
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 86. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 22. listopadu 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu 

Jiříkov 

 

Usnesení č. 1395/2021 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.   

 

Usnesení č. 1396/2021 

1. RM projednala Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) a informaci o vyplacení dotace 

na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 678 – Sociální byty“, reg. č. akce 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0011738“, na základě kterého dochází k poskytnutí dotace 

ze strany řídícího orgánu operačního programu ve výši 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 vyplacené dotace ve výši 

2.996.604,90 Kč. 

2. RM doporučuje ZM:  

a) projednat a schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) a informaci o vyplacení dotace 

na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 678 – Sociální byty“, reg. č. akce 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0011738“, na základě kterého dochází k poskytnutí dotace 

ze strany řídícího orgánu operačního programu ve výši 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 vyplacené dotace ve výši 

2.996.604,90 Kč. 

b) přijmout poskytnuté dotační finanční prostředky ve výši 2.996.604,90 Kč ze strany řídícího 

orgánu operačního programu na základě žádosti o platbu na realizaci akce „Stavební úpravy 

objektu č.p. 678 – Sociální byty“, reg. č. akce CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0011738“ 

do rozpočtu města.              

 

Usnesení č. 1397/2021 

1. RM projednala Žádost o schválení nákupu a instalace bezdrátového tísňového systému 

přivolání první pomoci HelpLivi v budově Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, 

od společnosti NAM systém, a.s., za celkovou pořizovací cenu ve výši  

175.302,- Kč. 

2. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov – zajistit poptávkové řízení podle platné a účinné směrnice pro příspěvkové organizace.   

                

Usnesení č. 1398/2021 

1. RM projednala Informaci Mgr. Miroslavy Kubešové, ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, o zvýšení cen za stravování ve 

školní jídelně při základní škole z důvodu navýšení cen potravin a změny sortimentu na základě 

přísně stanovených podmínek na odběr surovin v rámci podpory zdravé výživy. 

2. RM ukládá: Mgr. Miroslavě Kubešové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace – zajistit výpočty jednotlivých věkových 

kategorií a předložit na příští radě města za účasti vedoucí školní jídelny a účetní základní školy. 
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Usnesení č. 1399/2021 

1. RM projednala Smlouvu o dílo na zajištění zpracování projektové dokumentace 

vodovodních přípojek k rodinným domům v lokalitě Filipov a části Jiříkova. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění zpracování projektové dokumentace 

vodovodních přípojek k rodinným domům v lokalitě Filipov a části Jiříkova, mezi Městem 

Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o., se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk, 

IČ: 25487892  za cenu projektu a inženýrské činnosti jedné vodovodní přípojky ve výši 

6.200,- Kč bez DPH a digitalizace projektu hlavního vodovodu ve výši 18.000,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo na zajištění zpracování projektové 

dokumentace vodovodních přípojek k rodinným domům v lokalitě Filipov a části Jiříkova, mezi 

Městem Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o., se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 

Rumburk, IČ: 25487892.        

 

Usnesení č. 1400/2021 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o dílo na zajištění dokumentace pro provádění stavby 

na akci „Výstavba vodovodních řadů v souběhu s plánovanou kanalizací II. – IV. etapa 

v Jiříkově“. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění dokumentace pro provádění stavby na akci 

„Výstavba vodovodních řadů v souběhu s plánovanou kanalizací II. – IV. etapa v Jiříkově“, 

mezi Městem Jiříkov a projekční firmou Aquecon a.s., se sídlem Československých legií 445/4, 

415 01 Teplice, IČ : 14868202  za cenu ve výši 487.000,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo na zajištění dokumentace pro 

provádění stavby na akci „Výstavba vodovodních řadů v souběhu s plánovanou kanalizací 

II. – IV. etapa v Jiříkově, mezi Městem Jiříkov a projekční firmou Aquecon a.s., se sídlem 

Československých legií 445/4, 415 01 Teplice, IČ : 14868202.        

 

Usnesení č. 1401/2021 

1. RM projednala předloženou informaci o podané žádostí na změnu Územního plánu Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM schválit pořízení Změny č. 2 Územního plánu Jiříkov zkráceným 

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

pozdějších předpisů. 

3. RM doporučuje ZM schválit pověřeného zastupitele k pořízení Změny č. 2 Územního plánu 

Jiříkov pana Ing. Bc. Jindřicha Jurajdu, DiS. 

