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Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 101. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 23. května 2022 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 1634/2022 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova. 

 

Usnesení č. 1635/2022 

RM projednala Informaci ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – 

sociální služby Jiříkov, Bc. Andrey Málkové:  

a) o provedené kontrole zařízení příspěvkové organizace ze strany Krajské hygienické stanice 

včetně předložení protokolu o kontrole č.j.: KHSUL 20252/2022, zaměřené na plnění 

povinností vycházejících z § 15, § 16, § 17, § 18, § 62 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

b) o provedené kontrole ze strany MPSV ČR zaměřené na kvalitu poskytovaných sociálních 

služeb příspěvkové organizace. 

 

Usnesení č. 1636/2022 

1. RM projednala Sazebník úhrad služeb a úkonů péče Domova „Srdce v dlaních“ –  sociální 

služby Jiříkov, pro „Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Pečovatelskou 

službu a Osobní asistenci“, s účinností od 01. 06. 2022.  

2. RM schvaluje Sazebník úhrad služeb a úkonů péče Domova „Srdce v dlaních“ –  sociální 

služby Jiříkov, pro „Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Pečovatelskou 

službu a Osobní asistenci“, s účinností od 01. 06. 2022. 

 

Usnesení č. 1637/2022 

1. RM projednala nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého majetku 

dle Likvidačního protokolu č. 6001/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

59.872,80 Kč, Likvidačního protokolu č. 6002/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

112.256,72 Kč, Likvidačního protokolu č. 6003/2022, v celkové účetní hodnotě majetku 

ve výši 62.312,30 Kč, Likvidačního protokolu č. 6004/2022, v celkové účetní hodnotě majetku 

ve výši 25.636,13 Kč, Likvidačního protokolu č. 6005/2022, v celkové účetní hodnotě majetku 

ve výši 64.339,70 Kč a Likvidačního protokolu č. 6006/2022, ve celkové účetní hodnotě 

majetku ve výši 49.354,27 Kč. 

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého majetku 

dle Likvidačního protokolu č. 6001/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

59.872,80 Kč, Likvidačního protokolu č. 6002/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

112.256,72 Kč, Likvidačního protokolu č. 6003/2022, v celkové účetní hodnotě majetku 

ve výši 62.312,30 Kč, Likvidačního protokolu č. 6004/2022, v celkové účetní hodnotě majetku 

ve výši 25.636,13 Kč, Likvidačního protokolu č. 6005/2022, v celkové účetní hodnotě majetku 

ve výši 64.339,70 Kč a Likvidačního protokolu č. 6006/2022, v celkové účetní hodnotě majetku 

ve výši 49.354,27 Kč. 
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3. RM schvaluje příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého majetku dle Likvidačního protokolu 

č. 6001/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 59.872,80 Kč, Likvidačního protokolu 

č. 6002/2022, v celkové hodnotě účetní majetku ve výši 112.256,72 Kč, Likvidačního 

protokolu č. 6003/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 62.312,30 Kč, Likvidačního 

protokolu č. 6004/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 25.636,13 Kč, Likvidačního 

protokolu č. 6005/2022, ve celkové účetní hodnotě majetku ve výši 64.339,70 Kč 

a Likvidačního protokolu č. 6006/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

49.354,27 Kč.   

 

Usnesení č. 1638/2022 

1. RM projednala Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši  

6.204 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 6 žáků 

za období 29. 04. 2022 – 30. 06. 2022, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.   

2. RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 6.204 Kč pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, který bude určen 

k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 6 žáků za období 29. 04. 2022 – 30. 06. 2022, 

a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu 

OBĚDY PRO DĚTI. 

 

Usnesení č. 1639/2022 

RM bere na vědomí předloženou informaci o obdržené výzvě k vrácení části dotace na projekt 

„Jiříkov – demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 – hotel Beseda“, ze dne 

27. 04. 2022, zaslané příjemci dotace ze strany poskytovatele dotace Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR, na základě které, má příjemce dotace povinnosti do 15 dnů vrátit část poskytnuté 

dotace ve výši 3.101,68 Kč. Důvodem výzvy k vrácení části dotace je nepředložení dokladů 

prokazujících v žádosti stanovený závazný parametr projektu, a to uvedení počtu bytových 

jednotek, které byly demolicí v uvedeném objektu bývalého hotelu Beseda odstraněny.  

