
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 82. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 20. září 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 1314/2021 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 1315/2021 

RM projednala Zápis č. 8/2021 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne 

15. 09. 2021.                                                                                                        

 

Usnesení č. 1316/2021 

1. RM projednala Oznámení o výši pojistného plnění z pojistné události č. 4213067917, 

ve které došlo k poškození osobního vozidla tovární značky VW Passat, RZ 1BI 1400, v ulici 

Svobodova u č.p. 1071/2, 407 53 Jiříkov, panu D. U., z důvodu odlétávajících kamínku při 

provádění údržby zeleně v dané lokalitě s tím, že spoluúčast Města Jiříkov 

je ve výši 1.000,- Kč. 

2. RM schvaluje uhradit poškozenému D. U., na základě oznámení o výši pojistného plnění 

z pojistné události č. 4213067917 spoluúčast města ve výši 1.000,- Kč.  

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit ve spolupráci s ekonomickým 

odborem úhradu spoluúčasti ve výši 1.000,- Kč poškozenému D. U.                                                                    

 

Usnesení č. 1317/2021 

RM bere na vědomí Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ředitelky Mgr. Miroslavi 

Kubešové, příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace dne 27. září 2021, z důvodu odstávky dodávky elektrické energie.       

 

Usnesení č. 1318/2021 

RM bere na vědomí Zápis z 15. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí konané 

dne 08. 09. 2021.                                                                                                 

 

Usnesení č. 1319/2021 

1. RM projednala záměry nových  pronájmů a obnovení pronájmů pozemků ve vlastnictví 

Města Jiříkova. 

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

a) p.p.č. 5811 (trvalý travní porost) o výměře 345  m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- 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. 6596 (ostatní plocha) o výměře 81 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 

1,- Kč/m2 a rok.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

c) části p.p.č. 5037/1 (ostatní plocha) o výměře 165 m2 v  k.ú. Filipov u Jiříkova 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,  
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d) p.p.č. 2956/4 (trvalý travní porost) o výměře 198 m2 a p.p.č. 2956/5 (zahrada) o výměře 

162 m2  vše  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,  

e) p.p.č. 5366 (trvalý travní porost) o výměře 1309 m2 a p.p.č. 5368 (zahrada) o výměře 29 m2  

vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova 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,  

f) části p.p.č. 2191 (trvalý travní porost) o výměře 12 m2 v k.ú. Jiříkov jako manipulační 

pozemek  za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

g) p.p.č. 3014/3 (trvalý travní porost) o výměře 2106 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, p.p.č. 3066/1 (zahrada) o výměře 2119 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,  

h) části p.p.č. 157/1 (zahrada) o výměře 120 m2 a části st.p.č. 619 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 100 m2  vše  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,  

i) části p.p.č. 5813 (trvalý travní porost) o výměře 500 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 

1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

j) části p.p.č. 3173 (zahrada) o výměře 500  m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok. Části p.p.č. 3173 (zahrada) o výměře 250 m2  v k.ú. Jiříkov  jako přístupovou cestu 

za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  

3. RM neschvaluje záměr nového pronájmu, a to p.p.č. 6105/2 (ostatní plocha) o výměře 

76 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu 

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

Rumburk.  

4. RM schvaluje záměry obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části p.p.č. 832/3 (zahrada) o výměře 290 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

b) p.p.č. 218/1 (zahrada) o výměře 306 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,  

c) části p.p.č. 5042 (trvalý travní porost) o výměře 440  m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku 

za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 5045/1 (trvalý travní porost) o výměře 460 m2  a části 

p.p.č. 6505/1 (ostatní plocha) o výměře 210  m2 vše  k.ú. Filipov u Jiříkova  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,  

d) části p.p.č. 3311/1 (trvalý travní porost) o výměře 100 m2 a části p.p.č. 3311/2 (ostatní 

plocha) o výměře 200 m2  vše  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,  

e) části p.p.č. 163/2 (trvalý travní porost) o výměře 478 m2 a části p.p.č. 163/3 (zahrada) 

o výměře 401 m2  vše  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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f) části p.p.č. 233 (trvalý travní porost) o výměře 87 m2 a p.p.č. 234 (zahrada) o výměře 

1213 m2  vše  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,  

g) p.p.č. 230 (trvalý travní porost) o výměře 132 m2,  p.p.č. 231 (zahrada) o výměře 107 m2 

a části p.p.č. 233 (trvalý travní porost) o výměře 800 m2  vše  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,  

h) části p.p.č. 96/1 (zahrada) o výměře 50 m2 a části p.p.č. 139/6 (zahrada) o výměře 15 m2  vše  

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,  

i) p.p.č. 1126 (trvalý travní porost) o výměře 1535 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,  

j) části p.p.č. 5036/1 (trvalý travní porost) o výměře 1000 m2, p.p.č. 5037/4 (trvalý travní porost) 

o výměře 180 m2 a p.p.č. 5038/1 (trvalý travní porost) o výměře 113 m2  vše  v k.ú. Filipov 

u Jiříkova 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,  

k) části p.p.č. 3404/1 (trvalý travní porost) o výměře 500 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,  

l) p.p.č. 5595/1 (trvalý travní porost) o výměře 753 m2 a p.p.č. 5597 (ostatní plocha) o výměře 

301 m2  vše  v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk,  

m) části p.p.č. 5272/2 (trvalý travní porost) o výměře 280 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova jako 

zahradu  za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

n) části p.p.č. 1233/1 (trvalý travní porost) o výměře 540 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.  

5. RM neschvaluje záměr obnovení pronájmu pozemků, a to části st.p.č. 705 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 20 m2 a části p.p.č. 35 (zahrada) o výměře 80 m2  vše  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.  

