p.p.č. 353/2 o výměře 629 m2, 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. 353 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1665-61/2021 nově vzniklé
p.p.č. 353/2 o výměře 629 m2, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 1289/2021
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č.
5312 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 5315/2 (zahrada) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle
GOP č. 289-33/2021 nově vzniklé p.p.č. 5315/2 o výměře 1320 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. 5312 (trvalý travní porost) a části p.p.č.5315/2 (zahrada) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova,
dle GOP č. 289-33/2021 nově vzniklé p.p.č. 5315/2 o výměře 1320 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.
Usnesení č. 1290/2021
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 5315/2 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 289-33/2021 dílu „a“
o výměře 92 m2, 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. 5315/2 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 289-33/2021 dílu „a“
o výměře 92 m2, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 1291/2021
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 368/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1654-8/2021 dílu „a“ o výměře
340 m2, 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. 368/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1654-8/2021 dílu „a“ o výměře
340 m2, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 1292/2021
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 4644/39 (orná půda) a části p.p.č. 4892/1 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov, dle
GOP č. 1659-32/2021 nově vzniklé p.p.č. 4892/1 (zahrada) o výměře 1353 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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2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 4644/39 (orná půda) a části p.p.č. 4892/1 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov
dle GOP č. 1659-32/2021 nově vzniklé p.p.č. 4892/1 (zahrada) o výměře 1353 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.
Usnesení č. 1293/2021
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 4644/39 (orná půda), části p.p.č. 4891/1 (zahrada), části p.p.č. 4892/1 (zahrada) a části
p.p.č. 4892/5 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1659-32/2021 nově vzniklé
p.p.č. 4891/1 (zahrada) o výměře 1358 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. 4644/39 (orná půda), části p.p.č. 4891/1 (zahrada), části p.p.č. 4892/1 (zahrada) a části
p.p.č. 4892/5 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1659-32/2021 nově vzniklé
p.p.č. 4891/1 (zahrada) o výměře 1358 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.
Usnesení č. 1294/2021
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 4644/39 (orná půda), části p.p.č. 4891/1 (zahrada) a části p.p.č. 4892/5 (trvalý travní
porost) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1659-32/2021 nově vzniklé p.p.č. 4892/5 (trvalý travní
porost) o výměře 1354 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. 4644/39 (orná půda), části p.p.č. 4891/1 (zahrada) a části p.p.č. 4892/5 (trvalý travní
porost) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1659-32/2021 nově vzniklé p.p.č. 4892/5 (trvalý travní
porost) o výměře 1354 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.
Usnesení č. 1295/2021
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2281/1
(zahrada) o výměře 1150 m2 a p.p.č. 2282/1 (ostatní plocha) o výměře 712 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 2281/1 (zahrada) o výměře 1150 m2 a p.p.č. 2282/1 (ostatní plocha) o výměře 712 m2
vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 1296/2021
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 3408 (trvalý travní porost) o výměře 986 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1675-83/2021,
za dohodnutou cenu 200,- Kč/m2.
2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 3408 (trvalý travní porost) o výměře 986 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1675-83/2021,
za dohodnutou cenu 200,- Kč/m2.
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Usnesení č. 1297/2021
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
domu před kolaudací stavby, paní A. H., 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 revokovat usnesení č. 361/2021 z 20. zasedání ZM Jiříkova konaného
dne 29. června 2021.
3. 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, paní A. H., 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. 1298/2021
1. RM projednala prodej 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,
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
O. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 146.080,- 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. 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,
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
O. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 146.080,- 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. 1299/2021
1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5609/2 (trvalý
travní porost) o výměře 1199 m2 v k.ú. Jiříkov, 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 J. K., za cenu a podmínek dle
směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 24.880,- 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 p.p.č. 5609/2
(trvalý travní porost) o výměře 1199 m2 v k.ú. Jiříkov, 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 J. K., za cenu a podmínek dle
směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 24.880,- Kč, kde kupující zároveň podepíše
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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. 1300/2021
1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 578/1 (zahrada)
o výměře 594 m2, p.p.č. 578/2 (ostatní plocha) o výměře 351 m2 a p.p.č. 579 (zahrada)
o výměře 969 m2 vše v k.ú. Jiříkov, 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, B. D. a M. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,
bod 3.1.1., tj. celkem 110.680,- 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 p.p.č. 578/1
(zahrada) o výměře 594 m2, p.p.č. 578/2 (ostatní plocha) o výměře 351 m2 a p.p.č. 579
(zahrada) o výměře 969 m2 vše v k.ú. Jiříkov, 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, B. D. a M. K., za cenu a podmínek dle
směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 110.680,- 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. 1301/2021
1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1293 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 302 m2, p.p.č. 5142/12 (zahrada) o výměře 214 m2, p.p.č. 5142/19
(trvalý travní porost) o výměře 130 m2 a p.p.č. 5142/24 (trvalý travní porost) o výměře 115 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, D. P. a J. V., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod
3.1.1., tj. celkem 761,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 90.559,- 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 st.p.č. 1293