 

Usnesení č. 1640/2022 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 07531961 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí, která byla dále poskytnuta žadatelům 

prostřednictvím kotlíkových půjček na základě jejich žádostí, uzavíraný mezi Státním fondem 

životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupeným 

Ing. P. V. a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem, na 

základě kterého dochází k prodloužení lhůty pro předložení závěrečného vyhodnocení akce 

z původního termínu do 31. 12. 2021 na nový termín do 30. 06. 2022. 

2. RM rozhodla uzavřít  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 07531961 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí, která byla dále poskytnuta žadatelům prostřednictvím 

kotlíkových půjček na základě jejich žádosti, mezi Státním fondem životního prostředí, 

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupeným Ing. P. V. a Městem Jiříkov, 

zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem, na základě kterého dochází 

k prodloužení lhůty pro předložení závěrečného vyhodnocení akce z původního termínu do 31. 

12. 2021, na nový termín do 30. 06. 2022. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 07531961 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí, která byla dále poskytnuta žadatelům 

prostřednictvím kotlíkových půjček na základě jejich žádosti, mezi Státním fondem životního 

prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupeným  
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Ing. P. V. a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem, na 

základě kterého dochází k prodloužení lhůty pro předložení závěrečného vyhodnocení akce 

z původního termínu do 31. 12. 2021 na nový termín do 30. 06. 2022. 

 

Usnesení č. 1641/2022 

RM bere na vědomí Zápis ze 17. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí, které 

se konalo dne 20. 04. 2022. 

 

Usnesení č. 1642/2022 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části st.p.č. 505 

(zastavěná plocha - zbořeniště), části p.p.č. 4816 (zahrada), části p.p.č. 4817  (trvalý travní 

porost) a části p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666-62/2021 nově 

vzniklé p.p.č. 4816/1 (zahrada) o výměře 606 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

panu F. N., , za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 76.720,- Kč.   

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část st.p.č. 505 

(zastavěná plocha - zbořeniště), část p.p.č. 4816 (zahrada), část p.p.č. 4817  (trvalý travní 

porost) a část p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666-62/2021 nově 

vzniklé p.p.č. 4816/1  (zahrada) o výměře 606 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

panu F. N., , za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 76.720,- Kč.   

 

Usnesení č. 1643/2022 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 4816 

(zahrada) a části p.p.č. 4817 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666-62/2021 

nově vzniklé p.p.č. 4816/2 (zahrada) o výměře 126 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

manželům P. a P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 19.120,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 4816 

(zahrada) a část p.p.č. 4817 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666-62/2021 

nově vzniklou p.p.č. 4816/2 (zahrada)  o výměře 126 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

manželům P. a P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 19.120,- Kč. 

 

Usnesení č. 1644/2022 

1. RM projednala prodej 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, 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, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 10.410,- 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 část p.p.č. 219 

(trvalý travní porost) o výměře 578 m2 a část p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře 232 m2 vše 

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1686-116/2021 nově vzniklou p.p.č. 219 (trvalý travní porost)  

o výměře 810 m2, 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, Bc. J. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., 

tj. celkem 10.410,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka 
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je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a 

nezkolauduje rodinný dům.  

 

Usnesení č. 1645/2022 

1. RM projednala prodej 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu J. D., za cenu dle Smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě č. 012/2010, tj. celkem 12.300,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti 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., část p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost) o výměře 

330 m2 a  část 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu J. D., za cenu 

dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 012/2010, tj. celkem 12.300,- Kč. 

 

Usnesení č. 1646/2022 

1. RM projednala prodej  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, která 

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

katastrální pracoviště Rumburk, manželům M. a M. J., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 33.330,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 6494/1 

(ostatní plocha) o výměře 244 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297-93/2021, která 

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

katastrální pracoviště Rumburk, manželům M. a M. J., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 33.330,- Kč. 

 

Usnesení č. 1647/2022 

1. RM projednala prodej  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 (zahrada) o výměře 1142 m2, 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, manželům M. a M. J.,  

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 22.090,- Kč, kde kupující 

zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let 

od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům. 

2. RM nedoporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část 

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

část 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 vzniklou p.p.č. 5013/2 (zahrada) o výměře 1142 m2, 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, manželům M. a M. J.,  

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 22.090,- Kč, kde kupující 

zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let 

od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům. 
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Usnesení č. 1648/2022 

1. RM projednala prodej 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 

(zahrada) o výměře 1260 m2, 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, manželům V. a Z. D., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 36.250,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 

119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy 

na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5017/2 

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

5021 (trvalý travní porost) o výměře 488 m2 a  část 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 vzniklou p.p.č. 5017/2 

(zahrada) o výměře 1260 m2, 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, , manželům V. a Z. D., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 36.250,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 

119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy 

na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům. 

