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Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 103. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 15. června 2022 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1684/2022 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova. 

 

Usnesení č. 1685/2022 

1. RM projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení č. Z_S14_12_8120081348 v rámci stavby „Londýnská 563, Jiříkov, 

407 53, Město Jiříkov“. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení č. Z_S14_12_8120081348 v rámci stavby „Londýnská 563, Jiříkov, 

407 53, Město Jiříkov“, mezi ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

IČ: 24729035 a Městem Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí 

o realizaci přeložky distribučního zařízení č. Z_S14_12_8120081348 v rámci stavby 

„Londýnská 563, Jiříkov, 407 53, Město Jiříkov“, mezi ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 a Městem Jiříkov. 

 

Usnesení č. 1686/2022 

1. RM bere na vědomí odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Jiříkov, obsahující 

vyhodnocení změny č. 3 k Politice územního rozvoje ČR a ke krajské dokumentaci ZÚR 

Ústeckého kraje a výsledek projednání. 

2. RM bere na vědomí ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že zpracovaná Změna č. 3 Územního 

plánu Jiříkov není v rozporu: 

1. s Politikou územního rozvoje ČR ve znění pozdějších aktualizací, 

2. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního 

rozvoje Ústeckého kraje ve znění pozdějších aktualizací, 

3. se stanovisky dotčených orgánů, 

4. s výsledkem řešení rozporů, 

5. se stanoviskem krajského úřadu. 

3. RM doporučuje ZM vydat Změnu č. 3 Územního plánu Jiříkov formou opatření obecné 

povahy (OOP), podle § 6 odst. 5 písm. c), § 54 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 7 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále 

podle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Usnesení č. 1687/2022 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o nájmu části pozemku pro umístění sběrného 

místa na části p.p.č. 795/19 (ostatní plocha) o výměře 5 m2 v k.ú. Jiříkov uzavíraný mezi 

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

Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČ: 65510263, DIČ: CZ64510263.  
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2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu části pozemku pro umístění sběrného místa na části 

p.p.č. 795/19 (ostatní plocha) o výměře 5 m2 v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a firmou REMA Systém a.s., Budějovická 1667/64, 140 00 

Praha 4, IČ: 65510263, DIČ: CZ64510263.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o nájmu části pozemku pro umístění 

sběrného místa na části p.p.č. 795/19 (ostatní plocha) o výměře 5 m2 v k.ú. Jiříkov, mezi  

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a firmou REMA Systém 

a.s.,Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČ: 65510263, DIČ: CZ64510263. 

 

Usnesení č. 1688/2022 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o nájmu nemovité věci č. 02/U/ŠI/2022 

uzavíranou mezi Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, Městem Jiříkov, 

se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a panem F. H. na pronájem st.p.č. 1536 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 146 m2 a p.p.č. 596/14 (zahrada) o výměře 355 m2 vše 

v k.ú. Jiříkov od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2029. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu nemovité věci č. 02/U/ŠI/2022, mezi Českou 

republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a panem F. H. na pronájem st.p.č. 1536 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 146 m2a p.p.č. 596/14 (zahrada) o výměře 355 m2 vše v k.ú. Jiříkov 

od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2029. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o nájmu nemovité věci č. 02/U/ŠI/2022, 

mezi Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, Městem Jiříkov, se sídlem 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a panem F. H. 

 

Usnesení č. 1689/2022 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nové pronájmy 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, ročně celkem 1.310,- Kč, panu T. K. Q. V. 

od 01. 07. 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. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 970 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku  za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 200,- Kč, panu M. B. od 01. 07. 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) 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, ročně celkem 130,- Kč, panu D. H. D. od 01. 07. 2022 do 30. 06. 2023.  

Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

d) 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., ročně celkem 190,- Kč 

paní H. S. od 01. 07. 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) p.p.č. 6006 (ostatní plocha) o výměře 235 m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 240,- Kč, panu O. Š. od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2026. Pozemek je zapsán 
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na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Rumburk,  

f) 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, ročně celkem 1.000,- Kč, panu F. M. od 01. 07. 2022 

do 31. 12. 2026. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

g) 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, ročně celkem 590,- Kč, paní J. F. od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2023. Pozemky 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,  

h) st.p.č. 1689 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 49 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod 

stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok a p.p.č. 2960/15 (zahrada) o výměře 623 m2 v k.ú. Jiříkov 

jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 870,- Kč, panu F. S. od 01. 07. 2022 do 

31. 12. 2023. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 

3. RM ukládá:  

a) odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat. 

 

Usnesení č. 1690/2022 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 05. 2022 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 05. 2022 dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 1691/2022 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 6/2022 Města Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM rozpočtové opatření č. 6/2022 Města Jiříkova dle předloženého návrhu  

 

Usnesení č. 1692/2022 

1. RM projednala předloženou Smlouvu na dodávku kopie programového produktu, převod 

práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu, název produktu 

„Mzdy a personalistika“, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov 

a společností GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783, za cenu 

44.502,59 Kč včetně DPH, instalace, cestovného a školení. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu na dodávku kopie programového produktu, převod práv 

k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu, název produktu „Mzdy 

a personalistika“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností 

GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783, za cenu 

44.502,59 Kč včetně DPH, instalace, cestovného a školení. 

 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu na dodávku kopie programového 

produktu, převod práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu, 

název produktu „Mzdy a personalistika“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov a společností GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783. 

