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

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 95. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 14. března 2022 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov
Usnesení č. 1546/2022
RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.
Usnesení č. 1547/2022
RM bere na vědomí Zápis č. 3/2022 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne
09. 03. 2022.
Usnesení č. 1548/2022
1. RM projednala Zápis z druhého jednání konkurzní komise na obsazení funkce
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, obsahující doporučující stanovisko o vhodném/ných uchazeči/-ích pro výkon funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace.
2. RM rozhodla jmenovat v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paní Bc. Andreu
Málkovou, na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ –
sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, s účinností od 01. 04. 2022 na
funkční období v délce 3 let se zkušební dobou 6-ti měsíců ode dne 01. 04. 2022.
Usnesení č. 1549/2022
1. RM projednala předloženou důvodovou zprávu ke schválení obsahu Změny č. 3 Územního
plánu Jiříkova.
2. RM doporučuje ZM schválit obsah Změny č. 3 Územního plánu Jiříkov.
Usnesení č. 1550/2022
1. RM projednala Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ na podporu stavby „Vodovod Filipov“.
2. RM doporučuje ZM projednat Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ na podporu stavby „Vodovod
Filipov“.
3. RM doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ na podporu stavby „Vodovod
Filipov“.
4. RM doporučuje ZM přijmout na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí investiční dotace
z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ finanční prostředky
z rozpočtu kraje ve výši 144.307,- Kč na podporu stavby „Vodovod Filipov“.
5. RM doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ na podporu stavby „Vodovod
Filipov“, mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČ: 70892156 a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 1551/2022
1. RM projednala nové pronájmy pozemků, změnu pronájmu pozemku, obnovení pronájmu
pozemků a výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) p.p.č. 5608/6 (trvalý travní porost) o výměře 3002 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu
0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 600,- Kč, panu P. P., od 01. 04. 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) st.p.č. 464 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 94 m2, p.p.č. 4338/1 (zahrada) o výměře
58 m2, p.p.č. 4338/2 (trvalý travní porost) o výměře 47 m2 a p.p.č. 4339/2 (trvalý travní porost)
o výměře 331 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem
110,- Kč, paní H. S., od 01. 04. 2022 do 31. 12. 2026. Pozemky jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk,
c) části p.p.č. 23/1 (zahrada) o výměře 1615 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2
a rok, ročně celkem ročně celkem 1.620,- Kč, paní P. M., od 01. 04. 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. 4576 (zahrada) o výměře 190 m2, části p.p.č. 4578/1 (trvalý travní porost)
o výměře 400 m2 a p.p.č. 4580 (ostatní plocha) o výměře 504 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku
za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 220,- Kč, paní P. P., od 01. 04. 2022 do 31. 12. 2026.
Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
e) části p.p.č. 4671/2 (trvalý travní porost) o výměře 250 m2, části p.p.č. 4673 (trvalý travní
porost) o výměře 1250 m2, části p.p.č. 4675 (ostatní plocha) o výměře 300 m2 vše v k.ú. Jiříkov
jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 4675 (ostatní plocha) o výměře 50 m2
v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 610,- Kč,
paní P. P., od 01. 04. 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 změnu pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č.
1708/1 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 300,- Kč, paní M. H., od 01. 04. 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 schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) části p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře 780 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře 40 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako
pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 980,- Kč, panu L. P.,
od 01. 04. 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) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou
dočasné stavby plechové garáže č. 4 za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, panu
T. B., od 01. 04. 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) p.p.č. 1227/1 (trvalý travní porost) o výměře 1284 m2 a p.p.č. 1230/1 (trvalý travní porost)
o výměře 1226 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 1296/1
(trvalý travní porost) o výměře 400 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok,
ročně celkem 910,- Kč, paní I. K., od 01. 04. 2022 do 31. 12. 2026. Pozemky jsou zapsány na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk.
