
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 84. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 18. října 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 
Usnesení č. 1331/2021 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 1332/2021 

1. RM  projednala ošetření dřevin, a to: 

a) Město Jiříkov, dub červený – p.p.č. 260/2 v k.ú. Jiříkov, 

b) Město Jiříkov, dub letní – p.p.č. 5245/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

c) Město Jiříkov, dub letní – p.p.č. 5944/1 v k.ú. Jiříkov, 

d) Město Jiříkov, jasan ztepilý – p.p.č. 2860/1 v k.ú. Jiříkov, 

e) Město Jiříkov, jasan ztepilý – p.p.č. 5944/1 v k.ú. Jiříkov, 

f) Město Jiříkov, jasan ztepilý – p.p.č. 5944/1 v k.ú. Jiříkov, 

g) Město Jiříkov, VKP MŠ Filipovská – p.p.č. 498/1 v k.ú. Jiříkov. 

2. RM  projednala kácení dřevin, a to: 

a) Město Jiříkov, jasan ztepilý – p.p.č. 5944/1 v k.ú. Jiříkov, 

b) Město Jiříkov, jasan ztepilý – p.p.č. 2860/1 v k.ú. Jiříkov, 

c) Město Jiříkov, dub letní – p.p.č. 5272/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

d) Město Jiříkov, vrba bílá – p.p.č. 5297 v k.ú. Filipov. 

3. RM  schvaluje ošetření: 

a) Město Jiříkov, dub červený – p.p.č. 260/2 v  k.ú. Jiříkov, 

b) Město Jiříkov, dub letní – p.p.č. 5245/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

c) Město Jiříkov, dub letní – p.p.č. 5944/1 v k.ú. Jiříkov, 

d) Město Jiříkov, jasan ztepilý – p.p.č. 2860/1 v k.ú. Jiříkov, 

e) Město Jiříkov, jasan ztepilý – p.p.č. 5944/1 v k.ú. Jiříkov, 

f) Město Jiříkov, jasan ztepilý – p.p.č. 5944/1 v k.ú. Jiříkov, 

g) Město Jiříkov, VKP MŠ Filipovská – p.p.č. 498/1 v k.ú. Jiříkov. 

4. RM  schvaluje kácení: 

a) Město Jiříkov, jasan ztepilý – p.p.č. 5944/1 v k.ú. Jiříkov, 

b) Město Jiříkov, jasan ztepilý – p.p.č. 2860/1 v k.ú. Jiříkov, 

c) Město Jiříkov, dub letní – p.p.č. 5272/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

d) Město Jiříkov, vrba bílá – p.p.č. 5297 v k.ú. Filipov. 

5. RM ukládá:  

a) starostovi města – podepsat žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les, 

b) starostovi města – podepsat Souhlas se zásahem do VKP, 

c) odboru výstavby a životního prostředí – zajistit skácení a ošetření dřevin.    

 

Usnesení č. 1333/2021 

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

na stavební práce na stavbu „Výstavba vodovodních řadů v souběhu s plánovanou 

kanalizací II. – IV. Etapa v Jiříkově a výstavba přivaděče Filipov“. 

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

ve složení: Ing. Jindřich Jurajda – místostarosta města, p. Miroslav Sabo – vedoucí odboru 
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výstavby a životního prostředí, Bc. Petr Stredák – vedoucí odboru místního a bytového 

hospodářství, p. K. J. – firma Bohemia projekt plus, s.r.o., Ústí nad Labem a Ing. T. H. – firma 

Allo Tender s.r.o., Praha. 

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, Mgr. Jiří Semerád – vedoucí odboru vnitřní správy, p. T. K. – firma Bohemia 

projekt plus, s.r.o., Ústí nad Labem a  Mgr. E. K. – firma Allo Tender s.r.o., Praha. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí společně s panem K. J. 

z firmy Bohemia projekt plus s.r.o. – zajistit průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

stavební práce na stavbu „Výstavba vodovodních řadů v souběhu s plánovanou kanalizací 

II. – IV. Etapa v Jiříkově a výstavba přivaděče Filipov“.         

 

Usnesení č. 1334/2021 

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

zakázku na stavební práce na stavbu „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty, 

Rumburská – I. etapa“.  