 

Usnesení č. 1649/2022 

1. RM projednala prodej 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 (trvalý travní 

porost) o výměře 1354 m2, 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, paní M. D., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1.1., tj. celkem 47.530,- 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 část p.p.č. 5021 

(trvalý travní porost) o výměře 1097 m2 a  část 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 vzniklou p.p.č. 5021 (trvalý travní 

porost)  o výměře 1354 m2, 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, paní M. D., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1.1., tj. celkem 47.530,- 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. 1650/2022 

1. RM projednala prodej 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 (trvalý travní porost) o výměře 1321 m2, které 

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

katastrální pracoviště Rumburk, manželům J. a T. B., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 162.570,- Kč. 
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2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5026 

(trvalý travní porost) o výměře 519 m2, část p.p.č. 5024/1 (zahrada) o výměře 33 m2  a  část 

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 vzniklou p.p.č. 5026 (trvalý travní porost) o výměře 1321 m2, které 

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

katastrální pracoviště Rumburk, , manželům J. a T. B., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 162.570,- Kč. 

 

Usnesení č. 1651/2022 

1. RM projednala  prodej 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,  

která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, paní M. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 44.580,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5247/2  

(trvalý travní porost) o výměře 334 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 298-123/2021, která 

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

katastrální pracoviště Rumburk, paní M. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 44.580,- Kč. 

 

Usnesení č. 1652/2022 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5247/2  

(trvalý travní porost) o výměře 1069 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 298-123/2021, 

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 B. Ch. a panu K. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

14.780,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná 

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

rodinný dům. 

2. RM nedoporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část 

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

č. 298-123/2021, 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 B. Ch. a panu K. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., 

tj. celkem 14.780,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka 

je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví 

a nezkolaudují rodinný dům. 

 

Usnesení č. 1653/2022 

1. RM projednala  prodej 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, 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 K. G.,  

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 29.110,- 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  p.p.č. 5255  

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

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 K. G.,  
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za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 29.110,- 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. 1654/2022 

1. RM projednala  prodej 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, 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, manželům 

R. a M. S.,  za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 20.710,- Kč, 

kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující 

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

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost 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, 

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, manželům 

R. a M. S.,  za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 20.710,- Kč, 

kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující 

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

 

Usnesení č. 1655/2022 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o užití Ortofota České republiky č. 0618/2022, 

k udělení oprávnění nabyvateli užít datové sady Ortofoto České republiky v rozsahu celého 

správního území nabyvatele, uzavíranou mezi firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 

150 00 Praha 5, zastoupenou Ing. Z. H. a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o užití Ortofota České republiky č. 0618/2022, k udělení 

oprávnění nabyvateli užit datové sady Ortofoto České republiky v rozsahu celého správního 

území nabyvatele, mezi firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, 

zastoupenou Ing. Z. H. a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o užití Ortofota České republiky 

č. 0618/2022. 

 

Usnesení č. 1656/2022 

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

a dohodu o umístění stavby na p.p.č. 6512 (ostatní plocha) a p.p.č. 5337/2 (orná půda) vše    

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 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. 6512 (ostatní plocha) a p.p.č. 5337/2 (orná půda) vše 

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 

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. 6512 (ostatní plocha) a p.p.č. 5337/2 (orná půda) 

vše 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 

společností GEZ spol. s r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf. 
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Usnesení č. 1657/2022 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

 na p.p.č. 5272/2 (trvalý travní porost) a p.p.č. 6530/2 (ostatní plocha) vše 

v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi I. a J. P. a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 

Jiříkov.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  na  p.p.č. 5272/2 

(trvalý travní porost) a p.p.č. 6530/2 (ostatní plocha) vše   v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi 

 I. a J. P. a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá:  starostovi města – podepsat  Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti.  

 

Usnesení č. 1658/2022 

1. RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní na zajištění technického dozoru 

stavebníka v rámci realizace stavby „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – 

sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní na zajištění technického dozoru 

stavebníka v rámci realizace stavby „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – 

sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“, mezi Městem Jiříkov a Ing. D. D. 

s navýšením ceny o 22.620,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní na zajištění 

technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „Jiříkov – stavební úpravy objektu 

čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“, mezi Městem Jiříkov 

a Ing. D. D. 