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5. RM schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2756/1 (trvalý
travní porost) o výměře 3103 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pro zajištění výcviku psů spolku
Aktivní pes Jiříkov, 407 53 Jiříkov zastoupeného předsedou panem J. V., od 01. 04. 2022
do 31. 12. 2026. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
6. RM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat nájemní smlouvy na pronájem
a výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem a výpůjčku pozemků podepsat.
Usnesení č. 1552/2022
1. RM projednala prodej 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, která je zapsána
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, manželům P. a O. N., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj.
celkem 97.080,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 4799/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1100-77/2008 o výměře 809 m2, která je zapsána
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, manželům P. a O. N., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj.
celkem 97.080,- Kč.
Usnesení č. 1553/2022
1. RM projednala prodej 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, která
je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, panu M. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,
tj. celkem 36.950,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5079/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 290 m2, která
je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, panu M. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,
tj. celkem 36.950,- Kč.
Usnesení č. 1554/2022
1. RM projednala prodej 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, která
je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, panu J. V., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj.
celkem 24.950,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5079/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 190 m2, která
je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, panu J. V., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj.
celkem 24.950,- Kč.
Usnesení č. 1555/2022
1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1753/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1034-93/2007 o výměře 1289 m2, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
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katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, panu J. Š.,
za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 35. 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 část p.p.č. 1753/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1034-93/2007 o výměře 1289 m2, 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, panu J. Š., za cenu a
podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 35. 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. 1556/2022
1. RM projednala prodej 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před
kolaudací stavby, panu D. S., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj.
celkem 26. 240,- 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 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před
kolaudací stavby, panu D. S., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj.
celkem 26. 240,- 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. 1557/2022
1. RM projednala prodej 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, 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, panu M. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj.
celkem 52.980,- 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 část p.p.č. 3193/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 nově vzniklou p.p.č. 3193/4
o výměře 1404 m2, 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, panu M. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj.
celkem 52.980,- 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. 1558/2022
1. RM projednala prodej 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, 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. P.,
za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 85.020,- Kč, kde kupující
zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let
od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3193/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 o výměře 1671 m2, 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 . P.,
za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 85.020,- Kč, kde kupující
zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let
od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
Usnesení č. 1559/2022
1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 594/10 (zahrada)
o výměře 1140 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu M. G., za cenu
dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 007/2012, tj. celkem 17.800,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 594/10
(zahrada) o výměře 1140 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu M. G., za
cenu dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 007/2012, tj. celkem 17.800,- Kč.
Usnesení č. 1560/2022
1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5315/2
(trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 289-33/2021 dílu „a“ o výměře
92 m2, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, R. L. B. a R. J. M., za cenu a podmínek dle
směrnice č. 21/2017, tj. celkem 11.040,- Kč.
2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5315/2
(trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 289-33/2021 díl „a“ o výměře 92 m2,
která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, R. L. B. a R. J. M., za cenu a podmínek dle směrnice
č. 21/2017, tj. celkem 11.040,- Kč.
Usnesení č. 1561/2022
1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Ústeckého kraje, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Ústeckého kraje, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci
a správě Digitální technické mapy Ústeckého kraje, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
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Usnesení č. 1562/2022
1. RM projednala návrh směrnice č. 1/2022 „Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví Města
Jiříkova“.
2. RM doporučuje ZM schválit směrnici č. 1/2022 „Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví
Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 04. 2022.
Usnesení č. 1563/2022
1. RM projednala výsadbu dřevin:
a) Výsadba ovocných dřevin v ul. Františkova, p.p.č. 6204/1 v k.ú. Jiříkov,
b) výsadba před Základní školou Jiříkov, p.p.č. 5998 v k.ú. Jiříkov.
2. RM schvaluje výsadbu:
a) Výsadba ovocných dřevin v ul. Františkova, p.p.č. 6204/1 v k.ú. Jiříkov,
b) výsadba před Základní školou Jiříkov, p.p.č. 5998 v k.ú. Jiříkov.