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

ve složení: Ing. Jindřich Jurajda – místostarosta města, p. Miroslav Sabo – vedoucí odboru 

výstavby a životního prostředí, Bc. Petr Stredák –  vedoucí odboru místního 

a bytového hospodářství, Ing. D. D. –  technický dozor stavebníka 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, p. Petr Dufek – zastupitel města, Mgr. Jiří Semerád –  vedoucí odboru vnitřní 

správy a Ing. Jitka Schovancová –  vedoucí ekonomického odboru. 

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

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

stavební práce na stavbu „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty, Rumburská – I. 

etapa“.                                                                                    

 

Usnesení č. 1335/2021 

1. RM projednala předloženou informaci o úpravu Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov 

na základě podané žádosti vlastníka nemovitosti. 

2. RM doporučuje ZM revokovat část usnesení č. 242/2020 pod bodem 5 písm. a) – bod 20. 

3. RM doporučuje ZM projednat úpravu Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov pořízené 

zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“) na návrh dle § 44 písm. d) stavebního 

zákona.  

4. RM doporučuje ZM rozhodnout o obsahu úpravy Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov 

pořízené zkráceným postupem: 

Na návrh dle § 44 písm. d) stavebního zákona: st.p.č. 1155/1 a st.p.č. 1155/3 vše v k.ú. Jiříkov 

ze současného využití – plocha občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV) na plochu 

obytnou smíšenou (BS). 

Na návrh dle § 44 písm. a) stavebního zákona: st.p.č. 681/1, st.p.č. 681/2, st.p.č. 1715 

a st.p.č. 1716 a p.p.č. 520 a p.p.č. 523 vše v k.ú. Jiříkov ze současného funkčního využití plocha 

občanského využití – veřejná vybavenost (OV) na navrhované funkční využití plocha 

občanského využití – komerční zařízení (OK). 

5. RM doporučuje ZM rozhodnout, že náklady na pořízení Změny č. 1 Územního plánu 

Jiříkov budou poměrnou části uhrazeny žadatelem p. D. T. P. 
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Usnesení č. 1336/2021 

1. RM projednala předloženou nabídku od projekční kanceláře ProProjekt s.r.o., Rumburk 

na zajištění zpracování projektové dokumentace 172 ks vodovodních přípojek k rodinným 

domům v lokalitě Filipov a Jiříkov v návaznosti na stavbu vodovodu ve Filipově a zajištění 

povolení stavby přípojek na stavebním úřadě v Rumburku. 

2. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční kanceláře ProProjekt s.r.o., Rumburk 

na zajištění zpracování projektové dokumentace 172 ks vodovodních přípojek k rodinným 

domům v lokalitě Filipov a Jiříkov v návaznosti na stavbu vodovodu ve Filipově a zajištění 

povolení stavby přípojek na stavebním úřadě v Rumburku za cenu ve výši 1.312.124,- Kč 

včetně DPH. 

3. RM ukládá:  vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí ve spolupráci s projekční 

kanceláří ProProjekt s.r.o., Rumburk – zajistit vypracování smlouvy na zajištění zpracování 

projektové dokumentace 172 ks vodovodních přípojek k rodinným domům v lokalitě Filipov 

a Jiříkov v návaznosti na stavbu vodovodu ve Filipově a zajištění povolení stavby přípojek 

na stavebním úřadě v Rumburku a tuto smlouvu předložit na nejbližším jednání rady města 

k odsouhlasení.                                                                                                    

 

Usnesení č. 1337/2021 

RM revokuje usnesení č. 1029/2021 z 66. schůze Rady města Jiříkova konané dne 

15. 02. 2021.                                                                                                      

 

Usnesení č. 1338/2021 

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

 a to  p.p.č. 4392/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 6422/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6420 (ostatní 

plocha)  a  části p.p.č. 6437/1 (ostatní plocha) vše  v k.ú. Jiříkov. 

