
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 104. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 11. července 2022 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1700/2022 

RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou na byty ve vlastnictví 

Města Jiříkova: 

S. K. od 01.07.2022 do 31.07.2022 

S. J. od 01.07.2022 do 31.07.2022 

 

Usnesení č. 1701/2022 

1. RM projednala žádost spolku Spolek jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 

407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, zastoupeného starostou spolku panem O. P., 

o poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč na nákup tmavého plátna, elektroinstalačního 

materiálu, překližek, latí, hranolů, lepidel, prken, barev, řetízků a spojovacího materiálu, 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. 

2. RM rozhodla poskytnout dotaci spolku Spolek jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249,  

407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, na rok 2021 v celkové výši 35.000,- Kč na nákup tmavého 

plátna, elektroinstalačního materiálu, překližek, latí, hranolů, lepidel, prken, barev, řetízků 

a spojovacího materiálu, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. 

3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/10/2022/VS/EO 

uzavíraného mezi Městem Jiříkov a spolkem Spolek jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 

249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, zastoupeným starostou spolku panem O. P. 

4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/10/2022/VS/EO  

uzavíranou mezi Městem Jiříkov a spolkem Spolek jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249,  

407 53 Jiříkov, IČ: 04389735.  

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

č. SO/10/2022/VS/EO uzavíranou mezi Městem Jiříkov a spolkem Spolek jiříkovských 

betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735.    

 

Usnesení č. 1702/2022 

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

180.000,- Kč přijatou v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 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. 1703/2022 

1. RM projednala návrh směrnice č. 2/2022 „Oběh účetních dokladů Města Jiříkova". 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 2/2022 „Oběh účetních dokladů Města Jiříkova" 

s platností a účinností od 1. 8. 2022.       

 

Usnesení č. 1704/2022 

1. RM projednala předložený "Plán inventur na rok 2022 ". 

2. RM schvaluje "Plán inventur na rok 2022“. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat "Plán inventur na rok 2022".   
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Usnesení č. 1705/2022 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 7/2022 Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 7/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.          

 

Usnesení č. 1706/2022 

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

116.283,- Kč pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, který bude 

určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 53 žáků za období 01.09.2022 – 

31.12.2022 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  

116.283,- Kč pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, který bude 

určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 53 žáků za období 01.09.2022 – 

31.12.2022 a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního 

projektu OBĚDY PRO DĚTI.       

 

Usnesení č. 1707/2022 

1. RM bere na vědomí Zápis č. 5/2022 ze zasedání „Komise sociálně – kulturní“ konané 

dne 29.06.2022. 

2. RM schvaluje dárkové poukazy pro občany k významným životním jubileím 

nad 75 let včetně v hodnotě 700,- Kč. 

2. RM ukládá: odboru vnitřní správy – zajistit dárkové poukazy pro občany v hodnotě 

700, -Kč v Řeznictví u Stožických.       

 

Usnesení č. 1708/2022 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 5 k servisní smlouvě č. 00261424/000/2005 

z 30.06.2005 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a firmou 

Inisoft s.r.o. se sídlem Rumjancevova 693/3, 460 01 Liberec, IČO 25417657, kterým se mění 

softwarový produkt za smluvní cenu 7.182,- Kč bez DPH a roční platbu za servisní podporu za 

cenu 5.370,- Kč bez DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 5 k servisní smlouvě č. 00261424/000/2005 mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a firmou Inisoft s.r.o. se sídlem 

Rumjancevova 693/3, 460 01 Liberec, IČO 25417657.   

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 5 k servisní smlouvě 

č. 00261424/000/2005 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 

a firmou Inisoft s.r.o. se sídlem Rumjancevova 693/3, 460 01 Liberec, IČO 25417657. 

           

Usnesení č. 1709/2022 

1. RM projednala žádost paní L. R., o proplacení příspěvku za kastraci. 

2. RM rozhodla neproplatit příspěvek za kastraci psa, kterého si vzala do adopční péče 

od Města Jiříkova, paní L. R., na základě doporučení Komise správy majetku a životního 

prostředí.    

 

Usnesení č. 1710/2022 

1. RM projednala záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměr změny pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 
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a) p.p.č.5060/1 (zahrada) o výměře 708 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova 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,  

b) části p.p.č.368/1 (trvalý travní porost) o výměře 1000 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.  