3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zajistit objednání a výsadbu dřevin:
a) Výsadbu ovocných dřevin v ul. Františkova, p.p.č. 6204/1 v k.ú. Jiříkov,
b) výsadbu před Základní školou Jiříkov, p.p.č. 5998 v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 1564/2022
RM revokuje usnesení č. 1541/2022 z 94. schůze Rady města Jiříkova, konané dne
28. 02. 2022 v plném znění.
Usnesení č. 1565/2022
1. RM projednala návrh na úhradu celého zůstatku nesplaceného investičního úvěru na nákup
nemovitostí, a to: st.p.č. 897, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 65 v k.ú. Filipov
u Jiříkova a přilehlé pozemky st.p.č. 1088/1, st.p.č. 1088/2 a p.p.č. 4974, p.p.č. 4975, p.p.č.
4977/2, p.p.č. 4978/2, p.p.č. 4981, p.p.č. 4987/2, p.p.č. 4990, vše v k.ú. Filipov u Jiříkova,
smlouva o úvěru č. 10043/21/LCD, formou mimořádné splátky ve výši nesplaceného zůstatku.
2. RM doporučuje ZM rozhodnout o úhradě celého zůstatku nesplaceného investičního úvěru
na nákup nemovitostí, a to: st.p.č. 897, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 65
v k.ú. Filipov u Jiříkova a přilehlé pozemky st.p.č. 1088/1, st.p.č. 1088/2 a p.p.č. 4974, p.p.č.
4975, p.p.č. 4977/2, p.p.č. 4978/2, p.p.č. 4981, p.p.č. 4987/2, p.p.č. 4990, vše v k.ú. Filipov
u Jiříkova, smlouva o úvěru č. 10043/21/LCD, formou mimořádné splátky ve výši nesplaceného
zůstatku.
3. RM doporučuje ZM úhradu provést formou navýšením financování o část zůstatku
finančních prostředků vedených na základním běžném účtu k 31. 12. 2021.
Usnesení č. 1566/2022
1. RM projednala návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o stanovení koeficientů pro
výpočet daně z nemovitých věcí“. Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov
č. 1/2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, ze dne 30. 09. 2015.
2. RM doporučuje ZM rozhodnout vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. b) a § 12
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov, o stanovení
koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí“.
Usnesení č. 1567/2022
1. RM projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
v rámci rozpočtového provizoria ČR uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892159 a Domovem „Srdce v dlaních“ – sociální služby
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Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města
Jiříkova, dotace ve výši 3.486.500,- Kč je na rok 2022 a je určena poskytovatelům sociálních
služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje.
2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na
účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na
účet města.
Usnesení č. 1568/2022
1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 01. 2022 dle předloženého rozboru.
2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 01. 2022 dle předloženého rozboru.
Usnesení č. 1569/2022
1. RM projednala návrh na zrušení odepsaných pohledávek č. 1/2022 vedených na
podrozvahovém účtu ve výši 169.050,91 Kč dle předloženého návrhu.
2. RM doporučuje ZM rozhodnout o zrušení odepsaných pohledávek č. 1/2022 vedených na
podrozvahovém účtu ve výši 169.050,91 Kč dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 1570/2022
1. RM projednala žádost Zdravotního klauna, o.p.s., se sídlem Paříkova 355/7,
190 00 Praha 9, IČ: 26547953, zastoupeného Mgr. K. S. K., ředitelkou, na poskytnutí daru pro
potřeby financování poslání organizace Zdravotní klaun o.p.s.
2. RM rozhodla neposkytnout dar Zdravotnímu klaunu, o.p.s., se sídlem Paříkova 355/7,
190 00 Praha 9, IČ: 26547953.
Usnesení č. 1571/2022
1. RM bere na vědomí povinnost dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů § 41, odst. 6, vrátit jistiny včetně vzniklých úroků firmám, které
se účastnily veřejné zakázky „Centrum sociálních služeb Jiříkov“. Zadávací řízení bylo
zrušeno.
2. RM bere na vědomí, že jistiny ve výši 500.000,- Kč byly firmám vráceny dne 07. 03. 2022.
3. RM rozhodla převést vzniklé úroky z jistiny ve výši 3,89 Kč firmě Stavby MH s.r.o.,
Lužická 102, 463 34 Hrádek Nad Nisou – Dolní Sedlo, IČ: 09185500,
na č.ú. 5901432399/0800, var. symbol 00261424.