4. RM doporučuje ZM schválit pořizovatele Změny č. 2 Územního plánu  Jiříkov fyzickou 

osobu paní Z. K., která vlastní Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního 

plánování vydané MV ČR. 

5. RM doporučuje ZM rozhodnout o obsahu Změny č. 2 Územního plánu Jiříkov pořízené 

zkráceným postupem: 

Na návrh dle § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů. 

- p.p.č. 3557/3, 3572/1 a p.p.č. 3610/4 v k.ú. Jiříkov ze současného funkčního využití: plocha 

smíšená nezastavěného území (NS) na navrhované funkční využití: plocha obytná v rodinných 

domech – smíšená (B), 

- p.p.č. 3610/7 v k.ú. Jiříkov ze současného funkčního využití: plocha výroby a skladování 

na navrhované funkční využití: plocha obytná v rodinných domech – smíšená (B). 

6. RM doporučuje ZM rozhodnout, že náklady na pořízení Změny č. 2 Územního plánu 

Jiříkov budou v plné výši uhrazeny žadatelem o Změnu č. 2 Územního plánu Jiříkov. 
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Usnesení č. 1402/2021 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova. 

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

a) p.p.č.356/1 (trvalý travní porost) o výměře 2647  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. 353 (trvalý travní porost) o výměře 900 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. 353 (trvalý travní porost) o výměře 900 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,  

d) části p.p.č. 3040/1 (zahrada) o výměře 120 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,  

e) p.p.č. 713/1 (zahrada) o výměře 980 m2 a části p.p.č. 714/2 (zahrada) o výměře 1180 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.  

3. RM neschvaluje záměr nového pronájmu pozemků, a to  části p.p.č. 1871/1  (trvalý travní 

porost) o výměře 840 m2 a části p.p.č. 1871/1  (trvalý travní porost) o výměře 350 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.  

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

a) st.p.č. 949 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 248 m2 a  p.p.č. 2119 (trvalý travní porost) 

o výměře 669 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,  

b) p.p.č. 1744/1 (trvalý travní porost) o výměře 571 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. 5246/1 (trvalý travní porost) o výměře 581 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako 

zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 5246/1 (trvalý travní porost) o výměře 16 m2 

v k.ú. Filipov u Jiříkova jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu  5,- 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 st.p.č. 244/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 220 m2  v k.ú. Jiříkov jako přístup 

k nemovitosti 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,  

e) části p.p.č. 1708/1 (trvalý travní porost) o výměře 16 m2  v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod 

stavbou kůlny  za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

f) st.p.č. 315 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 154 m2 a p.p.č. 3036 (trvalý travní porost) 

o výměře 86 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) části p.p.č. 5838/1 (zahrada) o výměře 940 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok. Části p.p.č. 5838/1 (zahrada) o výměře 15 m2 v k.ú. Jiříkov  jako pozemek pod stavbou 

plechové garáže za cenu 5,- 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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h) části p.p.č. 3031/1 (trvalý travní porost) o výměře 225 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 3031/1 (trvalý travní porost)  o výměře 30 m2 v k.ú. Jiříkov  jako 

pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 5,- Kč/m2 a rok.  Části st.p.č. 313 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 180 m2 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,  

i) části p.p.č. 718/1 (trvalý travní porost) o výměře 710 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 718/1 (trvalý travní porost) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov jako 

pozemek pod stavbou kůlny  za cenu  5,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

j) části p.p.č. 506/3 (zahrada) o výměře 280 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,  

k) části p.p.č. 5144/1 (trvalý travní porost) o výměře 591 m2  a p.p.č. 5144/4 (trvalý travní 

porost) o výměře 140 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,  

l) části st.p.č. 168 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 70 m2, části p.p.č. 1452 (trvalý travní 

porost) o výměře 266 m2  a p.p.č.1468/1 (trvalý travní porost) o výměře 314 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,  

m) p.p.č. 1058 (trvalý travní porost) o výměře 931 m2, části p.p.č. 1059/1 (trvalý travní porost) 

o výměře 233 m2 vše  v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 1059/1 

