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Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 100. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 02. května 2022 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 1609/2022 

1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2022: 

a) příjmy ve výši 28.017.211,95 Kč, výdaje ve výši 27.507.915,96 Kč, saldo příjmů a výdajů  

ve výši + 509.295,99 Kč, 

b) výnosy ve výši 33.930.193,36 Kč, náklady ve výši 18.619.466,24 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období + 15.310.727,12 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova za období 3/2022, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích, Údaje o projektech 

partnerství veřejného a soukromého sektoru. Přehled o finančních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu. 

3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období 3/2022 schválit. 

 

Usnesení č. 1610/2022 

1. RM projednala: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín – příspěvková organizace k 31. 03. 2022, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období  3/2022, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace k 31. 03. 2022, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku 

a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 3/2022, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov k 31. 03. 2022, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, 

rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 3/2022. 

2. RM schvaluje: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín – příspěvková organizace za období roku 2022 se stavem k 31. 03. 2022, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace za období roku 2022 se stavem k 31. 03. 2022, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov za období roku 2022 se stavem k 31. 03. 2022. 

3. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace k 31. 03. 2022: 

 fond odměn       130.943,- Kč 

 FKSP        180.957,87 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 321.058,29 Kč 

 fond investiční      236.087,50 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     328.418,76 Kč 

4. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 31. 03. 2022: 
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 fond odměn       375.829,- Kč 

 FKSP        966.742,68 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 524.412,09 Kč 

 fond investic         44.020,70 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     354.824,- Kč 

5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov k 31. 03. 2022: 

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        906.375,05 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 794.113,09 Kč 

 fond investiční        61.365,66 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     483.360,84 Kč 

 

Usnesení č. 1611/2022 

1. RM projednala poskytnutí jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze státního 

rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 za bonusové 

období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022 ve výši 206.005,18 Kč. Příspěvek poskytnutý 

Ministerstvem financí je určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona do 

rozpočtu obcí.  

2. RM doporučuje ZM přijmout uvedený příspěvek a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.  

3. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu výše uvedeného příspěvku ve výši 

206.005,18 Kč ze základního běžného účtu do fondu rezerv. Tento fond bude použit při tvorbě 

rozpočtu na rok 2023 k financování výdajů roku 2023.    

 

Usnesení č. 1612/2022 

1. RM projednala přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu 

k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2022 ve výši 3.032.900,- Kč 

(zaokrouhleno na celé stovky), z toho 806.378,- Kč na základní působnost a 2.226.500,- Kč na 

financování veřejného opatrovnictví. 

2. RM doporučuje ZM přijmout uvedený příspěvek a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. 

 

Usnesení č. 1613/2022 

1. RM projednala poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 

350.777,- Kč přijatou v období od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. 

 

Usnesení č. 1614/2022 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 03. 2022 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 03. 2022 dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 1615/2022 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 4/2022 Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 4/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.          
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Usnesení č. 1616/2022 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy na zajištění hudební produkce v podobě 

hudebního vystoupení na akci „Pálení čarodějnic“, konanou dne 30. 04. 2022, uzavíranou mezi 

panem J. P. a Městem Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, za 

celkovou cenu ve výši 11.300,- Kč.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu na zajištění hudební produkce v podobě hudebního 

vystoupení na akci „Pálení čarodějnic“, konanou dne 30. 04. 2022, mezi panem  

J. P. a Městem Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, za celkovou 

cenu ve výši 11.300,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu na zajištění hudební produkce v podobě 

hudebního vystoupení na akci „Pálení čarodějnic“, konanou dne 30. 04. 2022, za celkovou cenu 

ve výši 11.300,- Kč.         

 

Usnesení č. 1617/2022 

RM bere na vědomí Zápis č. 4/2022 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne 

13. 04. 2022.          

 

Usnesení č. 1618/2022 

1. RM projednala záměr obnovení pronájmu pozemků a záměry nových pronájmů pozemků 

ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměr obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

½ st.p.č. 1536 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 73 m2 a ½ p.p.č. 596/14 (zahrada) 

o výměře 167 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk.  