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

na úřední desce MěÚ Jiříkov.                                                                              

 

Usnesení č. 1320/2021 

1. RM projednala  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5069 

(trvalý travní porost) o výměře 1136 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 285-109/2020, 

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům K. B. a V. B., za cenu  

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 21.570,- 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. 5069 

(trvalý travní porost) o výměře 1136 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 285-109/2020, 

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům K. B. a V. B., za cenu  

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 21.570,- Kč, kde kupující zároveň 
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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. 

3. RM projednala  zřízení věcného břemene – služebnosti braní vody z pozemku p.č. 4973/1 

v k.ú. Filipov u Jiříkova dle geometrického plánu pro vymezení věcného břemene 

č. 285-109/2020 pro nového a každého dalšího vlastníka p.p.č. 5069 v k.ú. Jiříkov,  manželům 

K. B.  a V. B., a to bezúplatně. 

4. RM rozhodla zřídit věcného břemeno – služebnosti braní vody z pozemku p.č. 4973/1 

v k.ú. Filipov u Jiříkova dle geometrického plánu pro vymezení věcného břemene 

č. 285-109/2020 pro nového a každého dalšího vlastníka p.p.č. 5069 v k.ú. Jiříkov,  manželům 

K. B.  a V. B., a to bezúplatně.                                                                                      

 

Usnesení č. 1321/2021 

1. RM projednala přijetí daru, a to nemovitosti p.p.č. 4492/3 (ostatní plocha) o výměře 

2574 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1523 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 

3118/48, 400 01 Ústí nad Labem. 

2. RM doporučuje ZM přijmout dar, a to  nemovitost p.p.č. 4492/3 (ostatní plocha) o výměře 

2574 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1523 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 

3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.                                                                      

 

Usnesení č. 1322/2021 

1. RM projednala předloženou informaci o přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

na stavební práce na stavbu „Centrum sociálních služeb Jiříkov“. 

2. RM rozhodla o ustanovení společné komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek 

ve složení: p. Ing., Bc. Jindřich Jurajda. DiS, – místostarosta města, p. Miroslav Sabo 

– vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, Ing. M. Z.  –  projektant stavby,  

Mgr. Roman Horn – ředitel příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov a Mgr. V. H. – firma Tendr s.r.o. Čerčany. 

3. RM rozhodla o ustanovení náhradníků za členy společné komise pro otvírání obálek 

a hodnocení nabídek ve složení: p. Miroslav Horák –  člen rady města, Ing. Jozef Hompora 

– tajemník MěÚ, Bc. Petr Stredák – vedoucí odboru místního a bytového hospodářství, 

Mgr. Jiří Semerád – vedoucí odboru vnitřní správy a Ing. Jitka Schovancová – vedoucí odboru 

ekonomického. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí společně s Mgr. V. H. 

z firmy Tendr CZ s.r.o. – zajistit průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební 

práce na stavbu „Centrum sociálních služeb Jiříkov.“                    

 

Usnesení č. 1323/2021 

RM rozhodla  přidělit byt 1+2 (80,22 m2), Rumburská 453, 407 53 Jiříkov,  za předpokladu 

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

od 01. 10. 2021 do 31. 12. 2021 paní P. P. Náhradníkem rada města určila paní S. H. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1324/2021 

RM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2021. Pří 

dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1325/2021 

1. RM projednala návrh směrnice č. 2/2021 „Podrozvahové účty Města Jiříkova“. 



 5 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 2/2021 „Podrozvahové účty Města Jiříkova“ s platností 

a účinností od 21. 09. 2021.                                                                              

 

Usnesení č. 1326/2021 

1. RM projednala poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje 

na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky ve výši 93.000,- Kč. 

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

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

                                                                                                                            

Usnesení č. 1327/2021 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 08. 2021 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 08. 2021 dle předloženého rozboru. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1328/2021 

1. RM projednala návrh na odpis pohledávek č. 1/2021 ve výši 8.992,32 Kč dle předloženého 

návrhu. 

2. RM rozhodla schválit odpis pohledávek č. 1/2021 ve výši 8 992,32 Kč dle předloženého 

návrhu.                                                                                                                 

 

Usnesení č. 1329/2021 

1. RM projednala informaci pracovní skupiny Sdružení pro rozvoj Šluknovska, se sídlem  

nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ: 49889681, o společném postupu obcí Šluknovska v otázce 

odpadového hospodářství. 

2. RM doporučuje ZM vydat souhlas, s tím, že Svazek obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422, 

407 81 Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, jako zadavatel zajistí vypracování „Studie 

proveditelnosti zajištění sběru, svozu a zpracování odpadů vlastní organizací včetně klíčového 

personálního obsazení“. 

3. RM doporučuje ZM vydat souhlas, s tím, že Svazek obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422, 

407 81 Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, zajistí podání žádosti o dotaci z Programu pro 

podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, na 

spolufinancování „Studie proveditelnosti zajištění sběru, svozu a zpracování odpadů vlastní 

organizací včetně klíčového personálního obsazení.“. 

4. RM doporučuje ZM rozhodnout, že se Město Jiříkov bude podílet na spolufinancování 

zpracování „Studie proveditelnosti zajištění sběru, svozu a zpracování odpadů vlastní 

organizací včetně klíčového personálního obsazení“ do maximální výše 40.000,- Kč. 

5. RM doporučuje ZM pověřit starostu města k úhradě faktury Svazku obcí SEVER, Lipová 

u Šluknova 422, 407 81 Lipová u Šluknova, IČ: 7081014, spolufinancování do maximální výše 

40.000,- 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 

 