(trvalý travní porost)  o výměře 11 m2  a p.p.č. 1059/2 (trvalý travní porost) o výměře 14 m2 vše 

v k.ú. Jiříkov  jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok.  Pozemky jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk,  

n) p.p.č. 600/3 (trvalý travní porost) o výměře 1838 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,  

o) části p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost) o výměře 130 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,  

p) části p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost) o výměře 130 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,  

q) části p.p.č. 5144/1 (trvalý travní porost) o výměře 600 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,  

r) p.p.č. 5841/1 (trvalý travní porost) o výměře 1096 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,  

s) části p.p.č. 924/2 (trvalý travní porost) o výměře 100 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 924/2 (trvalý travní porost) o výměře 1100 m2  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,  

t) části st.p.č. 889 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 350 m2, části p.p.č. 5009/1 (zahrada) 

o výměře 220 m2, části p.p.č. 5009/2 (zahrada) o výměře 30 m2 a p.p.č. 5009/3 (zahrada) 

o výměře 77 m2 vše v k.ú.  Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky 
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jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk,  

u) p.p.č. 2312/10 (trvalý travní porost) o výměře 1040 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.  

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

na úřední desce MěÚ Jiříkov.        

 

Usnesení č. 1403/2021 

1. RM projednala Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o  umístění stavby ČEZd_SoBS VB 7867/IP-12-4013121 na p.p.č. 3701/1 (trvalý travní porost) 

a p.p.č. 5953/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

IV-Podmokly, zastoupenou obchodní společností ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o.,  

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 ČEZd_SoBS VB 7867/IP-12-4013121 na p.p.č. 3701/1 (trvalý travní porost) 

a p.p.č. 5953/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 

Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-

Podmokly, zastoupenou obchodní společností ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o.,  

Glennova 2703/1, 400 11  Ústí nad Labem – Severní Terasa, a to za jednorázovou náhradu ve 

výši 2.000,- Kč.   

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby ČEZd_SoBS VB 7867/IP-12-4013121. 

 

Usnesení č. 1404/2021 

1. RM projednala Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12- 4007730/VB/2 

na p.p.č. 6104  (ostatní plocha) a p.p.č. 6559/1 (trvalý travní porost) 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 firmou ELMOS 

LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI.  

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

č. IP-12- 4007730/VB/2 na p.p.č. 6104  (ostatní plocha) a p.p.č. 6559/1 (trvalý travní porost) 

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 

firmou ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec VI,  a to bezúplatně.  

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

č. IP-12- 4007730/VB/2.        

 

Usnesení č. 1405/2021 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene   

č. 8800105510_1/BVB/P na p.p.č. 6001 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 

940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., se sídlem 

Plynárenská 499/1, 602 00 Brno.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

č. 8800105510_1/BVB/P na p.p.č. 6001 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností GasNet, s.r.o,, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 

Ústí nad Labem, zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 

602 00 Brno.  
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3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene č. 8800105510_1/BVB/P.       

 

Usnesení č. 1406/2021 

1. RM projednala revokaci usnesení č. 315/2021 z 18. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 27. dubna 2021 v plném znění. 

2. RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 315/2021 z 18. zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova konaného dne 27. dubna 2021 v plném znění.    

 

Usnesení č. 1407/2021 

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

4799/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1100-77/2008 o výměře 809 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. 4799/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1100-77/2008 o výměře 809 m2, 

za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

 

Usnesení č. 1408/2021 

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

5079/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 

290 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. 5079/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 

290 m2, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

 

Usnesení č. 1409/2021 

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

5079/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 

190 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. 5079/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 

190 m2, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.       

 

Usnesení č. 1410/2021 

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

(trvalý travní porost)  a části p.p.č. 4973/1 (trvalý travní porost)  vše v k.ú. Filipov u Jiříkova 

dle GOP č. 285-109/2020 nově vzniklé p.p.č. 4973/1 (trvalý travní porost) o výměře 1486 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 

L. R., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 61.570,- 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. 5069 

(trvalý travní porost)  a část p.p.č. 4973/1 (trvalý travní porost)  vše v k.ú. Filipov u Jiříkova dle 

GOP č. 285-109/2020 nově vzniklé p.p.č. 4973/1 (trvalý travní porost) o výměře 1486 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 L. R., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 61.570,- 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. 
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Usnesení č. 1411/2021 

1. RM projednala  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5204 (trvalý 

travní porost)  o výměře 1258 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví 

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

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům L. a P. M., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 31.960,- 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 p.p.č. 5204 (trvalý 

travní porost)  o výměře 1258 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví 