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

p.p.č. 4392/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 6422/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6420 (ostatní plocha)  

a  části p.p.č. 6437/1 (ostatní plocha) vše  v k.ú. Jiříkov.                                    

 

Usnesení č. 1339/2021 

1. RM projednala prodej 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, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní M. M., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 22.560,- Kč.    

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část st.p.č. 684 

(zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1664-61/2021 díl „a“ o výměře 148 m2, 

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

katastrální pracoviště Rumburk, paní M. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 22.560,- Kč.         

 

Usnesení č. 1340/2021 

1. RM projednala prodej 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, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům M. a T. S., za cenu a podmínek dle 

směrnice č. 21/2017, tj. celkem 83.680,- Kč.   

2. RM doporučuje ZM prodat  nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 353 

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1665-61/2021 nově vzniklou p.p.č. 353/2 

o výměře 629 m2, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 
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pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, M. a T. S., za cenu a podmínek dle 

směrnice č. 21/2017, tj. celkem 83.680,- Kč.                                                                                                        

 

Usnesení č. 1341/2021 

1. RM projednala prodej 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, 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 D. M., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 44.600,- 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 část  p.p.č. 5312 

(trvalý travní porost)  a část p.p.č. 5315/2 (zahrada) vše v  k.ú. Filipov u Jiříkova, dle 

GOP č. 289-33/2021 nově vzniklou p.p.č. 5315/2 o výměře 1320 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, panu D. M., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 44.600,- 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. 1342/2021 

1. RM projednala prodej 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, která 

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

katastrální pracoviště Rumburk, manželům W. C. S. B. a W. A. B., za cenu a podmínek dle 

směrnice č. 21/2017, tj. celkem 46.000,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat  nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 368/1 

(trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1654-8/2021 díl „a“ o výměře 340 m2, která 

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

katastrální pracoviště Rumburk, manželům W. C. S. B. a W. A. B., za cenu a podmínek  

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 46.000,- Kč.                                            

 

Usnesení č. 1343/2021 

1. RM projednala prodej 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, 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, manželům Bc. K. S., DiS. 

a V. S., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 47.420,- 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. 

4644/39 (orná půda) a část p.p.č. 4892/1 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1659-32/2021 

nově vzniklou p.p.č. 4892/1 (zahrada) o výměře 1353 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, manželům Bc. K. S., DiS. 

a V. S., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 47.420,- 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.                                               
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Usnesení č. 1344/2021 

1. RM projednala prodej 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, 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 A. O., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 48.020,- 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 část  

p.p.č. 4644/39 (orná půda), část p.p.č. 4891/1 (zahrada),  část p.p.č. 4892/1 (zahrada) a část 

p.p.č. 4892/5 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1659-32/2021 nově vzniklou 

p.p.č. 4891/1 (zahrada) o výměře 1358 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, 

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 

A. O., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 48.020,- 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. 1345/2021 

1. RM projednala  prodej 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, 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. Š., za cenu  

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 47.540,- 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 část  

p.p.č. 4644/39 (orná půda), část p.p.č. 4891/1 (zahrada) a část p.p.č. 4892/5 (trvalý travní 

porost) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1659-32/2021 nově vzniklou p.p.č. 4892/5 (trvalý travní 

porost) o výměře 1354 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, 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. Š., za cenu  

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 47.540,- 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. 1346/2021 

1. RM projednala prodej 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, 

které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu M. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 

21/2017, tj. celkem 223.440,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti 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, 

které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
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kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu M. B., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, tj. celkem 223.440,- Kč.  

                                                                                                                            

Usnesení č. 1347/2021 

1. RM projednala prodej 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, která je  zapsána 

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

pracoviště Rumburk, panu J. I., za  dohodnutou kupní cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 

197.200,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3408 

(trvalý travní porost) o výměře 986 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1675-83/2021, která je  zapsána 

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

pracoviště Rumburk, panu J. I., za  dohodnutou kupní cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 

197.200,- Kč. 

