Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů.

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 92. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 24. ledna 2022 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov
Usnesení č. 1492/2022
RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.
Usnesení č. 1493/2022
1. RM projednala předloženou nabídku a Smlouvu o dílo na zajištění dokumentace pro
provádění stavby na akci „Výstavba vodovodních řadů v místní části Filipov“.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění dokumentace pro provádění stavby na akci
„Výstavba vodovodních řadů v místní části Filipov“, mezi Městem Jiříkov a projekční
firmou AQUECON a.s., se sídlem Československých legií 445/4, 415 01 Teplice,
IČ: 14868202 za cenu ve výši 389.000,- Kč bez DPH.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo na zajištění dokumentace pro
provádění stavby na akci „Výstavba vodovodních řadů v místní části Filipov“, mezi Městem
Jiříkov a projekční firmou AQUECON a.s., se sídlem Československých legií 445/4, 415 01
Teplice, IČ: 14868202.
Usnesení č. 1494/2022
1. RM projednala předloženou Smlouvu o dílo č. 13/2022 uzavíranou mezi Městem Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Povodím Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČ: 70889988, která se týká sečení Jiříkovského potoka v letech 2022, 2023 a 2024
za celkovou sumu 180.000,- Kč.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 13/2022, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Povodím Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČ: 70889988, která se týká sečení Jiříkovského potoka v letech 2022, 2023 a 2024 za celkovou
sumu 180.000,- Kč.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo č. 13/2022, mezi Městem Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Povodím Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČ: 70889988, která se týká sečení Jiříkovského potoka v letech 2022, 2023 a 2024
za celkovou sumu 180.000,- Kč.
Usnesení č. 1495/2022
1. RM projednala kácení dřevin, a to:
a) Město Jiříkov, 6 x smrk ztepilý – p.p.č. 5332 v k.ú. Filipov u Jiříkova,
b) Město Jiříkov, bříza bradavičnatá – p.p.č. 807 v k.ú. Jiříkov,
c) Město Jiříkov, bříza bradavičnatá – p.p.č. 4064/3 v k.ú. Jiříkov.
2. RM schvaluje kácení:
a) Město Jiříkov, 6 x smrk ztepilý – p.p.č. 5332 v k.ú. Filipov u Jiříkova,
b) Město Jiříkov, bříza bradavičnatá – p.p.č. 807 v k.ú. Jiříkov,
c) Město Jiříkov, bříza bradavičnatá – p.p.č. 4064/3 v k.ú. Jiříkov.
3. RM ukládá:
a) starostovi města – podepsat žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les,
b) odboru výstavby a životního prostředí – zajistit skácení dřevin.

Usnesení č. 1496/2022
1. RM revokuje usnesení č. 1455/2021 z 88. schůze Rady města Jiříkova konané dne
13. 12. 2021 v plném znění.
2. 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 1289 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 1289 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. 1497/2022
1. RM projednala předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. 001 na st.p.č. 544 (zastavěná plocha a nádvoří) a st.p.č. 545
(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 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. 001 na st.p.č. 544 (zastavěná plocha a nádvoří) a st.p.č. 545 (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 R-built s.r.o., se sídlem Radovesice 169, 410 02 Radovesice, 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 č. 001 na st.p.č. 544 (zastavěná plocha a nádvoří)
a st.p.č. 545 (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 R-built s.r.o., se sídlem Radovesice 169, 410 02
Radovesice.
Usnesení č. 1498/2022
1. RM projednala předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. 001 na st.p.č. 544 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 545
(zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 6001 (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 PRONER
s.r.o., Boženy Němcové 1157/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. 001 na st.p.č. 544 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 545 (zastavěná
plocha a nádvoří) a p.p.č. 6001 (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 PRONER s.r.o., Boženy
Němcové 1157/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice, a to za jednorázovou náhradu ve výši
2.000,- Kč.