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

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům L. a P. M., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 31.960,- 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. 1412/2021 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5684 (zahrada) 

o výměře 1564 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, paní A. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1.1., tj. celkem 68.680,- 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. 5684 

(zahrada) o výměře 1564 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, paní A. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 

21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 68.680,- 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. 1413/2021 

1. RM projednala odkup nemovitostí, a to st.p.č. 1783 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

41 m2 a p.p.č. 2872/4 (ostatní plocha) o výměře 78 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, ve vlastnictví 

Oblastního stavebního bytového družstva Děčín, Jeronýmova 425/15, 405 63 

Děčín IV-Podmokly, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1230 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, za dohodnutou kupní cenu 18.000,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM odkoupit  nemovitosti, a to st.p.č. 1783 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 41 m2 a p.p.č. 2872/4 (ostatní plocha) o výměře 78 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, ve vlastnictví 

Oblastního stavebního bytového družstva Děčín, Jeronýmova 425/15, 405 63 

Děčín IV-Podmokly, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1230 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, za dohodnutou kupní cenu 18.000,- Kč.  

 

Usnesení č. 1414/2021 

1. RM projednala Žádost o použití znaku (erbu) Města Jiříkov na propagační materiál 

(magnetky) v rámci propagace města paní P. H. 

2. RM schvaluje poskytnutí znaku (erbu) Města Jiříkov, k vydání propagačního materiálu 

(magnetky) v rámci propagace města paní P. H. 
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Usnesení č. 1415/2021 

1. RM projednala žádost   o prodloužení nájemní smlouvy na  byt podanou paní R. S.  

2. RM rozhodla revokovat usnesení č. 1386/2021 v bodě 3. z 85. schůze Rady Města Jiříkova 

konané dne 01. 11. 2021. 

3. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova paní R. S. na 

dobu určitou od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021. 

           

Usnesení č. 1416/2021 

1. RM projednala žádost   o prodloužení nájemní smlouvy na  byt podanou panem  J. I.  

2. RM rozhodla revokovat usnesení č. 1386/2021 v bodě 2. z 85. schůze Rady Města Jiříkova 

konané dne 01. 11. 2021. 

3. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova panu J. I.  na 

dobu určitou od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021. 

           

Usnesení č. 1417/2021 

1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2021: 

a) příjmy ve výši 84.319.062,42 Kč, výdaje ve výši 93.979.245,44 Kč, saldo příjmů a  výdajů  

ve výši – 9.660.183,02 Kč, 

b) výnosy ve výši 78.853.327,55 Kč, náklady ve výši 58.205.450,26 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 20.647.877,29 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova za období 9/2021, 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  9/2021 schválit. 

                

Usnesení č. 1418/2021 

1. RM projednala: 

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

okres Děčín –  příspěvková organizace k 30. 09. 2021, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období  9/2021, 

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

příspěvková organizace k 30. 09. 2021, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku 

a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 9/2021, 

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

Jiříkov k 30. 09. 2021, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, 

rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 9/2021. 

2. RM schvaluje: 

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

okres Děčín –  příspěvková organizace za období roku 2021 se stavem k 30. 09. 2021, 

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

příspěvková organizace za období roku 2021 se stavem k 30. 09. 2021, 

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

služby Jiříkov za období roku 2021 se stavem k 30. 09. 2021. 

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

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín –  příspěvková organizace k 30. 09. 2021: 

 fond odměn       110.943,- Kč 

 FKSP        172.729,09 Kč 

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

 fond investiční        65.770,50 Kč 
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 fond rezervní z jiných titulů     191.421,42 Kč 

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

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 09. 2021: 

 fond odměn       375.829,- Kč 

 FKSP        769.143,68 Kč 

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

 fond investic       132.060,90 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     309.656,- Kč 

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

„Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov k 30. 09. 2021: 

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        942.708,45 Kč 

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

 fond investiční      196.035,38 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     483.360,84 Kč 

           

Usnesení č. 1419/2021 

1. RM projednala poskytnutí dalšího jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku 

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

za bonusové období od 1. února 2021 do 31. května 2021 ve výši 30.889,35 Kč. Příspěvek 

poskytnutý Ministerstvem financí je určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto 

zákona na daňové příjmy obcí.  