 

Usnesení č. 1659/2022 

1. RM projednala předloženu nabídku na zajištění zpracování projektové dokumentace pro 

společné povolení na stavbu „Přístavba výtahu k objektu DD Jiříkov – Domov „Srdce 

v dlaních“ podanou projekční firmou Correct BC, s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 

1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25028588. 

2. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční firmy Correct BC, s.r.o., se sídlem Elišky 

Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25028588 na zajištění zpracování 

projektové dokumentace pro společné povolení na stavbu „Přístavba výtahu k objektu DD 

Jiříkov – Domov „Srdce v dlaních“ za cenu ve výši 381.150,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí ve spolupráci s projekční 

firmou Correct BC, s.r.o., Ústí nad Labem – zajistit vypracování smlouvy na zajištění 

zpracování projektové dokumentace pro společné povolení na stavbu „Přístavba výtahu 

k objektu DD Jiříkov – Domov „Srdce v dlaních“ a tuto smlouvu předložit na nejbližším 

jednání rady města k odsouhlasení.  

 

Usnesení č. 1660/2022 

RM revokuje usnesení č. 1632/2022 v bodě 2., ze 100. schůze Rady města Jiříkova, konané 

dne 02. 05. 2022. 

 

Usnesení č. 1661/2022 

RM rozhodla  přidělit byt 1+1 (28,56 m2), Náměstí 198, 407 53 Jiříkov,  za předpokladu 

složení  tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci   na dobu určitou 

od 01. 06. 2022 do 30. 09. 2022 paní S. L. 
 

Usnesení č. 1662/2022 

RM rozhodla  přidělit byt  1+2 (67,20 m2), Rumburská 453, 407 53  Jiříkov, za předpokladu 

složení  tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci   na dobu určitou 
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od 01. 06. 2022 do 29. 03. 2023 (povolení pobytu v naší republice) S. K. Dr., a rodinnému 

příslušníkovi, jako spolubydlící paní K. 

 

Usnesení č. 1663/2022 

RM rozhodla  přidělit byt 1+2 (114,30 m2), Březinova 730, 407 53 Jiříkov, převodem práv - 

nový nájemní vztah z JOCORP s.r.o., Jiříkov, zastoupené MUDr. J. K., na pana A. P. bez 

vyhlášení výběrového řízení na byt, a to na dobu určitou od 01. 06. 2022 do 30. 09. 2022 

za předpokladu složení  tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci.    
 

Usnesení č. 1664/2022 

RM rozhodla  neprodloužit nájemní smlouvu na byt nájemci panu V. K. Nájemní vztah končí 

30. 06. 2022. 

 

Usnesení č. 1665/2022 

1. RM projednala návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2021 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkov za rok 2021.  

2. RM doporučuje ZM projednat návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2021 včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2021 projednání uzavřít 

vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

3. RM doporučuje ZM rozhodnout saldo příjmů a výdajů ve výši – 2.976.634,10 Kč uhradit 

z finančních prostředků roku 2022.     

 

Usnesení č. 1666/2022 

1. RM projednala: 

a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2021, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz 

zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích, Údaje o projektech partnerství 

veřejného a soukromého sektoru, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního 

kapitálu - vše za období 12/2021, 

b) znovu rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2021, příjmy ve výši  

114.887.822,71 Kč, výdaje ve výši 117.864.456,81 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

- 2.976.634,10 Kč, výnosy ve výši 101.952.310,46 Kč, náklady ve výši 90.479.846,66 Kč,  

c) výsledek hospodaření před zdaněním 17.651.073,80 Kč, daň z příjmu 6.178.610,- Kč, 

výsledek hospodaření běžného účetního období 11.472.463,80 Kč,  

d) vyúčtování (plnění) sociálního fondu k 31. 12. 2021, 

e) vyúčtování (plnění) fondu rezerv k 31. 12. 2021, 

f) nesplacené úvěry k 31. 12. 2021 ve výši 31.403.452,04 Kč, 

g) souhrnnou zprávu o výsledcích provedených kontrol Města Jiříkova za rok 2021, 

h) zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2021, 

i) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrka za rok 2021 a uložila starostovi města tento 

protokol podepsat.  

2. RM doporučuje ZM schválit: 

a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2021 se stavem k 31. 12. 2021, 

b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2021 Města Jiříkova ve výši 

11.472.463,80 Kč,  

c) vyúčtování (plnění) sociálního fondu k 31. 12. 2021, 

d) vyúčtování (plnění) fondu rezerv k 31. 12. 2021, 

3. RM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2021 ve výši 

0,- Kč. 