                                                                                                              

Usnesení č. 1348/2021 

1. RM projednala odkup nemovitosti, a to p.p.č. 3343 (trvalý travní porost) o výměře 214 m2  

v k.ú. Jiříkov, ve vlastnictví pana J. I., která je zapsána na listu vlastnictví  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, za  dohodnutou kupní 

cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 42.800,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM odkoupit  nemovitost, a to p.p.č. 3343 (trvalý travní porost) o výměře 

214 m2  v k.ú. Jiříkov, ve vlastnictví pana J. I., která je zapsána na listu vlastnictví  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, za  dohodnutou kupní 

cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 42.800,- Kč.                                                                                                         

 

Usnesení č. 1349/2021 

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

 č. IP-12-4010904/VB/01 na p.p.č. 146 (trvalý travní porost) a st.p.č. 656/1 (zastavěná plocha 

a nádvoří) 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 VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnice 94, 405 02 Děčín XII.  

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

č. IP-12-4010904/VB/01 na p.p.č. 146 (trvalý travní porost) a st.p.č. 656/1 (zastavěná plocha 

a nádvoří) 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 VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnice 94, 405 02 Děčín XII, a to bezúplatně.  

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

č. IP-12-4010904/VB/01.                                                                                   

 

Usnesení č. 1350/2021 

1. RM projednala předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 1/2021,  

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška ruší Obecně 

závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 10. 12. 2020. 

2. RM doporučuje ZM vydat, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) 

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství.                                                                       
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Usnesení č. 1351/2021 

RM rozhodla  přidělit byt 1+3 (67,00 m2), 9. května 822, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

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

od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021 paní S. S. 

                                                                                                               

Usnesení č. 1352/2021 

1. RM rozhodla na základě informace předsedy spolku provést změnu na straně vypůjčitele 

v zastoupení ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov z předsedy spolku pana P. K. na 

předsedu spolku Ing. R. H. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 04. 11. 2020 

s platností od 01. 11. 2021.   

2. RM ukládá:  odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a starostovi města tento dodatek podepsat. 

                                                                                                                           

Usnesení č. 1353/2021 

1. RM rozhodla prodloužit výpůjčku nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice 9. května 

v Jiříkově o celkové ploše 81,57 m2 komunitnímu spolku CEDR, Křižíkova 918/32, 407 46 

Krásná Lípa, zastoupen předsedou spolku panem M. Ř. od 01. 09. 2021 

po dobu 5 let Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 07. 09. 2020. 

2. RM ukládá:  odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a starostovi města tento dodatek podepsat. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1354/2021 

1. RM projednala návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 

2023 - 2024. 

2. RM bere na vědomí rozpočtovou odpovědnost – fiskální pravidlo v rámci návrhu 

Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2023 – 2024, kde plánovaná výše 

dluhu nepřekročí 60% průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky. 

3. RM doporučuje ZM schválit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 

2023 – 2024.                                                                                                      

 

Usnesení č. 1355/2021 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín –  příspěvková organizace, 

na roky 2023 – 2024. 

Rok 2023: výnosy ve výši 8.570.000,- Kč, náklady ve výši 8.570.000,- Kč.  

Rok 2024: výnosy ve výši 8.605.000,- Kč, náklady ve výši 8.605.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín –  příspěvková 

organizace, na roky 2023 – 2024 připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřské 

školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín –  příspěvková organizace, na rok 2022 ve výnosové 

části ve výši 11.081.000,- Kč, v nákladové části ve výši 11.081.000,- Kč, s požadavkem na 

příspěvek od zřizovatele ve výši 1.469.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2022.  

5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín –  příspěvková organizace, 

na rok 2021, úpravy rozpočtu na rok 2021 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2021.  
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6. RM bere na vědomí komentář ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín –  příspěvková organizace, k návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024 a k návrhu rozpočtu na rok 2022 

zdůvodněním požadavku na zřizovatele. Komentáře jsou součástí obou návrhů. 

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2022 ve 

výši 87.694,- Kč.  

8. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2022 

připomínek. Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho 

projednání.                                                                                                         

 

Usnesení č. 1356/2021 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín –  příspěvková organizace, na roky 

2023 – 2024. 