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2, p.p.č. 5142/12 (zahrada) o výměře 214 m2, p.p.č.
5142/19 (trvalý travní porost) o výměře 130 m2 a p.p.č. 5142/24 (trvalý travní porost)
o výměře 115 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, D. P. a J. V., za cenu
a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 761,- Kč, kde kupující zároveň
podepíší směnku ve výši 90.559,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let od podpisu
kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům.
Usnesení č. 1302/2021
1. RM projednala prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5829/2
(zahrada) o výměře 60 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
K. a J. A., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 7.200,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5829/2
(zahrada) o výměře 60 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
K. a J. A., za cenua podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 7.200,- Kč.
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Usnesení č. 1303/2021
1. RM projednala předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4021227/VB1305, DC_Jiříkov, ppč. 2960/8, nové kNN
na p.p.č. 6290 (ostatní plocha) a p.p.č. 2960/8 (zahrada) 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-4021227/VB1305, DC_Jiříkov, ppč. 2960/8, nové kNN na p.p.č.
6290 (ostatní plocha) a p.p.č. 2960/8 (zahrada) 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 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4021227/VB1305, DC_Jiříkov, ppč. 2960/8,
nové kNN.
Usnesení č. 1304/2021
1. RM projednala předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020358/001 na p.p.č. 6515 (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 R-built s.r.o., se sídlem Radovesice 169, 410 02 Radovesice.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-4020358/001 na p.p.č. 6515 (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 R-built s.r.o., se sídlem Radovesice 169, 410 02 Radovesice, a to bezúplatně.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020358/001.
Usnesení č. 1305/2021
1. RM projednala předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012813/001 na p.p.č. 6215/1 (ostatní plocha),
p.p.č. 6204/1 (ostatní plocha) a p.p.č. 2267/1 (zahrada) 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 obchodní 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-12-4012813/001 na p.p.č. 6215/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6204/1 (ostatní
plocha) a p.p.č. 2267/1 (zahrada) 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 IVPodmokly, zastoupenou obchodní společností ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o.,
se sídlem Glennova 2703/1, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa, a to za jednorázovou
náhradu ve výši 8.900,- Kč.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012813/001.
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Usnesení č. 1306/2021
1. RM rozhodla přidělit byt 1+3 (89,00 m2), Filipovská 512, 407 53 Jiříkov, za předpokladu
složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na dobu určitou
od 15. 09. 2021 do 31. 12. 2021 paní N. P. Náhradníkem rada města určila paní S. K.
2. RM rozhodla na základě doporučení Komise sociálně – kulturní, vyhlásit nové výběrové
řízení na byt 1+3 (67 m2), 9. května 822, 407 53 Jiříkov.
Usnesení č. 1307/2021
RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou na byty ve vlastnictví
Města Jiříkova:
I. J.
od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021
K. R.
od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021
D. Z.
od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021
Usnesení č. 1308/2021
1. RM projednala dopis pana Ing. M. Š. ml., který na základě plné moci zastupuje pana Ing.
M. Š, st., ve věci „Zjednání nápravy – Výzva“, která se týká investiční akce „Smíšená stezka
pro pěší a cyklisty Rumburská 1. etapa“.
2. RM bere na vědomí písemnou odpověď starosty města na dopis pana Ing. M. Š. ml.,
ve věci „Zjednání nápravy – Výzva“.
Usnesení č. 1309/2021
1. RM bere na vědomí dopis starostky Vereny Hergenröder města Ebersbach-Neugersdorf,
SRN, se žádostí o vyjádření se k plánované stavbě nového mostu přes řeku Sprévu na německé
straně v ul. Philippsdorfer.
2. RM ukládá: starostovi města – zaslat starostce města Ebersbach-Neugersdorf souhlasné
stanovisko s danou stavbou nového mostu přes řeku Sprévu.
Usnesení č. 1310/2021
1. RM projednala návrhy smluv, které byly uzavřeny se společností Teplo Plus, a.s., se sídlem
Praha 2 – Nové Město, V Tůních 1356, PSČ 120 00, IČ: 24781801 na základě schváleného
usnesení č. 351/2021 na 19. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 26. 05. 2021, a to:
- Smlouva o dodávkách tepelné energie,
- Všeobecné podmínky pro dodávku tepelné energie ze zdrojů společnosti Teplo Plus a.s.,
- Ceník pro dodávku tepelné energie ze zdrojů společnosti Teplo Plus a.s.,
- Parametry teplonosného média pro dodávky tepelné energie ze zdrojů společnosti Teplo
Plus, a.s.,
- Smlouva o nájmu nebytových prostor.
2. RM rozhodla převést uzavřené smlouvy mezi Městem Jiříkov a společností Teplo Plus, a.s.,
se sídlem Praha 2 – Nové Město, V Tůních 1356, PSČ 120 00, IČ: 24781801 na příspěvkovou
organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, a to:
- Smlouva o dodávkách tepelné energie,
- Všeobecné podmínky pro dodávku tepelné energie ze zdrojů společnosti Teplo Plus a.s.,
- Ceník pro dodávku tepelné energie ze zdrojů společnosti Teplo Plus a.s.,
- Parametry teplonosného média pro dodávky tepelné energie ze zdrojů společnosti Teplo
Plus, a.s.,
- Smlouva o nájmu nebytových prostor.
3. RM ukládá: starostovi města – zajistit převedení „Smluv“ uzavřených se společností Teplo
Plus, a.s., na příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.

11

Usnesení č. 1311/2021
RM projednala rozpočtovou změna č. 1/2021 příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtovou změnu č. 1/2021 příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, dle předloženého návrhu
schvaluje.
Usnesení č. 1312/2021
RM bere na vědomí Informaci ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres
Děčín - příspěvková organizace, o nevyčerpání celého účelově určeného finančního daru
ve výši 115.940,- Kč, ale pouze účelově určeného finančního daru ve výši 115.600,- Kč pro
příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, a to od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY
PRO DĚTI.
Usnesení č. 1313/2021
1. RM projednala cenovou nabídku společnosti Centrum evropského projektování a.s., se sídlem
Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27529576, zastoupenou paní R. Ř. na zpracování
a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci rybníka Duhový, za cenu 32.000,- Kč bez DPH.
2. RM schvaluje cenovou nabídku společnosti Centrum evropského projektování a.s., se sídlem
Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27529576, zastoupenou paní R. Ř. na zpracování
a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci rybníka Duhový, za cenu 32.000,- Kč bez DPH.

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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