
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 88. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

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

 

Usnesení č. 1436/2021 

1. RM projednala Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022, součástí rozpisu rozpočtu jsou 

závazné ukazatele pro Městský úřad Jiříkov a příspěvkové organizace zřízené Městem Jiříkov, 

kteří mají za povinnost se jimi řídit. 

2. RM schvaluje Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. 

 

Usnesení č. 1437/2021 

1. RM znovu projednala 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 schvaluje střednědobý výhled 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.  

3. RM znovu projednala 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 schvaluje rozpočet 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.  

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

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

organizace, na rok 2022.  

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

2022.  

7. RM znovu 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.  

8. RM znovu projednala 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.   

9. RM schvaluje 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. 
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Usnesení č. 1438/2021 

1. RM znovu projednala 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 schvaluje střednědobý výhled 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.  

3. RM znovu projednala 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 schvaluje rozpočet 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.  

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

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

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

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

7. RM znovu 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.  

8. RM znovu projednala plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

314.144,- Kč.  

9. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, na rok 2022 ve výši 314.144,- Kč.  

 

Usnesení č. 1439/2021 

1. RM znovu projednala 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 schvaluje střednědobý výhled 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.  

3. RM znovu projednala 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 schvaluje rozpočet 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.  
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5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

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

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

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

7. RM znovu 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.  

8. RM znovu projednala 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 schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

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

 

Usnesení č. 1440/2021 

1. RM projednala žádost Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov,                

IČ: 04389735, zastoupeného starostou spolku panem O. P., o změnu použití poskytnuté dotace 

v roce 2021, a to doplnění použití o nákup hranolů, latí, prken, OSB desek 

a spojovacího materiálu. 

2. RM rozhodla schválit změnu použití poskytnuté dotace Spolku jiříkovských betlémářů, 

z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, na rok 2021, a to doplnění použití o nákup 

hranolů, latí, prken, OSB desek a spojovacího materiálu. 

3. RM projednala návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

č. SO/8/2021/VS/EO uzavíraného mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, 

z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, zastoupeným starostou spolku panem O. P. 

4. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

č. SO/8/2021/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 

249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735.  

5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace č. SO/8/2021/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., 

Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735.  

 

Usnesení č. 1441/2021 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům a podobným organizacím v roce 

2021 předložené ústavem Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406, 460 07 Liberec,                                   

IČ: 28731191, dotace ve výši 11.750,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2021.  

 

Usnesení č. 1442/2021 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 11. 2021 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 11. 2021 dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 1443/2021 

1. RM projednala prodej nově vydané publikace Města Jiříkov s názvem „JIŘÍKOV – 

DROBNÉ PAMÁTKY III“ mapující část drobných sakrálních památek nacházejících 

se na území Města Jiříkova a její prodej případným zájemcům za symbolickou částku 50,- Kč.  

2. RM rozhodla schválit prodej nově vydané publikace Města Jiříkov s názvem „JIŘÍKOV – 

DROBNÉ PAMÁTKY III“ mapující část drobných sakrálních památek nacházejících 

se na území Města Jiříkova případným zájemcům za symbolickou částku 50,- Kč. 
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Usnesení č. 1444/2021 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo uzavíraný mezi Městem Jiříkov a firmou 

TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264 na tisk 

Jiříkovských novin od 01. 01. 2022 za cenu 7.984,- Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo, mezi Městem Jiříkov a firmou TISK KRÁSNÁ 

LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264 na tisk Jiříkovských 

novin od 01. 01. 2022 za cenu 7.984,- Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo, mezi Městem Jiříkov a firmou 

TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264 na tisk 

Jiříkovských novin od 01. 01. 2022 za cenu 7.984,- Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků. 

 

Usnesení č. 1445/2021 

1. RM projednala poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 

2021 v celkové výši 14.400,- Kč na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo 

územní obvod jejího zřizovatele na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje. 

2. RM rozhodla uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec 

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

 

Usnesení č. 1446/2021 

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

01. 12. 2021.  

 

Usnesení č. 1447/2021 

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

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, o povolení instalace optického 

závěsného kabelu o průměru 3 mm mezi budovami školy, která je vázána na vstoupení základní 

školy do projektu Šablony III, se zaměřením na posílení výuky žáků v rámci ICT. Realizací 

akce dojde k propojení počítačové sítě budov školy a propojení stožárů společnosti 

VýběžekNET, s.r.o. a zajištění lepší viditelnosti signálu do Filipova, a také zároveň s tím 

navýšení rychlosti a zkvalitnění dostupnosti městské bezdrátové sítě v drobné provozovně. 