4. RM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2021 ve výši 5,24 %. 
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Usnesení č. 1667/2022 

1. RM projednala žádost spolku „AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV“, Rumburská 220/18, 407 53 

Jiříkov, IČ: 22715100, zastoupeného J. V., předsedou spolku, o poskytnutí dotace v celkové 

výši 50.000,- Kč na nákup pohárů, medailí a cen na Jiříkovský sprinter 2022, na Dog military 

parkour 2022, na Svatováclavský 2022 TUG OF WAR, na Jiříkovský canicross 2022, na 

Mikulášský trojj-bojj a na nákup pomůcek pro výcvik poslušnosti a obrany, z rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2022.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci spolku „AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV“, Rumburská 220/18, 

407 53 Jiříkov, IČ: 22715100, na rok 2022 v celkové výši 50.000,- Kč na nákup pohárů, 

medailí a cen na Jiříkovský sprinter 2022, na Dog military parkour 2022, na Svatováclavský 

2022 TUG OF WAR, na Jiříkovský canicross 2022, na Mikulášský trojj-bojj a na nákup 

pomůcek pro výcvik poslušnosti a obrany, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.  

 3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/8/2022/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a spolkem „AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV“, Rumburská 220/18, 

407 53 Jiříkov, IČ: 22715100, zastoupeného J.V., předsedou spolku. 

4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/8/2022/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a spolkem „AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV“, Rumburská 220/18, 407 53 

Jiříkov, IČ: 22715100. 

5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

č. SO/8/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a spolkem „AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV“, 

Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ: 22715100.   

 

Usnesení č. 1668/2022 

1. RM projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 

IČ: 70892159 a Domovem „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 

407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, další dotace ve výši 

12.982.900,- 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. 1669/2022 

1. RM projednala žádost paní Lenky Majákové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, o navýšení příspěvku 

od zřizovatele na rok 2022 o 274.000,- Kč, tedy z 1.469.000,- Kč na 1.743.000,- Kč, důvodem 

je nárůst cen plánovaných oprav a nákupů, a dále vznikly neplánované potřeby, a to nákup 

věšáku do umývárny a oprava kotle. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o navýšení provozního příspěvku od zřizovatele na rok 

2022 o 274.000,- Kč, tedy z výše 1.469.000,- Kč na výši 1.743.000,- Kč, příspěvkové 

organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

důvodem je nárůst cen plánovaných oprav a nákupů, a dále vznikly neplánované potřeby, a to 

nákup věšáku do umývárny a oprava kotle.  

 

Usnesení č. 1670/2022 

1. RM projednala předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 

1161/10, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu členského příspěvku do Destinačního 

fondu Českého Švýcarska pro rok 2022 ve výši 18.150,- Kč. 
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2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku pro rok 2022 schválit a 

příspěvek uhradit.   

 

Usnesení č. 1671/2022 

1. RM projednala návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku v celkové 

hodnotě 2.601.848,- Kč, a to: 

a) účet 042 0008 – Domov důchodců Jiříkov ve výši 2.110.925,- Kč, 

b) účet 042 0009 – Stavební úpravy objektu č. ev. 19 ve výši 37.000,- Kč, 

c) účet 042 0011 – Studie sportovního areálu ve výši 21.000,- Kč, 

d) účet 042 0011 – Proj. dokumentace kanalizační a vodovodní přípojky ve výši 29.400,- Kč, 

e) účet 042 0011 – Plynofikace Jiříkova – 3. etapa ve výši 23.324,- Kč, 

f) účet 042 0011 – Snížení energetické náročnosti – Antonínova 1090 ve výši 132.000,- Kč, 

g) účet 042 0011 – Vybudování dětského hřiště za č.p. 7, ul. Tylova ve výši 87.120,- Kč, 

h) účet 042 0011 – Stavba kanalizační přípojky ul. Teplická ve výši 125.199,- Kč, 

i) účet 042 0031 – Kamerový systém ve výši 35.880,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku 

v celkové hodnotě 2.601.848,- Kč, a to: 

a) účet 042 0008 – Domov důchodců Jiříkov ve výši 2.110.925,- Kč, 

b) účet 042 0009 – Stavební úpravy objektu č. ev. 19 ve výši 37.000,- Kč, 

c) účet 042 0011 – Studie sportovního areálu ve výši 21.000,- Kč, 

d) účet 042 0011 – Proj. dokumentace kanalizační a vodovodní přípojky ve výši 29.400,- Kč, 

e) účet 042 0011 – Plynofikace Jiříkova – 3. etapa ve výši 23.324,- Kč, 

f) účet 042 0011 – Snížení energetické náročnosti – Antonínova 1090 ve výši 132.000,- Kč, 

g) účet 042 0011 – Vybudování dětského hřiště za č.p. 7, ul. Tylova ve výši 87.120,- Kč, 

h) účet 042 0011 – Stavba kanalizační přípojky ul. Teplická ve výši 125.199,- Kč, 

i) účet 042 0031 – Kamerový systém ve výši 35.880,- Kč.  