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

a) části p.p.č. 4940/5 (zahrada) o výměře 580 m2 v k.ú. Filipov u 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, 

b) části p.p.č. 449 (orná půda) o výměře 450 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, 

c) p.p.č. 324/1 (zahrada) o výměře 2375 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok 

za podmínky zákazu kácení dřevin na pozemku bez povolení MěÚ Jiříkov. Pozemek je zapsán 

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

pracoviště Rumburk,  

d) části p.p.č. 1472/1 (trvalý travní porost) o výměře 700 m2 a části p.p.č.6093 (ostatní plocha) 

o výměře 90 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, 

e) části p.p.č. 4576 (zahrada) o výměře 370 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, 

f) části p.p.č.4950 (zahrada) o výměře 950 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, 

g) části p.p.č. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 1230 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, 

h) části p.p.č.1898/1 (trvalý travní porost) o výměře 2200 m2 a části p.p.č.2309/1 (ostatní 

plocha) o výměře 430 m2 vše v k.ú.Jiříkov jako louku za cenu 0,20 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. 1711/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

a to p.p.č. 1293/3 (trvalý travní porost) a p.p.č.1309 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

a to p.p.č. 1293/3 (trvalý travní porost) a p.p.č.1309 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov. 

  

Usnesení č. 1712/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti 

a to části p.p.č. 490 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov. 

2. RM nedoporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje 

nemovitosti a to části p.p.č. 490 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.        
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Usnesení č. 1713/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti 

a to části p.p.č. 3173 (zahrada) v k.ú. Jiříkov. 

2. RM rozhodla odložit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti 

a to části p.p.č. 3173 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.          

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zaslat žadatelům stanovisko RM 

s odůvodněním odložení.        

 

Usnesení č. 1714/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

a to části p.p.č. 2860/1 (trvalý travní porost) a p.p.č.2865/3 (trvalý travní porost) vše 

v k.ú.  Jiříkov. 

2. RM rozhodla odložit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

a to části p.p.č. 2860/1 (trvalý travní porost) a p.p.č.2865/3 (trvalý travní porost) vše 

v k.ú.  Jiříkov.               

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zaslat žadatelům stanovisko RM 

s odůvodněním odložení.        

 

Usnesení č. 1715/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

a to části p.p.č.368/1 (trvalý travní porost) a části p.p.č.368/2 (trvalý travní porost) vše 

v k.ú.  Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

a to části p.p.č.368/1 (trvalý travní porost) a části p.p.č.368/2 (trvalý travní porost) vše 

v k.ú.  Jiříkov.          

 

Usnesení č. 1716/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitost 

 a to p.p.č. 1701/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti a to 

p.p.č. 1701/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.     

 

Usnesení č. 1717/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti 

a to   p.p.č. 5324 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM rozhodla odložit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti 

a to p.p.č. 5324 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova.        

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zaslat žadatelům stanovisko RM 

s odůvodněním odložení.        

 

Usnesení č. 1718/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

a to části p.p.č.1896/1 (ostatní plocha) a části p.p.č.6557/3 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí a to   

části p.p.č.1896/1 (ostatní plocha) a části p.p.č.6557/3 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 

           

Usnesení č. 1719/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí a to 

p.p.č.5329/1 (zahrada) a p.p.č. 5332 (zahrada) v k.ú.Filipov u Jiříkova.  
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2. RM rozhodla odložit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

a to p.p.č.5329/1 (zahrada) a p.p.č. 5332 (zahrada) v k.ú.Filipov u Jiříkova. 

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zaslat žadatelům stanovisko RM 

s odůvodněním odložení.        

 

Usnesení č. 1720/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

a to části p.p.č. 4960 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 4957 (trvalý travní porost) vše 

v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM rozhodla odložit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

a to části p.p.č. 4960 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 4957 (trvalý travní porost) vše 

v k.ú. Filipov u Jiříkova.        

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zaslat žadatelům stanovisko RM 

s odůvodněním odložení.        

 

Usnesení č. 1721/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti 

a to části p.p.č. 6217 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti 

a to to části p.p.č. 6217 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.    

 

Usnesení č. 1722/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti a to 

st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov. 

2. RM nedoporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje 

nemovitosti a to st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov.  

 

Usnesení č. 1723/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti 

a to části p.p.č. 1715/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti 

a to části p.p.č. 1715/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.    

 

Usnesení č. 1724/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí a to 

p.p.č. 2956/1(trvalý travní porost), p.p.č. 2956/3 (trvalý travní porost) a p.p.č.2956/4 (trvalý 

travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.  

