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

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 98. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 11. dubna 2022 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov
Usnesení č. 1593/2022
1. RM projednala poskytnutí doplatku výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v roce 2021 po finančním vypořádání v roce 2022 ve výši 683,- Kč.
2. RM doporučuje ZM přijmout výše uvedený doplatek.
Usnesení č. 1594/2022
RM bere na vědomí elektronické podání Přiznání k dani z příjmů právnických osob Města
Jiříkova za rok 2021 Finančnímu úřadu v Rumburku na daň ve výši 6.178.610,- Kč dne
24. 03. 2022.
Usnesení č. 1595/2022
1. RM projednala žádost ústavu Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406, 460 07 Liberec,
IČ: 28731191, zastoupeného ředitelkou PaedDr. A. B., o poskytnutí dotace v celkové výši
24.500,- Kč na zajištění základních služeb preventivní rané péče 2 rodin v Jiříkově, na
částečnou úhradu provozních výdajů přímo souvisejících s poskytováním služby, z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2022.
2. RM rozhodla poskytnout dotaci ústavu Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406, 460 07
Liberec, IČ: 28731191, na rok 2022 v celkové výši 24.500,- Kč na zajištění základních služeb
preventivní rané péče 2 rodin v Jiříkově, na částečnou úhradu provozních výdajů přímo
souvisejících s poskytováním služby, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.
3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/7/2022/VS/EO
uzavírané mezi Městem Jiříkov a ústavem Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406, 460 07
Liberec, IČ: 28731191, zastoupeným ředitelkou PaedDr. A. B.
4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/7/2022/VS/EO,
mezi Městem Jiříkov a ústavem Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406, 460 07 Liberec,
IČ: 28731191.
5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. SO/7/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a ústavem Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406,
460 07 Liberec, IČ: 28731191.
Usnesení č. 1596/2022
1. RM projednala žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53
Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou PhDr. J. Ch. Ph.D., o poskytnutí dotace
v celkové výši 60.000,- Kč na XV. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby,
a to na květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok
2022.
2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova
13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, na rok 2022 v celkové výši 60.000,- Kč na XV. ročník
mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování
a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.

Usnesení č. 1597/2022
1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 Města Jiříkova.
2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 3/2022 Města Jiříkova dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 1598/2022
1. RM projednala návrh Smlouvy o dílo na zajištění výkopových prací souvisejících
s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem zpopelněných lidských
pozůstatků a provádění terénních úprav, uzavíraný mezi panem J. Z. a Městem Jiříkov, na dobu
platnosti smlouvy od 01. 05. 2022 do 30. 04. 2024.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění výkopových prací souvisejících
s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem zpopelněných lidských
pozůstatků a provádění terénních úprav, mezi panem J. Z. a Městem Jiříkov, na dobu platnosti
smlouvy od 01. 05. 2022 do 30. 04. 2024.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo na zajištění výkopových prací
souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem
zpopelněných lidských pozůstatků a provádění terénních úprav, mezi panem J. Z.
a Městem Jiříkov na dobu platnosti smlouvy od 01. 05. 2022 do 30. 04. 2024.
Usnesení č. 1599/2022
1. RM rozhodla poskytnout věcné dary, a to 5 ks pětilitrových pivních soudků v hodnotě
do 700,- Kč /ks obci Sohland a.d. Spree u příležitosti slavnostní akce k výročí 800 let založení
obce, konané dne 25. 05. 2022.
2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit pořízení 5 ks pětilitrových
pivních soudků v hodnotě do 700,- Kč/ks.
Usnesení č. 1600/2022
1. RM projednala předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
VP_2022_51648 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního přístroje
v Klubu důchodců Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem
Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku ve výši 11.100,06 Kč včetně DPH.
2. RM rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl
VP_2022_51648 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního přístroje
v Klubu důchodců Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády
786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku ve výši 11.100,06 Kč včetně DPH.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování
hudebních děl VP_2022_51648 s přílohou č. 1, k užití hudebních děl prostřednictvím
reprodukčního přístroje v Klubu důchodců Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov a OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem
Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku ve výši 11.100,06 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 1601/2022
RM bere na vědomí Oznámení paní Lenky Majákové, ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace,
o přerušení provozu obou budov mateřské školy v době od 04. 07. 2022 do 29. 07. 2022,
a to dle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
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Usnesení č. 1602/2022
RM bere na vědomí Oznámení o vyhlášení ředitelského volna Mgr. Miroslavy Kubešové,
ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace
ve dnech 12. a 13. dubna 2022.
Usnesení č. 1603/2022
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č.
219 (trvalý travní porost) o výměře 578 m2 a části p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře
232 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1686-116/2021 nově vzniklé p.p.č. 219 (trvalý travní
porost) o výměře 810 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 nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 219 (trvalý travní porost) o výměře 578 m2 a části p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře
232 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1686-116/2021 nově vzniklé p.p.č. 219 (trvalý travní
porost) o výměře 810 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. 1604/2022
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1383
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226 m2, st.p.č. 1384 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 39 m2 jejíž součást je stavba bez č.p., části p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost)
o výměře 330 m2 a části p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) o výměře 440 m2
dle GOP č. 306-123/2022 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova a dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
č. 012/2010, včetně dodatku, za cenu 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2
za 120,- Kč/m2 + náklady.
2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č.
1383 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226 m2, st.p.č. 1384 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 39 m2 jejíž součástí je stavba bez č.p., části p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost)
o výměře 330 m2 a části p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) o výměře 440 m2
dle GOP č. 306-123/2022 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova a dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
č. 012/2010, včetně dodatku, za cenu 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2
za 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 1605/2022
1. RM projednala Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby ČEZd_SoBS VB 19262/IP-12-4013572/DC_Filipov, ppč. 5195/1, přípojka
kNN na p.p.č. 6523 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova, uzavíranou mezi Městem Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou obchodní společností ELEKTROMONTÁŽE
ROUČEK s.r.o., Glennova 2703/1, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa.
2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění ČEZd_SoBS VB 19262/IP-12-4013572/DC_Filipov, ppč. 5195/1, přípojka kNN
na p.p.č. 6523 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou obchodní společností ELEKTROMONTÁŽE
ROUČEK s.r.o., Glennova 2703/1, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa, a to za
jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč.
3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby ČEZd_SoBS VB 19262/IP-12-4013572/DC_Filipov,
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ppč. 5195/1, přípojka kNN na p.p.č. 6523 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou obchodní společností
ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o., Glennova 2703/1, 400 11 Ústí nad Labem –
Severní Terasa.
Usnesení č. 1606/2022
1. RM projednala předložené nabídky od firmy ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58
Cvikov a od pana M. Ch. na zajištění stavebních prací na opravu kamenného schodiště u
objektu č.p. 461, Náměstí, Jiříkov.
2. RM rozhodla přijmout nabídku od pana M. Ch. na zajištění stavebních prací na opravu
kamenného schodiště u objektu č.p. 461, Náměstí, Jiříkov za celkovou cenu ve výši
482.920,- Kč.
3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – odeslat objednávku
na zajištění stavebních prací na opravu kamenného schodiště u objektu č.p. 461, Náměstí,
Jiříkov na základě podané nabídky od pana M. Ch.
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.

4