 

Usnesení č. 1693/2022 

1. RM projednala předložený návrh Statutu Městské policie Jiříkov zpracovaný pověřeným 

strážníkem Městské policie Jiříkov, který byl zpracován a aktualizován dle změn vyplývajících 

z právních předpisů a nařízení, kterými se statut řídí.  
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2. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh Statutu Městské policie Jiříkov zpracovaný 

pověřeným strážníkem Městské policie Jiříkov, který byl zpracován a aktualizován dle změn 

vyplývajících z právních předpisů a nařízení, kterými se statut řídí. 

 

Usnesení č. 1694/2022 

RM bere na vědomí informaci paní Bc. Andrey Málkové, ředitelky příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov o provedené kontrole ze strany MPSV ČR 

zaměřené na kvalitu poskytovaných sociálních služeb příspěvkové organizace včetně 

předloženého protokolu o kontrole č.j. MPSV-2022/58641-246/10. 

 

Usnesení č. 1695/2022 

1. RM projednala informaci Mgr. Miroslavy Kubešové, ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín –  příspěvková organizace, o provedeném výběrovém řízení 

a výběru nejvhodnější nabídky na pořízení investičního majetku – nákup interaktivní tabule pro 

výuku „Dotykový displej 75, 2 křídla včetně zvedacího stojanu“ za celkovou cenu 134.215 Kč 

včetně DPH a v souvislosti s pořízením majetku podanou žádost o schválení použití rezervního 

fondu k posílení investičního fondu v celkové výši 100.000 Kč.   

2. RM rozhodla:  

a) schválit pořízení investičního majetku – interaktivní tabule pro výuku „Dotykový displej 75, 

2 křídla včetně zvedacího stojanu“ dle provedeného výběrového řízení a výběru nejvhodnější 

nabídky za celkovou cenu 134.215 Kč včetně DPH. 

b) schválit použití rezervního fondu k posílení investičního fondu ve vztahu k pořízení 

investičního majetku – interaktivní tabule pro výuku „Dotykový displej 75, 2 křídla včetně 

zvedacího stojanu“ ve výši 100.000 Kč. 

 

Usnesení č. 1696/2022 

1. RM projednala žádost Mgr. Miroslavy Kubešové, ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, o zvýšení cen za stravování 

ve školní jídelně při Základní škole Jiříkov z důvodu navýšení cen potravin a změny sortimentu 

na základě přísně stanovených podmínek na odběr surovin v rámci podpory zdravé výživy. 

2. RM schvaluje navýšení cen obědů dle předloženého návrhu v rozsahu dle skupin strávníků: 

skupina žáci 7-10 let zvýšení z 22,- Kč na 25,- Kč, skupina žáci 11-14 let zvýšení z 24,- Kč 

na 27,- Kč, skupina žáci 15 let a výše zvýšení z 25,- Kč na 28,- Kč, skupina dospělí strávníci 

(zaměstnanci) zvýšení ze 45,- Kč na 50,- Kč s platností od 01. 09. 2022. 

 

Usnesení č. 1697/2022 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o zajištění bankovních platebních a souvisejících 

služeb uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou spořitelnou, 

a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, na zajištění komplexních 

bankovních služeb spojených s vedením bezhotovostního platebního styku, a to zajišťování 

bankovních služeb na období dalších 2 let za paušální roční cenu v celkové výši 48.000,- Kč. 

Paušální roční cena je splatná v měsíčních splátkách a to vždy poslední den příslušného 

kalendářního měsíce na účet banky. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění bankovních platebních a souvisejících služeb, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 

1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o zajištění bankovních platebních 

a souvisejících služeb, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou 

spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782. 
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Usnesení č. 1698/2022 

1. RM projednala podání žádosti o vložení znaku Města Jiříkov do Registru komunálních 

symbolů (REKOS) vedený pod Poslaneckou sněmovnou ČR. 

2. RM schvaluje podání žádosti o vložení znaku Města Jiříkov do Registru komunálních 

symbolů (REKOS) vedený pod Poslaneckou sněmovnou ČR. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit podání žádosti o zavedení znaku 

Města Jiříkov do registru komunálních symbolů. 

 

Usnesení č. 1699/2022 

1. RM projednala a bere na vědomí předloženou Smlouvu o dílo na zajištění zpracování 

projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro akci: „Přístavba výtahu k objektu 

DD Jiříkov – Domov „Srdce v dlaních“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a projekční firmou 

Correct BC, s.r.o., IČ: 25028588, se sídlem: Elišky Krásnohorské 1339/15, 

400 01 Ústí nad Labem za cenu ve výši 315.000,- Kč bez DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění zpracování projektové dokumentace a 

zajištění inženýrské činnosti pro akci: „Přístavba výtahu k objektu DD Jiříkov – Domov „Srdce 

v dlaních“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a projekční firmou Correct BC, s.r.o., 

IČ: 25028588, se sídlem: Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem. 

3. RM ukládá starostovi města Jiříkov panu M. Majákovi podepsat Smlouvu o dílo  

na zajištění zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro akci: 

„Přístavba výtahu k objektu DD Jiříkov – Domov „Srdce v dlaních“ uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a projekční firmou Correct BC, s.r.o., IČ: 25028588, se sídlem: Elišky Krásnohorské 

1339/15, 400 01 Ústí nad Labem. 

 

 

 

 

 

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. 


