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Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 102. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 30. května 2022 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1680/2022 

1. RM projednala předloženou informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky 

zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší 

a cyklisty Rumburská – I. etapa“.   

2. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo na stavební práce na akci „Jiříkov, 

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“.   

3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku zadanou 

ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty 

Rumburská – I. etapa“, předložil dodavatel firma Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČ: 25021915 s nabídkovou cenou ve výši 

9.999.734,29 Kč bez DPH. 

4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou 

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, 

IČ: 25021915 s nabídkovou cenou ve výši 9.999.734,29 Kč bez DPH za předpokladu, že 

vybraný dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon, nebo zadavatel 

požadoval, jako podmínku pro uzavření smlouvy.  
5. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací 

na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“, mezi Městem 

Jiříkov a dodavatelem firmou Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 

Praha, IČ: 25021915.        

 

Usnesení č. 1681/2022 

1. RM projednala předložený návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o pravidlech 

pro pohyb psů na veřejných prostranstvích“. Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku 

Města Jiříkov č. 1/2005, o pravidlech pro volný pohyb psů na veřejném prostranství 

a o vymezení prostoru pro volné pobíhání psů, ze dne 29. 11. 2005. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona  

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanovením § 10 písm. a), c) a 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 pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích“.    

 

Usnesení č. 1682/2022 

1. RM projednala předložený návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, kterou se 

stanoví obecní systém odpadového hospodářství“. Tato vyhláška ruší Obecně závaznou 

vyhlášku Města Jiříkov, č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
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třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním 

odpadem na území města Jiříkov, ze dne 14. 12. 2015. 

2. RM doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 59 odst. 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, a podle § 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, 

kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství“.   

 

Usnesení č. 1683/2022 

1. RM projednala podání paní J. R. k ukončení nájemního vztahu na byt užívaný 

paní J. R. 

2. RM trvá na usnesení č. 1608/2022 z 99. schůze Rady města Jiříkova, konané dne 26. dubna 

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. 