2. RM rozhodla schválit Žádost Mgr. Miroslavy Kubešové, ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, o povolení instalace optického 

závěsného kabelu o průměru 3 mm mezi budovami školy, která je vázána na vstoupení základní 

školy do projektu Šablony III, se zaměřením na posílení výuky žáků v rámci ICT. Realizací 

akce dojde k propojení počítačové sítě budov školy a propojení stožárů společnosti 

VýběžekNET, s.r.o. a zajištění lepší viditelnosti signálu do Filipova, a také zároveň s tím 

navýšení rychlosti a zkvalitnění dostupnosti městské bezdrátové sítě v drobné provozovně. 

 

Usnesení č. 1448/2021 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 2/2021 příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu č. 2/2021 

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,  dle 

předloženého návrhu schvaluje.  

 

Usnesení č. 1449/2021 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 2/2021 příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtovou změnu č. 2/2021 příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, dle předloženého návrhu 

schvaluje.  
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Usnesení č. 1450/2021 

1. RM projednala nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého majetku dle 

Likvidačního protokolu č. 6001/2021, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 75.443,25 Kč, 

Likvidačního protokolu č. 6002/2021, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

160.283,81 Kč, Likvidačního protokolu č. 6003/2021, v celkové účetní hodnotě majetku 

ve výši 67.188,30 Kč a Likvidačního protokolu č. 6004/2021, v celkové účetní hodnotě majetku 

ve výši 27.892,30 Kč.  

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého majetku 

dle Likvidačního protokolu č. 6001/2021, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

75.443,25 Kč, Likvidačního protokolu č. 6002/2021, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

160.283,81 Kč, Likvidačního protokolu č. 6003/2021, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

67.188,30 Kč a Likvidačního protokolu č. 6004/2021, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši                    

27.892,30 Kč.  

3. RM schvaluje příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého majetku dle Likvidačního protokolu 

č. 6001/2021, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 75.443,25 Kč, Likvidačního protokolu 

č. 6002/2021, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 160.283,81 Kč, Likvidačního protokolu 

č. 6003/2021, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 67.188,30 Kč a Likvidačního protokolu 

č. 6004/2021, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 27.892,30 Kč 

 

Usnesení č. 1451/2021 

1. RM bere na vědomí předloženu informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu na služby na akci „Jiříkov – zimní údržba“. 

2. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na služby na akci „Jiříkov – zimní údržba“ předložil dodavatel M. V. s nabídkovou cenou 

ve výši 600,- Kč/hod. včetně DPH. 

3. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o dílo na zajištění služby na akci „Jiříkov 

– zimní údržba“. 

4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění služby na akci „Jiříkov – zimní údržba“, 

mezi Městem Jiříkov a dodavatelem M. V. s nabídkovou cenou ve výši 600,- Kč/hod. včetně 

DPH. Za předpokladu že vybraný dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, 

které zákon, nebo zadavatel požadoval, jako podmínku pro uzavření smlouvy. 

5. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo na zajištění služby na akci „Jiříkov 

– zimní údržba“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem M. V.  

 

Usnesení č. 1452/2021 

1. RM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21080267 na realizaci stavby 

„Jiříkov – veřejné osvětlení ulice Rumburská – I. etapa“. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21080267 na realizaci stavby 

„Jiříkov – veřejné osvětlení ulice Rumburská – I. etapa“, mezi Městem Jiříkov 

a dodavatelem stavebních prací firmou Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 

Praha 8 - Libeň, jehož předmětem je změna dokončení stavebních prací do 30. 11. 2022. 

3. RM ukládá: starostovi města –  podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21080267 na 

realizaci stavby „Jiříkov – veřejné osvětlení ulice Rumburská – I. etapa“, mezi Městem 

Jiříkov a dodavatelem stavebních prací firmou Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 

180 00 Praha 8 - Libeň. 
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Usnesení č. 1453/2021 

1. RM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2020 na realizaci stavby 

„Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně 

vyloučené lokality II“. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2020 na realizaci stavby „Jiříkov 

– stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené 

lokality II“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem stavebních prací firmou Stavby MH s.r.o., 

se sídlem Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, jehož předmětem je změna 

dokončení stavebních prací do 31. 05. 2022 a navýšení stavebních prací o částku                            

2.225.192,92 Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2020 

na realizaci stavby „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení 

pro sociálně vyloučené lokality II“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem stavebních prací 

firmou Stavby MH s.r.o., se sídlem Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo. 