2. RM doporučuje ZM přijmout výše uvedený příspěvek ve výši 30.889,35 Kč.  

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

30.889,35 Kč ze základního běžného účtu do fondu rezerv. Tento fond bude použit při tvorbě 

rozpočtu na rok 2022 k financování výdajů roku 2022.    

 

Usnesení č. 1420/2021 

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

která je určena pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace v roce 2021 ve výši 261.256,- Kč. 

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

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

           

Usnesení č. 1421/2021 

1. RM projednala formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jiříkova“. 

2. RM doporučuje ZM zvolit opět pro rok 2022 dle zkušeností z předcházejících let 

individuální poskytování dotací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů obecně neziskovým organizacím, tedy jen 

organizacím a spolkům, které mají přiděleno IČ a jen na provozní výdaje. 

3. RM doporučuje ZM rozhodnout o poskytování dotací výhradně pro organizace a spolky se 

sídlem v Jiříkově a dále pro ostatní organizace a spolky pouze na akce pořádané na území Města 

Jiříkova. 

4. RM doporučuje ZM schválit formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 

Jiříkova“ a formulář „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 

Jiříkova“.          

 

Usnesení č. 1422/2021 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 10. 2021 dle předloženého rozboru. 
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2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 10. 2021 dle předloženého rozboru. 

           

Usnesení č. 1423/2021 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 10/2021 Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 10/2021 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.          

 

Usnesení č. 1424/2021 

RM doporučuje ZM stanovit, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence radě města k provedení 

posledního rozpočtového opatření k 31. 12. 2021 v rozsahu do výše 10.000.000,- Kč a k přijetí 

dotací za období od prosincového zasedání zastupitelstva města do 31. 12. 2021 dle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.   

 

Usnesení č. 1425/2021 

1. RM projednala návrh schodkového rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022, kdy příjmy jsou 

plánovány ve výši 68.758.000,- Kč, výdaje ve výši 81.368.000,- Kč, financování ve výši 

+ 12.610.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 12.610.000,- Kč. 

2. RM projednala Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2022 a Komentář k rozpočtu na 

rok 2022. 

3. RM doporučuje ZM přijmout a schválit schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 2022 

dle předloženého návrhu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 68.758.000,- Kč, výdaje ve výši 

81.368.000,- Kč, financování ve výši + 12.610.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt 

uspořenými prostředky z přecházejících let uloženými ve fondech. 

4. RM doporučuje ZM schválit celkové příjmy ve výši 68.758.000,- Kč, výdaje ve výši 

81.368.000,- Kč a financování ve výši + 12.610.000,- Kč jako závazné ukazatele rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2022. 

5. RM doporučuje ZM schválit jednotlivým odborům městského úřadu závazné ukazatele na 

rok 2022 takto: 

Odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 7.122.000,- Kč, kapitálové výdaje 

20.475.000,- Kč, odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 12.249.000,- Kč, 

kapitálové výdaje 400.000,- Kč, odbor vnitřní správy – provozní výdaje 7.171.000,- Kč, 

kapitálové výdaje 140.000,- Kč, odbor ekonomický – provozní výdaje 7.204.000,- Kč, 

kapitálové výdaje 0,- Kč, tajemník městského úřadu – provozní výdaje 26.607.000,- Kč, 

kapitálové výdaje 0,- Kč. 

6. RM doporučuje ZM schválit jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele na 

rok 2022 takto: 

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

příspěvek ve výši 1.469.000,- Kč, Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace 

– provozní příspěvek ve výši 3.358.000,- Kč, Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov – provozní příspěvek ve výši 1.200.000,- Kč. 

7. RM doporučuje ZM schválit Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2022 a jejich 

uplatňování při hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova 

v roce 2022. 

8. RM projednala návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2022. 

9. RM doporučuje ZM schválit rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2022. 

10. RM projednala návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2022. 

11. RM doporučuje ZM schválit rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2022. 
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12. RM projednala informace o schváleném rozpočtu na rok 2021 dle zákona o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti. 

13. RM doporučuje ZM schválit informace o schváleném rozpočtu na rok 2021 dle zákona 

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

14. RM doporučuje ZM rozhodnout o uložení odvodu z odpisů roku 2022 a odvodu celého 

investičního fondu všem zřízeným příspěvkovým organizacím nejpozději do 17. 12. 2022 

na účet zřizovatele. 

15. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 16.556.000,- Kč 

z fondu rezerv, č. ú. 20036 - 921389399/0800, na základní běžný účet, č. ú.  921389399/0800, 

na financování výdajů rozpočtu roku 2022. První část ve výši 8.278.000,- Kč převést v lednu 

2022, druhou část ve výši 8.278.000,- Kč převést v květnu 2022.   

 

Usnesení č. 1426/2021 

RM bere na vědomí Zápis z jednání s panem J. K. ze dne 28. 10. 2021, 

ve věci „Žádosti o vybudování závory na účelové komunikaci č.: 6078“ a „Žádosti o provedení 

jednosměrné ulice“.         

 

Usnesení č. 1427/2021 

1. RM projednala Smlouvu na zajištění hudební produkce v podobě 4 adventních koncertů 

s názvem „Půlhodinka adventní varhanní hudby s panem Jiřím Chlumem a jeho hosty“, které 

se budou konat ve dnech 28. 11. 2021, 05. 12. 2021, 12. 12. 2021 a 19. 12. 2021, v Bazilice 

minor panny Marie ve Filipově, uzavíranou mezi PhDr. J. Ch., Ph.D. a Městem Jiříkov, za 

celkovou cenu ve výši 46.000,- Kč.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu na zajištění hudební produkce v podobě 4 adventních 

koncertů s názvem „Půlhodinka adventní varhanní hudby s panem Jiřím Chlumem a jeho 

hosty“, které se budou konat ve dnech 28. 11. 2021, 05. 12. 2021, 12. 12. 2021 a 19. 12. 2021, 

v Bazilice minor panny Marie ve Filipově, mezi PhDr. J. Ch., Ph.D. a Městem Jiříkov, za 

celkovou cenu ve výši 46.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu na zajištění hudební produkce v podobě 

4 adventních koncertů s názvem „Půlhodinka adventní varhanní hudby s panem Jiřím Chlumem 

a jeho hosty“, které se budou konat ve dnech 28. 11. 2021, 05. 12. 2021, 12. 12. 2021 

a 19. 12. 2021, v Bazilice minor panny Marie ve Filipově.    

 

Usnesení č. 1428/2021 

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

Města Jiříkova: 

D. Z.       od 01. 12. 2021 do 31. 12. 2021 

I. J.       od 01. 12. 2021 do 31. 12. 2021 

             

 

Usnesení č. 1429/2021 

1. RM projednala návrh na zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Města Jiříkova  

v souladu s § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM rozhodla podle návrhu zvýšit nájemné v bytech ve vlastnictví Města Jiříkova  

za m2/měsíc od 01. 04. 2022, takto: 

1. skupina – byty, domy zateplené + plastová okna    40,80 Kč/m2/měsíc 

Jedná se o tyto byty, domy: 

Č.p. 339, 340, 345, 346, 799, 730 (byt č. 1) 

2. skupina – byty, domy – plastová okna, rekonstrukce bytu  38,40 Kč/m2/měsíc 

Jedná se o tyto byty, domy: 
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Č.p. 198 (byty č. 1, 3), 204 (byt č. 3), 453, 456, 512, 524, 646, 253, 682, 753, 787, 822, 840, 

863, 1054, 8 (byt č. 4), 885 (byt č. 2) 

3. skupina – ostatní byty, domy       36,- Kč/m2/měsíc 

Jedná se o tyto byty, domy: 

Č.p. 4, 7, 8, 14, 195, 198 (byt č. 2), 204 (byt č. 2), 209, 507, 532, 796, 866, 885 (byt č. 1, 3) 

4. skupina – nové byty       60,00 Kč/m2/měsíc 

Č.p. 678 (byt č. 1), 678 (byt č. 3)  

          

Usnesení č. 1430/2021 

1. RM projednala Sazebník úhrad služeb a úkonů péče Domova „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, pro „Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem“, s účinností 

od 01. 01. 2022.  

2. RM schvaluje Sazebník úhrad služeb a úkonů péče Domova „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, pro „Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem“, s účinností 

od 01. 01. 2022.          

 

Usnesení č. 1431/2021 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/6/2021/D/EO , uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem Ing. M. Z., o poskytnutí daru ve výši 20.000,- Kč, a tuto darovací smlouvu 

schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 20.000,- Kč (finanční dar) od pana Ing. M. Z., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.  

           

 

 
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 

 