Rok 2023: výnosy ve výši 29.241.000,- Kč, náklady ve výši 29.241.000,- Kč.  

Rok 2024: výnosy ve výši 29.963.000,- Kč, náklady ve výši 29.963.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín –  příspěvková organizace, na roky 

2023 – 2024 připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude zveřejněn na 

úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín –  příspěvková organizace, na rok 2022 ve výnosové části ve výši 

28.201.000,- Kč, v nákladové části ve výši 28.201.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek od 

zřizovatele ve výši 3.358.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín –  příspěvková organizace, na rok 2022.  

5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, na rok 2021, úpravy 

rozpočtu na rok 2021 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2021.  

6. RM bere na vědomí komentář ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín –  příspěvková organizace, k návrhu střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024 a k návrhu rozpočtu na rok 2022.  

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín –  příspěvková organizace, na rok 2022 ve výši 

314.144,- Kč.  

8. RM bere na vědomí podklad ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín –  příspěvková organizace, k návrhu rozpočtu na rok 2022.  

9. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín –  příspěvková organizace, na rok 2022 připomínek. Tento 

návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1357/2021 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov, na roky 2023 – 2024. 

Rok 2023: výnosy ve výši 62.900.000,- Kč, náklady ve výši 62.900.000,- Kč.  

Rok 2024: výnosy ve výši 66.400.000,- Kč, náklady ve výši 66.400.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na roky 2023 – 2024 
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připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce 

zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov,  na rok 2022 ve výnosové části ve výši 

59.998.000,- Kč, v nákladové části ve výši 59.998.000,- Kč, s požadavkem na provozní 

příspěvek od zřizovatele ve výši 1.200.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Domova „Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov, na rok 2022.  

5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov, na rok 2021, úpravy 

rozpočtu na rok 2021 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2021.  

6. RM bere na vědomí komentář ředitele příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov, k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 

2023 – 2024 a k návrhu rozpočtu na rok 2022.  

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov, na rok 2022 ve výši 500.000,- Kč.  

9. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov, na rok 2022 připomínek. Tento návrh 

rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

 

Usnesení č. 1358/2021 

1. RM projednala Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sociálních služeb uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 

IČ: 70892159 a Domovem „Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 

407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, další dotace ve výši 

85.300,- Kč je na rok 2021 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na podporu 

poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet 

města.                                                                                                                  

 

Usnesení č. 1359/2021 

1. RM projednala poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na 

podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 

2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 v letech 2020 a 2021, za finanční spoluúčasti obcí, které 

zřídily obecní nebo městskou policii, č. rozhodnutí 143/2021, ve výši 20.000,- Kč.   

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

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

                                                                                                                            

Usnesení č. 1360/2021 

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

579.687,- Kč přijatou v období od 01. 07. 2021 do 30. 09. 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. 1361/2021 

1. RM projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín –  příspěvková organizace o schválení přijetí účelových darů s limitem 

10.000,- Kč pro každý jednorázový dar v průběhu školního roku 2021/2022. Dary jsou cíleně 

darovávány pro zlepšení prostředí pro děti, nákup pomůcek, hraček, výtvarného materiálu. 
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2. RM projednala současnou úpravu uvedenou ve zřizovacích listinách příspěvkových 

organizací, a to možnost přijímat pouze neúčelové dary do výše 10.000,- Kč za jednotlivý 

případ.  

3. RM doporučuje ZM ponechat stávající úpravu přijímání darů zřízenými příspěvkovými 

organizacemi tak, jak je uvedeno ve schválených zřizovacích listinách.            

 

Usnesení č. 1362/2021 

1. RM projednala Žádost o akceptaci platebních karet (G1) formou platebního terminálu pro 

Město Jiříkov (městská policie) firmě Global Payments s.r.o., V Olšinách 80/626, 

100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 04235452, ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s., na 

akceptaci platebních karet a s tím spojených poplatků.   

2. RM projednala Prohlášení o skutečném majiteli (G2) Města Jiříkov pro firmu Global 

Payments s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 04235452, ve spolupráci 

s Českou spořitelnou, a.s.   