 

Usnesení č. 1672/2022 

1. RM projednala návrh na zrušení odepsané pohledávky č. 2/2022 vedené na podrozvahovém 

účtu ve výši 206.300,- Kč dle předloženého návrhu. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o zrušení odepsané pohledávky č. 2/2022 vedené 

na podrozvahovém účtu ve výši 206. 300,- Kč dle předloženého návrhu.       

 

Usnesení č. 1673/2022 

1. RM projednala návrh na odpis pohledávek (daňových nedoplatků) č. 1/2022 ve výši 

87.800,05 Kč dle předloženého návrhu. 

2. RM rozhodla schválit odpis pohledávek (daňových nedoplatků) č. 1/2022 ve výši 

87.800,05 Kč dle předloženého návrhu.  

 

Usnesení č. 1674/2022 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 04. 2022 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 04. 2022 dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 1675/2022 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 5/2022 Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 5/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.  
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Usnesení č. 1676/2022 

RM projednala informaci starosty města k odchodu do starobního důchodu pana P. M., velitele 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Jiříkov a doporučuje starostovi města dočasně 

pověřit pana R. A., velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Jiříkov (JPO II.) 

do doby jmenování nového velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Jiříkov 

(JPO II.), který vzejde z výběrového řízení.  

 

Usnesení č. 1677/2022 

1. RM projednala návrh Smlouvy č. JS/2022/T/03956/FJ na pronájem mobilních toalet  

a oplocení na akci „Houmrův triatlon 2022“, konanou ve dnech 05. 08. 2022 a 06. 08. 2022,  

za cenu ve výši 52.460,76 Kč s DPH, uzavíranou mezi společností JOHNNY SERVIS s.r.o., 

se sídlem Tetín č. 1, 266 01 Beroun, IČ: 47538856 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,  

407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. JS/2022/T/03956/FJ na pronájem mobilních toalet  

a oplocení na akci „Houmrův triatlon 2022“, konanou ve dnech 05. 08. 2022 a 06. 08. 2022,  

za cenu ve výši 52.460,76 Kč s DPH, mezi společností JOHNNY SERVIS s.r.o., se sídlem 

Tetín č. 1, 266 01 Beroun, IČ: 47538856 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,  

407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu č. JS/2022/T/03956/FJ na pronájem 

mobilních toalet a oplocení na akci „Houmrův triatlon 2022“, konanou ve dnech 05. 08. 2022 

a 06. 08. 2022, za cenu ve výši 52.460,76 Kč s DPH, mezi společností JOHNNY SERVIS 

s.r.o., se sídlem Tetín č. 1, 266 01 Beroun, IČ: 47538856 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 

407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.      

 

Usnesení č. 1678/2022 

RM revokuje usnesení č. 1566/2022 z 95. schůze Rady města Jiříkova konané dne 

14. 03. 2022.   

 

Usnesení č. 1679/2022 

1. RM projednala Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín –  příspěvková organizace, o povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace podle § 23 odst. 3 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání z důvodu příjímání dětí, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana 

v souvislosti s válkou na Ukrajině na budově mateřské školy v ul. Filipovská u třídy Cvrčků 

ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 28 dětí a u třídy Motýlků ze stávajícího počtu 24 dětí na 

počet 28 dětí, na budově mateřské školy v ul.  Hradecká u třídy Berušek ze stávajícího počtu 

24 dětí na počet 28 dětí a u třídy Sluníček ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 28 dětí 

od školního roku 2022/2023. 

2. RM rozhodla povolit výjimku k navýšení počtu dětí v Mateřské škole Jiříkov,  

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, a to na budově mateřské školy 

v ul.  Filipovská u třídy Cvrčků ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 28 dětí a u třídy Motýlků 

ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 28 dětí, na budově mateřské školy v ul.  Hradecká u třídy 

Berušek ze stávajícího počtu 24 dětí na počet 28 dětí a u třídy Sluníček ze stávajícího počtu 

24 dětí na počet 28 dětí od školního roku 2022/2023. 
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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. 