4. RM rozhodla převést vzniklé úroky z jistiny ve výši 5,14 Kč firmě Děčínský stavební
podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín, IČ: 47781483, na č.ú. 277913507/0300,
var. symbol 00261424.
Usnesení č. 1572/2022
1. RM projednala žádost spolku SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M., o poskytnutí dotace v celkové výši
100.000,- Kč na rozvoj činnosti sportovního klubu, na sportovní vybavení, sportovní oblečení,
startovné a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, na materiální vybavení akcí Výlety
s Viktorkou,
Příměstský
letní
tábor
v Jiříkově
a
Sportovní
letní
tábor
v Doksech, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.
2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci spolku SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12,
407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, na rok 2022 v celkové výši 100.000,- Kč na rozvoj činnosti
sportovního klubu, na sportovní vybavení, sportovní oblečení, startovné a dopravu na
republikové soutěže v aerobiku, na materiální vybavení akcí Výlety s Viktorkou, Příměstský
letní tábor v Jiříkově a Sportovní letní tábor v Doksech, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.
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Usnesení č. 1573/2022
1. RM projednala žádost spolku TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53
Jiříkov, IČ: 18382801, ze dne 08. 03. 2022, zastoupeného předsedou M. M., o poskytnutí
dotace v celkové výši 300.000,- Kč na zajištění chodu a údržby areálu, na úpravy travnaté
plochy, na energie, na pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu,
na činnost dětí a mládeže z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.
2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci spolku TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská
1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, na rok 2022 v celkové výši 300.000,- Kč na zajištění
chodu a údržby areálu, na úpravy travnaté plochy, na energie, na pohonné hmoty do zahradního
traktůrku a křovinořezu, na činnost dětí a mládeže z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.
Usnesení č. 1574/2022
1. RM projednala návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o regulaci hlučné zábavní
pyrotechniky a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“. Tato vyhláška ruší Obecně
závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2017, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění
pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby
nočního klidu, ze dne 30. 05. 2017.
2. RM doporučuje ZM rozhodnout vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a na základě § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a o
stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při
nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“.
Usnesení č. 1575/2022
1. RM projednala předloženou informaci o přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce na stavbu „Stavební úpravy bytu ve 2. N.P. objektu
čp. 787“.
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
odboru výstavby a životního prostředí, Bc. Petr Stredák – vedoucí odboru místního a bytového
hospodářství, p. Miroslav Horák – člen rady města, p. Petr Dufek – předseda komise správy
majetku a životního prostředí.
3. RM rozhodla o ustanovení náhradníků za členy společné komise pro otvírání obálek
a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Bc. Vladimír Šamša – člen rady města, Ing. Jozef
Hompora – tajemník MěÚ, pí Jaroslava Mrázková – referent bytového a nebytového fondu,
Mgr. Jiří Semerád – vedoucí odboru vnitřní správy, Ing. D. D. – projektant stavebních prací.
4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby životního prostředí společně vedoucím odboru
místního a bytového hospodářství – zajistit průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce na stavbu „Stavební úpravy bytu ve 2. N.P. objektu
čp. 787“.
Usnesení č. 1576/2022
1. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (52,50 m2), Tylova 8, 407 53 Jiříkov paní M. K. za
předpokladu složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na
dobu určitou od 01. 04. 2022 do 30. 06. 2022.
2. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (44,39 m2), Březinova 340, byt č. 4, 407 53 Jiříkov
panu P. S. za předpokladu složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako
kauci na dobu určitou od 01. 04. 2022 do 30. 06. 2022.
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3. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (41,89 m2), Březinova 345, byt č. 7, 407 53 Jiříkov panu J.
Š. za předpokladu složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci
na dobu určitou od 01. 04. 2022 do 30. 06. 2022.

Ing. Jozef Hompora
Tajemník MěÚ 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.
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