3. RM projednala paušální poplatek za poskytnutí platebního terminálu městské policii, a to 

399,- Kč měsíčně. Dále z jakékoliv úhrady prostřednictvím platebního terminálu bude 

odvedena poskytovateli terminálu provize ve výši 0,99% a fixní poplatek 0,75 Kč za transakci.  

4. RM rozhodla přijmout akceptaci platebních karet (G1) formou platebního terminálu pro 

Město Jiříkov (městská policie) firmě Global Payments s.r.o., V Olšinách 80/626, 

100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 04235452, ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s., na 

akceptaci platebních karet a s tím spojených poplatků.   

5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Žádost o akceptaci platebních karet a Prohlášení 

o skutečném majiteli.                                                                                          

 

Usnesení č. 1363/2021 

RM rozhodla zrušit bankovní účet vedený u Československé obchodní banky, a.s., 

č. účtu 243130387/0300, účet byl zřízen v rámci schváleného úvěru na stavební úpravy 

panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346. Úvěr byl uhrazen v roce 2019, a tím skončila 

i povinnost vést některé příjmy prostřednictvím tohoto účtu.                            

 

Usnesení č. 1364/2021 

1. RM rozhodla poskytnout zaměstnancům města, jako poděkování za celoroční práci, dárkový 

poukaz v hodnotě á 2.000,- Kč. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit dárkové poukazy v hodnotě 

á 2.000,- Kč v příslušném počtu zaměstnanců.                                                   

 

Usnesení č. 1365/2021 

1. RM projednala žádost ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 64676935, zastoupeného předsedou Ing. R. H., o poskytnutí dotace v celkové výši  

40.000,- Kč na ceny do soutěží pořádaných SSK Jiříkov, startovné na soutěžích, materiálně 

technické vybavení (střelivo, výzbroj a výstroj střelců), opravu malorážkové střelnice, nájemné 

a energie spojené s používáním vzduchovkové střelnice, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 

407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, na rok 2021 v celkové výši 40.000,- Kč na ceny do soutěží 

pořádaných SSK Jiříkov, startovné na soutěžích, materiálně technické vybavení (střelivo, 

výzbroj a výstroj střelců), opravu malorážkové střelnice, nájemné a energie spojené 

s používáním vzduchovkové střelnice, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021.  

3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/9/2021/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 

Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeným Ing. R. H., předsedou. 
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4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/9/2021/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 64676935. 

5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

č. SO/9/2021/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 

407 53 Jiříkov, IČ: 64676935.                                                                          

 

Usnesení č. 1366/2021 

1. RM projednala žádost Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb, 

Čajkovského 1640/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 48136093, zastoupené D. M., ředitelem, 

o poskytnutí finančního příspěvku na poskytování sociální služby raná péče ve výši 10.000,- 

Kč na rok 2021.  

2. RM rozhodla z důvodu nesplnění podmínek pro poskytování dotací Městem Jiříkov dotaci 

Diakonii ČCE – Středisko celostátních programů a služeb, Čajkovského 1640/8, 

130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 48136093, neposkytnout.                                   

 

Usnesení č. 1367/2021 

1. RM projednala žádost spolku NAŠE ODPADKY, z.s., Uherčice 339, 691 62 Uherčice, 

IČ: 10722289, zastoupeného Ing. J. N., členem předsednictva spolku, o poskytnutí finančního 

daru ve výši 4.500,- Kč na financování spolku ve prospěch obcí a měst. 

2. RM rozhodla finanční dar spolku NAŠE ODPADKY, z.s., Uherčice 339, 691 62 Uherčice,  

IČ: 10722289, neposkytnout.                                                                            

 

Usnesení č. 1368/2021 

1. RM projednala návrh Dodatku č. 1 směrnice č. 6/2020 „Kontrolní řád Města Jiříkova“. 

2. RM rozhodla schválit Dodatek č. 1 směrnice č. 6/2020 „Kontrolní řád Města Jiříkova“ 

s platností a účinností od 01. 11. 2021. 