3. RM schvaluje záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost) o výměře 1050 m2, části p.p.č. 1876/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 200 m2 a části p.p.č. 6557/4 (ostatní plocha) o výměře 60 m2 vše  v k.ú. Jiříkov 

jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

b) část p.p.č. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2 v  k.ú. Jiříkov jako louku  za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

c) části p.p.č. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 970 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku  za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

d) části p.p.č. 2692/1 (trvalý travní porost) o výměře 130 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 

1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

e) části p.p.č. 86 (zahrada) o výměře 122 m2 a části p.p.č. 87 (zahrada) o výměře 60 m2 vše 

v  k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

f) p.p.č.  6006 (ostatní plocha) o výměře 235 m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 

1,- Kč/m2 a rok.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

g) části p.p.č. 2186 (trvalý travní porost)  o výměře 400 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  
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h) části p.p.č.  1233/1 (trvalý travní porost) o výměře 800 m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu 

za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

i) části p.p.č.  5272/2 (trvalý travní porost) o výměře 1000 m2 v  k.ú. Filipov u Jiříkova jako 

zahradu  za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

j) části p.p.č. 1895/4 (zahrada) o výměře 376 m2,  p.p.č. 2323/1 (zahrada) o výměře 170 m2 

a p.p.č. 2323/3 (zahrada) o výměře 39 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 

1,- Kč/m2 a rok.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  

4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  –  zveřejnit záměry pronájmů pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.       

 

Usnesení č. 1619/2022 

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

p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 244 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

dle GOP č. 297-93/2021,  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 

p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 244 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

dle GOP č. 297-93/2021,  za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

 

Usnesení č. 1620/2022 

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

p.p.č. 5013/2 (zahrada)  o výměře 728 m2, části p.p.č. 5014 (ostatní plocha) o výměře 156 m2 

a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 258 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

dle GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé p.p.č. 5013/2 o výměře 1142 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. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy 

na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

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

p.p.č. 5013/2 (zahrada)  o výměře 728 m2, části p.p.č. 5014 (ostatní plocha) o výměře 156 m2 

a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 258 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

dle GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé p.p.č. 5013/2 o výměře 1142 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. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy 

na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.    

 

Usnesení č. 1621/2022 

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

p.p.č. 5017/2 (ostatní plocha) o výměře 323 m2, části p.p.č. 5013/2 (zahrada)  o výměře 151 m2, 

části p.p.č. 5021 (trvalý travní porost) o výměře 488 m2 a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) 

o výměře 298 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé 

p.p.č. 5017/2 o výměře 1260 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. Směnka je splatná 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje 

rodinný dům. 
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2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 5017/2 (ostatní plocha) o výměře 323 m2, části p.p.č. 5013/2 (zahrada)  o výměře 151 m2, 

části p.p.č. 5021 (trvalý travní porost) o výměře 488 m2 a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) 

o výměře 298 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé 

p.p.č. 5017/2 o výměře 1260 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. Směnka je splatná 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje 

rodinný dům.  

         

Usnesení č. 1622/2022 

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

p.p.č. 5021 (trvalý travní porost) o výměře 1097 m2 a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) 

o výměře 257 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé p.p.č. 5021 

o výměře 1354 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. Směnka je splatná pokud kupující 

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

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

p.p.č. 5021 (trvalý travní porost) o výměře 1097 m2 a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) 

o výměře 257 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé p.p.č. 5021 

o výměře 1354 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. Směnka je splatná pokud kupující 

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

 

Usnesení č. 1623/2022 

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

p.p.č. 5024/1 (zahrada)  o výměře 600 m2, části p.p.č. 5024/2 (ostatní plocha) o výměře 142 m2, 

části p.p.č. 5025/1 (trvalý travní porost) o výměře 157 m2, části p.p.č. 5026 (trvalý travní porost) 

o výměře 57 m2 a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 429 m2 vše v k.ú. Filipov 

u Jiříkova, dle GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé p.p.č. 5024/1 o výměře 1439 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. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní 

smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

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

p.p.č. 5024/1 (zahrada)  o výměře 600 m2, části p.p.č. 5024/2 (ostatní plocha) o výměře 142 m2, 

části p.p.č. 5025/1 (trvalý travní porost) o výměře 157 m2, části p.p.č. 5026 (trvalý travní porost) 

o výměře 57 m2 a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 429 m2 vše v k.ú. Filipov 

u Jiříkova, dle GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé p.p.č. 5024/1 o výměře 1439 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. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní 

smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.   

 

Usnesení č. 1624/2022 

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

p.p.č. 5025/2 (zahrada) o výměře 296 m2, části p.p.č. 5025/1 (trvalý travní porost) o výměře  

30 m2, části p.p.č. 5021 (trvalý travní porost) o výměře 687 m2, části p.p.č. 5024/1 (zahrada) 
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o výměře 69 m2, části p.p.č. 5024/2 (ostatní plocha) o výměře 21m2 a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní 

plocha) o výměře 312 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé 

p.p.č. 5025/2 o výměře 1424 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. Směnka je splatná 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje 

rodinný dům. 