2

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. 001 na st.p.č. 544 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č.
545 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 6001 (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 PRONER s.r.o.,
Boženy Němcové 1157/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice.
Usnesení č. 1499/2022
1. RM projednala předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby na p.p.č. 6538/4 (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 GEZ spol. s r.o.,
se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby na p.p.č. 6538/4 (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 GEZ spol. s r.o., se sídlem
Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf, 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 na p.p.č. 6538/4 (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 GEZ spol. s r.o.,
se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf.
Usnesení č. 1500/2022
1. RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou na byt ve vlastnictví
Města Jiříkova paní R. J. od 01. 02. 2022 do 28. 02. 2022.
2. RM rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu od 01. 02. 2022 na byt ve vlastnictví Města
Jiříkova paní D. Z. a byt předat do 15. 02. 2022.
Usnesení č. 1501/2022
1. RM rozhodla jmenovat konkurzní komisi v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro konkurzní řízení
na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ –
sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov a určit tajemníka konkurzní
komise z řad zaměstnanců zřizovatele v tomto složení:
a) předseda konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, Ing. Roland Hase, člen Rady města Jiříkov,
b) člen konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace „Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, Ing. Petra Lafková, MPA, vedoucí odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje,
c) člen konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace „Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS., místostarosta
Města Jiříkov,
d) člen konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace „Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
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Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, Ing. Pavel Maleček, ředitel příspěvkové
organizace Ústeckého kraje Domov Severka Jiříkov, se sídlem Filipovská 582/20, 407 53
Jiříkov,
e) člen konkurzní komise do vyhlášeného konkurzního řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace „Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, paní Mgr. Iveta Hermanová, zástupce
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
2. RM rozhodla určit tajemníka konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, Mgr. Jiřího Semeráda, vedoucího odboru vnitřní
správy Městského úřadu Jiříkov.
Usnesení č. 1502/2022
1. RM rozhodla poskytovat občanům Města Jiříkova při dosažení životního jubilea 75 let,
80 let, 85 let, 90 let a od 90 let za každý další rok dožití dárkový poukaz v celkové hodnotě
do výše 700,- Kč s platností od 01. 02. 2022.
2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečovat dárkové poukazy, v hodnotě
do výše 700,- Kč, v příslušném počtu občanů, kteří dosáhli životního jubilea.
Usnesení č. 1503/2022
1. RM projednala Žádost pana T. R., Moskevská 233/10, 407 53 Jiříkov,
IČ: 05237696, jakožto provozovatel restauračního zařízení „Bzenecká hospoda, č.p. 233/10“
sídlící na adrese Moskevská 233/10, 407 53 Jiříkov a která se týká zkrácení doby nočního klidu
v noci z poslední soboty na následující neděli v měsíci květnu na dobu od 01:00 hodin do 06:00
hodin, a to pouze v prostoru restauračního zařízení a přilehlé zahrady „Bzenecká hospoda,
č.p. 233/10“.
2. RM doporučuje ZM vyhovět žádosti pana T. R., Moskevská 233/10,
407 53 Jiříkov, IČ: 05237696.
3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – připravit návrh nové Obecně závazné
vyhlášky, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů
způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu.
Usnesení č. 1504/2022
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2022 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne
12. 01. 2022.
Usnesení č. 1505/2022
1. RM projednala Cenovou nabídku na výrobu a dodání plastových vchodových dveří a nad
nimi umístěného okna na služebnu Městské policie Jiříkov od společnosti VaM Okna, s.r.o.,
č.p. 533, 407 55 Dolní Podluží, za celkovou cenu 69.175,85 Kč včetně DPH s podmínkou, že