3. RM rozhodla pověřit na základě schváleného Dodatku č. 1 směrnice č. 6/2020 „Kontrolní 

řád Města Jiříkova“ k výkonu kontroly hospodaření s veřejnými prostředky dva členy rady 

města a to: 

a) Mgr.  Bc. Vladimíra Šamšu, kvalifikační předpoklady dány dlouholetým vedením základní 

školy, 

b) Ing. Jindřicha Jurajdu, kvalifikační předpoklady dány vedením příspěvkové organizace 

města. 

4. RM ukládá: starostovi města – vydat pověření k výkonu kontroly pro výše uvedené. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1369/2021 

1. RM projednala návrh na vyřazení AGS traktoru 20 HP speciál, pořizovací hodnota 

153.000,- Kč, zůstatková hodnota 15.300,- Kč, včetně mulčovací soupravy, pořizovací hodnota 

4.290,- Kč. Důvodem je vysoký stupeň poškození motoru i rámu stroje, řídících a ovládacích 

částí a elektroinstalace. 

2. RM rozhodla vyřadit výše uvedené z majetkové evidence Města Jiříkova. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1370/2021 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 09. 2021 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 09. 2021 dle předloženého rozboru. 

                                                                                                                            

Usnesení č. 1371/2021 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 8/2021 Města Jiříkova. 
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2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 8/2021 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.                                                                                                                

 

Usnesení č. 1372/2021 

1. RM projednala nabídku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace, na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého 

hmotného majetku příspěvkové organizace v celkové účetní hodnotě ve výši 150.715,- Kč dle 

přiloženého inventárního seznamu. 

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí drobného dlouhodobého hmotného majetku 

příspěvkové organizace v celkové účetní hodnotě ve výši 150.715,- Kč dle přiloženého 

inventárního seznamu. 

3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku 

příspěvkové organizace v celkové účetní hodnotě ve výši 150.715,- Kč dle přiloženého 

inventárního seznamu.                                                                                         

 

Usnesení č. 1373/2021 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 1/2021 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, 

okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu č. 1/2021 příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, a dle předloženého 

návrhu schvaluje.                                                                                                

 

Usnesení č. 1374/2021 

RM bere na vědomí Zápis č. 9/2021 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne 

13. 10. 2021.                                                                                                       

 

Usnesení č. 1375/2021 

1. RM projednala Informaci o ukončení funkčního období jmenovaných zástupců 

za zřizovatele do Školské rady při Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov. 

2. RM jmenuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

Mgr. Bc. Vladimíra Šamšu a Ing. Jindřicha Jurajdu členy Školské rady při Základní škole 

Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizaci, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov na 

tříleté volební období činnosti školské rady.                                                      

 

Usnesení č. 1376/2021 

1. RM projednala Žádost Mgr. Miroslavy Kubešové ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, o zrušení doplňkové činnosti, 

která spočívá v poskytování obědů pro strávníky mimo příspěvkovou organizaci a s tím 

spojenou nutnost změny zřizovací listiny příspěvkové organizace.    

2. RM ukládá: vedoucímu vnitřní správy – pozvat ředitelku příspěvkové organizace ZŠ na 

schůzi rady města k projednání důvodů ke zrušení doplňkové činnosti.             

                               

Usnesení č. 1377/2021 

1. RM projednala informaci o nevyplacení části dotace na akci „Vybudování přechodu pro 

chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“, reg. č. akce 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011487, na základě které došlo k nevyplacení části dotace 

ze strany řídícího orgánu operačního programu ve výši 10% z částky nárokovaných 

způsobilých výdajů akce v žádosti o platbu, která byla z prostředků IROP poskytnuta 
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v souvislosti s veřejnou zakázkou na výše uvedenou akci a která v číselném vyjádření tvoří 

částku nevyplacené dotace ve výši 281.594,84 Kč. 

