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Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 91. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 10. ledna 2022 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 1485/2022 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků a obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví 

Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nové pronájmy 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, ročně celkem 2.650,- Kč, paní H. D. od 17. 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. 353 (trvalý travní porost) o výměře 900 m2  v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 180,- Kč, panu M. H. od 17. 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,  

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, ročně celkem 180,- Kč, paní M. S. od 17. 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,  

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, ročně celkem 120,- Kč, paní A. Š. od 17. 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,    

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

v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.160,- Kč, paní J. N.  

od 17. 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.    

3. RM schvaluje 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  vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  

920,- Kč, panu S. S. od 17. 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,  

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, ročně celkem 580,- Kč, paní A. S. od 17. 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,  

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, ročně celkem 

670,- Kč, panu J. B. od 17. 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,  

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, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné),  
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panu V. S. od 17. 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,  

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, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné),  

paní A. U. od 17. 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,  

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, ročně celkem  

240,- Kč, paní P. Š. od 17. 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,  

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, ročně celkem 1.020,- Kč, panu Z. Ž. od 17. 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,  

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, ročně 

celkem 420,- Kč, panu R. K. od 17. 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,  

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, ročně celkem 840,- Kč, paní M. Š.  

od 17. 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,  

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, ročně celkem 280,- Kč, panu P. H. od 17. 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,  

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, 

ročně celkem 740,- Kč, panu J. B. od 17. 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,  

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, ročně celkem 650,- Kč, paní E. T.  

od 17. 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,  

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, ročně celkem 360,- Kč, 

panu J. K. od 17. 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,  

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, ročně celkem 1.840,- Kč, panu M. R. od 17. 01. 2022 do 31. 12. 2026. 
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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, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), panu J. R. od 17. 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,  

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, ročně celkem 100,- Kč (minimální nájemné), paní J. N. od 17. 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,  

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, ročně celkem 600,- Kč, paní M. P. od 17. 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,  

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, ročně celkem 1.100,- Kč, panu V. K. od 17. 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,  

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, ročně celkem 320,- Kč, panu J. B. od 17. 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,  

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, ročně 

celkem 682,- Kč, panu L. S. od 17. 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,  

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, ročně celkem 1.040,- Kč, panu J. K. od 17. 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.  

4. RM ukládá:  

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat 

 

Usnesení č. 1486/2022 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

a dohodu o  umístění stavby č. IV-12-4020914/001na p.p.č. 6291 (ostatní plocha) 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 R-built 

s.r.o., se sídlem Radovesice 169, 410 02 Radovesice.  

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

 o  umístění stavby č. IV-12-4020914/001na p.p.č. 6291 (ostatní plocha) 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 R-built s.r.o., se 

sídlem Radovesice 169, 410 02 Radovesice, a to za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč.   
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3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o  umístění stavby č. IV-12-4020914/001na p.p.č. 6291 (ostatní plocha) 

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 R-built s.r.o., se sídlem Radovesice 169, 410 02 Radovesice. 

     

Usnesení č. 1487/2022 

1. RM rozhodla dát přezkoumat hospodaření Města Jiříkova za rok 2022 Krajským úřadem 

Ústeckého kraje v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. RM ukládá: starostovi města – podat žádost o přezkum hospodaření Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje.                  

 

Usnesení č. 1488/2022 

1. RM bere na vědomí dopis doručený dne 01. 12. 2021 od České školní inspekce, Ústecký 

inspektorát, W. Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem, včetně přílohy, a to Inspekční 

zprávy a protokolu o kontrole uskutečněné u Základní školy Jiříkov, okr. Děčín – 

příspěvková organizace ve dnech 05. 10. 2021 až 07. 10. 2021. 

2. RM bere na vědomí dopis paní Mgr. Miroslavy Kubešové, ředitelky Základní školy 

Jiříkov, okr. Děčín – příspěvková organizace ve věci odstranění nedostatků a přijatých 

opatření uvedených v inspekční zprávě z provedené kontroly ve dnech 05. 10. 2021 

až 07. 10. 2021.           

 

Usnesení č. 1489/2022 

1. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních 

prováděcích předpisů, pro výkon ředitele sociálních služeb – zástupci statutárního orgánu paní 

Mgr. I. H., zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, se sídlem Filipov č.p. 65, 407 53 Jiříkov plat dle Platového výměru 

č. 01/2022 s účinností od 01. 01. 2022 (příloha č. 1. - Platový výměr č. 01/2022).   

2. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních 

prováděcích předpisů, pro výkon ředitelky základní školy – statutární orgán Funkce: 

2.16/2.16.01/13. platová třída/bod 2. paní Mgr. Miroslavě Kubešové, ředitelce příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace plat dle Platového 

výměru č. 01/2022 s účinností od 01. 01. 2022 (příloha č. 2. - Platový výměr č. 01/2022). 

3. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních 

prováděcích předpisů, pro výkon ředitelky mateřské školy – statutární orgán Funkce: 

1.01/1.01.12/11. platová třída/bod 2. paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace plat dle 

Platového výměru č. 01/2022 včetně udělení Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému 

výměru č. 01/2022 s účinností od 01. 01. 2022 (příloha č. 3 - Platový výměr č. 01/2022 včetně 

Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru č. 01/2022).  

         

Usnesení č. 1490/2022 

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

dodávky na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“.  

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

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

hospodářství, Bc. Lucie Lacheová, DiS. – referent odboru výstavby a životního prostředí, 

p. Miroslav Horák – člen rady města. 

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

a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Roland Hase – člen rady města, Ing. Jozef Hompora – 

tajemník MěÚ, pí Jaroslava Mrázková – referent bytového a nebytového fondu, Mgr. Jiří 

Semerád – vedoucí odboru vnitřní správy, Ing. Jitka Schovancová – vedoucí ekonomického 

odboru. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí společně se zástupci firmy 

TNT Consulting, s.r.o., Praha – zajistit průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

na dodávky na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“.  

           

Usnesení č. 1491/2022 

1. RM projednala návrh starosty města na delegování k organizačnímu řízení příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov pana Ing. Bc. Jindřicha Jurajdu, 

DiS., uvolněného místostarosty města, do doby jmenování nového ředitele příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, který vzejde z konkurzu.  

2. RM rozhodla delegovat místostarostu města pana Ing. Bc. Jindřicha Jurajdu, DiS. 

k organizačnímu řízení příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov ve spolupráci se zástupkyní ředitele paní Mgr. I. H., do doby jmenování nového ředitele 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, který vzejde 

z konkurzu.  

3. RM pověřuje: místostarostu města pana Ing. Bc. Jindřicha Jurajdu, DiS. – k podepisování 

dokumentů o ukončení pracovního poměru zaměstnanců příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.       

 

 

 

 

 

            
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 