bude Městu Jiříkov před zadáním výroby vystavena zálohová faktura ve výši 40.000,- Kč
z celkové ceny zakázky.
2. RM rozhodla schválit Cenovou nabídku na výrobu a dodání plastových vchodových dveří
a nad nimi umístěného okna na služebnu Městské policie Jiříkov od společnosti
VaM Okna, s.r.o., č.p. 533, 407 55 Dolní Podluží, za celkovou cenu 69.175,85,- Kč včetně DPH
i s podmínkou, že bude Městu Jiříkov před zadáním výroby vystavena zálohová faktura ve výši
40.000,- Kč z celkové ceny zakázky.
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Usnesení č. 1506/2022
1. RM projednala informaci starosty města o vyřazení žádosti o podporu, registrační číslo
CZ.06.2.56/0.0/00/18_103/0010504 s názvem Centrum sociálních služeb Jiříkov z další
administrace a nedoporučení k financování.
2. RM ukládá: starostovi města – informovat členy ZM o výše uvedené skutečnosti na
nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.
Usnesení č. 1507/2022
1. RM projednala předloženu informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“.
2. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“ na 1. část zakázky
dle stanoveného kritéria – nabídková cena předložil dodavatel firma JRK Česká republika
s.r.o., se sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, IČ: 24853640 s nabídkovou cenou ve
výši 1.334.250,- Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil dodavatel firma MEVA-TEC s.r.o.,
se sídlem Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 62742051 s nabídkovou
cenou ve výši 1.441.820,- Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil dodavatel firma HARPA
s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 02744881 s nabídkovou cenou
ve výši 1.444.755,- Kč bez DPH.
3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“ na 2. část zakázky
dle stanoveného kritéria – nabídková cena předložil dodavatel firma XERTEC a.s., se sídlem
Údolní 212/1, Bráník, 147 00 Praha 4, IČ: 27399508 s nabídkovou cenou ve výši
269.000,- Kč bez DPH.
4. RM projednala předložený návrh Kupní smlouvy na zajištění 1. části zakázky - pořízení
sběrných nádob na odpad dle technické specifikace na dodávky na akci „Vybavení velkého
sběrného místa ve městě Jiříkov“ předložený dodavatelem firmou JRK Česká republika
s.r.o., se sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1.
5. RM projednala předložený návrh Kupní smlouvy na zajištění 2. části zakázky – 1 ks Lis
paketovací dle technické specifikace na dodávky na akci „Vybavení velkého sběrného místa
ve městě Jiříkov“ předložený dodavatelem firmou XERTEC a.s., se sídlem Údolní 212/1,
Bráník, 147 00 Praha 4.
6. RM rozhodla uzavřít Kupní smlouvu na zajištění 1. části zakázky - pořízení sběrných nádob
na odpad dle technické specifikace na dodávky na akci „Vybavení velkého sběrného místa
ve městě Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou JRK Česká republika s.r.o.,
se sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, IČ: 24853640 s nabídkovou cenou ve výši
1.334.250,- Kč bez DPH za předpokladu, že vybraný dodavatel předloží veškeré doklady a splní
veškeré úkony, které zákon, nebo zadavatel požadoval, jako podmínku pro uzavření smlouvy.
7. RM rozhodla uzavřít Kupní smlouvu na zajištění 2. části zakázky – 1 ks Lis paketovací dle
technické specifikace na dodávky na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě
Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou XERTEC a.s., se sídlem Údolní 212/1,
Bráník, 147 00 Praha 4, IČ: 27399508 s nabídkovou cenou ve výši 269.000,- Kč bez DPH za
předpokladu, že vybraný dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které
zákon, nebo zadavatel požadoval, jako podmínku pro uzavření smlouvy.
8. RM ukládá: starostovi města – podepsat Kupní smlouvu na zajištění 1. části zakázky pořízení sběrných nádob na odpad dle technické specifikace na dodávky na akci „Vybavení
velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou JRK
Česká republika s.r.o., se sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, IČ: 24853640.
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9. RM ukládá: starostovi města – podepsat Kupní smlouvu na zajištění 2. části zakázky – 1 ks
Lis paketovací dle technické specifikace na dodávky na akci „Vybavení velkého sběrného
místa ve městě Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem: firmou XERTEC a.s.,
se sídlem Údolní 212/1, Bráník, 147 00 Praha 4, IČ: 27399508.

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

6