 

Usnesení č. 1454/2021 

1. RM projednala nový pronájem pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM neschvaluje nový pronájem pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 35 

(zahrada) o výměře 130 m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 1,- Kč/m2 a rok,  ročně celkem 

130,- Kč, paní K. S. 

3. RM projednala obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

4. RM schvaluje 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, ročně celkem 290,- Kč, panu Z. S., od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2026. Pozemek je zapsán 

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

pracoviště Rumburk,  

b) části p.p.č. 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, ročně celkem                      

880,- Kč, panu F. B., od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2026. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk. 

5. RM ukládá:  

a) odboru výstavby a životního prostředí  – vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat. 

 

Usnesení č. 1455/2021 

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

p.p.č. 1753/1 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1034-93/2007 o výměře 1245 m2, 

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1.,                                         

tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady, kde kupující zároveň podepíše 

směnku ve výši 119.000,- Kč.  

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 1753/1 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1034-93/2007 o výměře 1245 m2, 

na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., 

tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady, kde kupující zároveň podepíše 

směnku ve výši 119.000,- Kč. 
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Usnesení č. 1456/2021 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2159 

(trvalý travní porost) o výměře 198 m2, p.p.č. 2160/2 (ostatní plocha) o výměře 122 m2, 

p.p.č.  2160/8 (trvalý travní porost) o výměře 813 m2 a p.p.č. 6208 (ostatní plocha) o výměře 

54 m2 vše v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady, kde 

kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.  

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, 

a to p.p.č.  2159 (trvalý travní porost) o výměře 198 m2, p.p.č. 2160/2 (ostatní plocha) o výměře 

122 m2, p.p.č. 2160/8 (trvalý travní porost) o výměře 813 m2 a p.p.č. 6208 (ostatní plocha) 

o výměře 54 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 

+ náklady, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.  

 

Usnesení č. 1457/2021 

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

p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 nově vzniklé 

p.p.č. 3193/4 o výměře 1404 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle 

směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 

+ náklady, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.  

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 nově vzniklé 

p.p.č. 3193/4 o výměře 1404 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2  

+ náklady, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 1458/2021 

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

p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 o výměře 

1671 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady, kde kupující 

zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.  

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 o výměře           

1671 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady, kde kupující 

zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 1459/2021 

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

st.p.č. 244/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1662-58/2021 o výměře 

117 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 

st.p.č. 244/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1662-58/2021 o výměře    

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

 

Usnesení č. 1460/2021 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  na  část 

p.p.č. 4973/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi L. R. a Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.  
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2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  na  část 

p.p.č. 4973/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi  L. R. a Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, a to bezúplatně.  

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

 

Usnesení č. 1461/2021 

1. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (79,71 m2), Filipovská 512, 407 53 Jiříkov paní H. S. 

za předpokladu složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci 

na dobu určitou od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022. Náhradníkem rada města určila pana O. P. 

2. RM rozhodla přidělit byt č. 1, 1+1 (51,42 m2), Čapkova 678, 407 53 Jiříkov paní R. S. 

na dobu určitou od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022. 

3. RM rozhodla  přidělit byt č. 3, 1+1 (62,99 m2), Čapkova 678, 407 53 Jiříkov paní G. B. 

na dobu určitou od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022. 

 

Usnesení č. 1462/2021 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: st.p.č. 1362 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 478 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu 

č.p. 840, ulice Svobodova a p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 858 m2, vše v k.ú. Jiříkov. 

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

st.p.č. 1362 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 478 m2, jejíž součástí je stavba rodinného 

domu č.p. 840, ulice Svobodova a p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 858 m2, vše v k.ú. Jiříkov, 

za cenu ve výši 2.500.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 5 749/001/2021 ze dne 10. 04. 2021. 

 

Usnesení č. 1463/2021 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo na zajištění komplexního 

odpadového hospodářství uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,                                 

IČ: 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, 

IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zajištění komplexního odpadového 

hospodářství, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 

a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, 

IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089, jehož předmětem je navýšení ceny za zajištění sběru 

a svozu odpadu z území Města Jiříkov o hodnotu inflace od 01. 01. 2022.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zajištění 

komplexního odpadového hospodářství, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, 

IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089.   

 

Usnesení č. 1464/2021 

1. RM projednala předložený návrh „Sdělení obce o uplatnění nároku na zahrnutí 

komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na 

skládku“ pro společnost EKO Volfartice a.s., IČ: 25028758.  