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

p.p.č. 5025/2 (zahrada) o výměře 296 m2, části p.p.č. 5025/1 (trvalý travní porost) o výměře 

30 m2, části p.p.č. 5021 (trvalý travní porost) o výměře 687 m2, části p.p.č. 5024/1 (zahrada) 

o výměře 69 m2, části p.p.č. 5024/2 (ostatní plocha) o výměře 21m2 a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní 

plocha) o výměře 312 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé 

p.p.č. 5025/2 o výměře 1424 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. Směnka je splatná pokud 

kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný 

dům.           

 

Usnesení č. 1625/2022 

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

p.p.č. 5026 (trvalý travní porost) o výměře 519 m2, části p.p.č. 5024/1 (zahrada) o výměře 

33 m2  a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 769 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle 

GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé p.p.č. 5026 o výměře 1321 m2, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

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

p.p.č. 5026 (trvalý travní porost) o výměře 519 m2, části p.p.č. 5024/1 (zahrada) o výměře 

33 m2  a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 769 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle 

GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé p.p.č. 5026 o výměře 1321 m2, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.      

 

Usnesení č. 1626/2022 

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

p.p.č. 5247/2  (trvalý travní porost) o výměře 334 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle 

GOP č. 298-123/2021,  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 

p.p.č. 5247/2  (trvalý travní porost) o výměře 334 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle 

GOP č. 298-123/2021,  za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady. 

 

Usnesení č. 1627/2022 

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

p.p.č. 5247/2  (trvalý travní porost) o výměře 1069 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle 

GOP č. 298-123/2021, 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. Směnka je splatná pokud kupující 

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

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

p.p.č. 5247/2  (trvalý travní porost) o výměře 1069 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle 

GOP č. 298-123/2021, 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, 
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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. 1628/2022 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  p.p.č. 5255  

(trvalý travní porost) o výměře 1203 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 300-104/2021, 

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. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní 

smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

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

a to p.p.č. 5255  (trvalý travní porost) o výměře 1203 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle 

GOP č. 300-104/2021, 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. Směnka je splatná pokud kupující 

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

 

Usnesení č. 1629/2022 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  p.p.č. 5260  

(trvalý travní porost) o výměře 1133 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 300-104/2021, 

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. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní 

smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

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

p.p.č. 5260  (trvalý travní porost) o výměře 1133 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle 

GOP č. 300-104/2021, 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. Směnka je splatná pokud kupující 

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

 

Usnesení č. 1630/2022 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru 

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

REMA Systém a.s., Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČ: 64510263, 

DIČ: CZ64510263. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a společností REMA Systém a.s., 

Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČ: 64510263, DIČ: CZ64510263. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného 

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

a společností REMA Systém a.s., Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČ: 64510263, 

DIČ: CZ64510263.         

 

Usnesení č. 1631/2022 

1. RM projednala záměr nového pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměr nového pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 795/19 (ostatní plocha) o výměře 5 m2  v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou 

sběrového prostředku za cenu 10.000,- Kč/rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  
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3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  – zveřejnit záměr pronájmu pozemku 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.       

 

Usnesení č. 1632/2022 

1. RM rozhodla  nepřidělit byt 1+2 (67,20 m2), Rumburská 453, 407 53 Jiříkov z důvodu jeho 

poskytnutí pro personál Krajské zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v ÚL, o.z., pracoviště 

Rumburk, po konzultaci s MUDr. M. T., Ph.D., MPH, ředitelem zdravotní 

péče o.z. 

2. RM rozhodla  nepřidělit byt 1+1 (28,56 m2), Náměstí 198, 407 53 Jiříkov z důvodu  jeho 

poskytnutí pro personál Krajské zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v ÚL, o.z., pracoviště 

Rumburk, po konzultaci s MUDr. M. T., Ph.D., MPH, ředitelem zdravotní 

péče o.z.          

 

Usnesení č. 1633/2022 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o odběru využitelných složek 

komunálního odpadu uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424 a společností ProEKO VARNSDORF s.r.o., Generála Svobody 1905, 407 47 

Varnsdorf, IČ: 25036149, DIČ: CZ25036149.    

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o odběru využitelných složek komunálního 

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

ProEKO VARNSDORF s.r.o., Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf, IČ: 25036149, 

DIČ: CZ25036149 s platností a účinností od 01. 05. 2022.    

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 7 ke Smlouvě o odběru využitelných 

složek komunálního odpadu, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 

a společností ProEKO VARNSDORF s.r.o., Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf, 

IČ: 25036149, DIČ: CZ25036149 s platností a účinností od 01. 05. 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. 