2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

a top.p.č. 2956/1(trvalý travní porost), p.p.č. 2956/3 (trvalý travní porost) a p.p.č.2956/4 (trvalý 

travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.        

 

Usnesení č. 1725/2022 

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

p.p.č. 5144/5 (trvalý travní porost) o výměře 737 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP 

č.305-122/2021 na zahradu, 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. 5144/5 (trvalý travní porost) o výměře 737 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP 

č.305-122/2021 na zahradu, za cenu dle směrnice č.21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  
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Usnesení č. 1726/2022 

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

p.p.č. 5265 (trvalý travní porost) o výměře 139 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP 

č.299-103/2021 díl „a“ na zahradu, 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. 5265 (trvalý travní porost) o výměře 139 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP 

č.299-103/2021 díl „a“ na zahradu, za cenu dle směrnice č.21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady. 

           

Usnesení č. 1727/2022 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č. 5641/1 

(trvalý travní porost) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, za cenu dle směrnice č.1/2022, 

bod 4.2 + náklady. 

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

p.p.č. 5641/1 (trvalý travní porost) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, za cenu 

dle směrnice č.1/2022, bod 4.2 + náklady.      

 

Usnesení č. 1728/2022 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č.5966 

(ostatní komunikace) o výměře 157 m2 v k.ú. Jiříkova, jako přístup na vlastní pozemky, 

za cenu dle směrnice č.1/2022, bod 4.6 + náklady. 

2. RM doporučuje ZM nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova 

a to p.p.č.5966 (ostatní komunikace) o výměře 157 m2 v k.ú. Jiříkova, jako přístup na vlastní 

pozemky, za cenu dle směrnice č.1/2022, bod 4.6 + náklady.        

 

Usnesení č. 1729/2022 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č.1848 

(zahrada) o výměře 550 m2 a p.p.č. 6550/88 (ostatní plocha) o výměře 36 m2 vše v k.ú. Jiříkov 

na zahradu, za cenu dle směrnice č.1/2022, bod 4.2 + náklady. 

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

p.p.č.1848 (zahrada) o výměře 550 m2 a p.p.č. 6550/88 (ostatní plocha) o výměře 36 m2 

vše v k.ú. Jiříkov na zahradu, za cenu dle směrnice č.1/2022, bod 4.2 + náklady. 

                

Usnesení č. 1730/2022 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č.3066/1 

(zahrada) o výměře 2119 m2   v k.ú.  Jiříkov na zahradu, za cenu dle směrnice č.1/2022, 

bod 4.2 + náklady. 

2. RM doporučuje ZM nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova 

a to p.p.č.3066/1 (zahrada) o výměře 2119 m2 v k.ú.  Jiříkov na zahradu, za cenu dle směrnice 

č.1/2022, bod 4.2 + náklady.        

 

Usnesení č. 1731/2022 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č.1890/7 

(trvalý travní porost) o výměře 121 m2   v k.ú.  Jiříkov   na zahradu, za cenu dle směrnice 

č.1/2022, bod 4.2 + náklady. 

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

a to p.p.č.1890/7 (trvalý travní porost) o výměře 121 m2   v k.ú.  Jiříkov   na zahradu, za cenu 

dle směrnice č.1/2022, bod 4.2 + náklady.           
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Usnesení č. 1732/2022 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č. 157/2 

(zahrada) o výměře 41 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, za cenu dle směrnice č.1/2022, 

bod 4.2 + náklady. 

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

p.p.č. 157/2 (zahrada) o výměře 41 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, za cenu dle směrnice č.1/2022, 

bod 4.2 + náklady.              

 

Usnesení č. 1733/2022 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby na p.p.č 2297/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov, 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 VAMA s.r.o., 

se sídlem Vilsnická 94, 405 02 Děčín XII.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby na p.p.č 2297/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov, 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 VAMA s.r.o., se sídlem Vilsnická 94, 

405 02 Děčín XII, 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 2297/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov, 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 VAMA s.r.o., 

se sídlem Vilsnická 94, 405 02 Děčín XII.           

 

Usnesení č. 1734/2022 

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

a dohodu o umístění stavby na p.p.č 6507 (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 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 6507 (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 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 předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby na p.p.č 6507 (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 

společností GEZ spol. s r.o. se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf. 

 

 

 

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. 