2. RM doporučuje ZM:  

a) projednat informaci o nevyplacení části dotace na akci „Vybudování přechodu pro chodce 

a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“, reg. č. akce 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011487, na základě které došlo k nevyplacení části dotace 

ze strany řídícího orgánu operačního programu ve výši 10% z částky nárokovaných 

způsobilých výdajů akce v žádosti o platbu, která byla z prostředků IROP poskytnuta 

v souvislosti s veřejnou zakázkou na výše uvedenou akci a která v číselném vyjádření tvoří 

částku nevyplacené dotace ve výši 281.594,84 Kč. 

b) přijmout poskytnuté dotační finanční prostředky ve výši 2.455.135,73 Kč ze strany řídícího 

orgánu operačního programu na základě žádosti o platbu na realizaci akce „Vybudování 

přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“, 

reg. č. akce CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011487 do rozpočtu města.               

 

Usnesení č. 1378/2021 

1. RM projednala Příkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedený pod 

č. j. ÚOHS-33574/2021/500/Alv, ze dne 05. 10. 2021, o uložení pokuty Městu Jiříkov ve výši  

20.000,- Kč, podle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM rozhodla proti výše uvedenému příkazu nepodávat odpor. 

3. RM rozhodla uhradit pokutu ve výši 20.000,- Kč dle Příkazu Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-33574/2021/500/Alv, ze dne 05. 10. 2021. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – uhradit po nabytí právní moci výše 

uvedenou pokutu ve výši 20.000,- Kč.                                                               

 

Usnesení č. 1379/2021 

1. RM projednala Příkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedený pod 

č. j. ÚOHS-33335/2021/500/Alv, ze dne 04. 10. 2021, o uložení pokuty Městu Jiříkov ve výši  

2.000,- Kč, podle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM rozhodla proti výše uvedenému příkazu nepodávat odpor. 

3. RM rozhodla uhradit pokutu ve výši 2.000,- Kč dle Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže č. j. ÚOHS-33335/2021/500/Alv, ze dne 04. 10. 2021. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – uhradit po nabytí právní moci výše 

uvedenou pokutu ve výši 2.000,- Kč.                                                                  

 

Usnesení č. 1380/2021 

RM bere na vědomí Oznámení o vyhlášení ředitelského volna Mgr. Miroslavy Kubešové 

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

ve dnech 25. a 26. října 2021 z důvodu opatření v souvislosti se zvýšením výskytu koronaviru 

na území ČR.                                                                                                      

 

Usnesení č. 1381/2021 

1. RM projednala poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

která je určena pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres 

Děčín –  příspěvková organizace v roce 2021 ve výši 314.784,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686 okres Děčín –  příspěvková 

organizace.                                                                                                           
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Usnesení č. 1382/2021 

1. RM projednala žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov, pobočný spolek, 

Františkova 209/5a, 407 53 Jiříkov, IČ: 66102260, zastoupeným S. L., starostou, o poskytnutí 

finančního příspěvku na pořádání soutěže „hasičský srandamač“, a to na občerstvení, na výroční 

valnou hromadu, a to na občerstvení, na pronájem prostor k užívání, ve výši 23.408,- Kč,  

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov, pobočný 

spolek, Františkova 209/5a, 407 53 Jiříkov, IČ: 66102260, na rok 2021 v celkové výši 

23.408,- Kč na pořádání soutěže „hasičský srandamač“, a to na občerstvení, na výroční valnou 

hromadu, a to na občerstvení, na pronájem prostor k užívání, ve výši 23.408,- Kč, z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2021.  

3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/10/2021/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov, pobočný 

spolek, Františkova 20/5a, 407 53 Jiříkov, IČ: 66102260, zastoupeným S. L., starostou.                                                                                                           

4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/10/2021/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov, pobočný spolek, 

Františkova 209/5a, 407 53 Jiříkov, IČ: 66102260.                                        

5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

č. SO/10/2021/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov, 

pobočný spolek, Františkova 209/5a, 407 53 Jiříkov, IČ: 66102260.           

 

Usnesení č. 1383/2021 

1. RM projednala žádost o prodloužení smlouvy paní R. K., ze dne 18. 10. 2021. 

2. RM rozhodla trvat na usnesení č. 1330/2021 pod bodem 2 z 83. schůze rady města konané 

dne 04. 10. 2021. 
 

 

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 

 