2. RM rozhodla uzavřít „Sdělení obce o uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu 

obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku“,  mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a společností EKO Volfartice a.s., 

IČ:25028758. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat „Sdělení obce o uplatnění nároku na zahrnutí 

komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na 

skládku“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a společností 

EKO Volfartice a.s., IČ: 25028758.  
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Usnesení č. 1465/2021 

RM pověřuje pana Mgr. J. S., ukládáním a vybíráním pokut za přestupky dle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich podle § 91 odst. 1 v období 

od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.     

 

Usnesení č. 1466/2021 

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 Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace z důvodu 

navýšení cen potravin a změny sortimentu na základě přísně stanovených podmínek na odběr 

surovin v rámci podpory zdravé výživy. 

2. RM schvaluje navýšení cen obědů dle předloženého návrhu vycházejícího z provedené 

kalkulace v rozsahu dle skupin strávníků: skupina žáci 7-10 let zvýšení z 20,- Kč na 22,- Kč, 

skupina žáci 11-14 let zvýšení z 22,- Kč na 24,- Kč, skupina žáci 15 let a výše zvýšení                       

z 23,- Kč na 25,- Kč, skupina dospělí strávníci (zaměstnanci) zvýšení z 23,- Kč na 45,- Kč  

a skupina strávníci mimo organizaci (doplňková činnost) zvýšení z 55,- Kč na 86,- Kč 

s platností od 01. 01. 2022. 

 

Usnesení č. 1467/2021 

1. RM projednala návrh Dodatku č. 2 včetně přílohy č. 1 ke Smlouvě o zajišťování preventivní 

péče pro zaměstnance a poskytování pracovně lékařských služeb uzavíraný mezi společností 

Medipok ambulance s.r.o., Ječná 1589/1, 408 01 Rumburk, IČ: 02952866, zastoupené 

jednatelem MUDr. M. P. a Městem Jiříkov, na základě kterého dochází 

ke zrušení Přílohy č. 1 u Dodatku č. 1 smlouvy.  

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 včetně přílohy č. 1 ke Smlouvě o zajišťování preventivní 

péče pro zaměstnance a poskytování pracovně lékařských služeb, mezi společností Medipok 

ambulance s.r.o., Ječná 1589/1, 408 01 Rumburk, IČ: 02952866, zastoupené jednatelem 

MUDr. M. P. a Městem Jiříkov, na základě kterého dochází ke zrušení Přílohy č. 1 u Dodatku 

č. 1 smlouvy.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 2 včetně přílohy č. 1 ke Smlouvě 

o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovně lékařských služeb, 

mezi společností Medipok ambulance s.r.o., Ječná 1589/1, 408 01 Rumburk, IČ: 02952866, 

zastoupené jednatelem MUDr. M. P. a Městem Jiříkov, na základě kterého dochází ke zrušení 

Přílohy č. 1 u Dodatku č. 1 smlouvy.  

 

Usnesení č. 1468/2021 

1. RM projednala návrh Pojistné smlouvy pro pojištění podnikatelských rizik, uzavírané mezi 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8                          

a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupeným starostou města 

panem Michalem Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu pro pojištění podnikatelských rizik, mezi 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 

a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupeným starostou města 

panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Pojistnou smlouvu pro pojištění podnikatelských 

rizik, mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 

186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov. 
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Usnesení č. 1469/2021 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2021 předložené spolkem 

„ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13/13, Jiříkov, 407 53, IČ: 22668586, 

dotace ve výši 60.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2021. 

 

Usnesení č. 1470/2021 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2021 předložené 

Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, pobočný spolek, Filipov 207, Jiříkov, 407 53,                            

IČ: 44225130, dotace ve výši 50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2021 

 

Usnesení č. 1471/2021 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2021 předložené TJ Spartak 

Jiříkov, z.s., Jiříkov, 407 53, IČ: 18382801, dotace ve výši 150.000,- Kč byla řádně 

vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2021.  

 

Usnesení č. 1472/2021 

1. RM projednala žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje, 

Stroupežnického 1326/16, 400 041 Ústí nad Labem, IČ: 71173811, o poskytnutí finanční 

pomoci či věcného daru na podporu Mistrovství České republiky v Celoroční činnosti dorostu 

ve dnech 01. 07. – 03. 07. 2022 v Ústí nad Labem. 

2. RM rozhodla neposkytnout Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje, 

Stroupežnického 1326/16, 400 041 Ústí nad Labem, IČ: 71173811, finanční pomoc či věcný 

daru na podporu Mistrovství České republiky v Celoroční činnosti dorostu ve dnech 

01. 07. – 03. 07. 2022 v Ústí nad Labem. 

 

 

            
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 

 


