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Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 107. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 05. září 2022 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 1777/2022 

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

č. IV-12-4020607/VB002 DC_Filipov, ppč.5069, nové kNN, na p.p.č. 6503 (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 zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-4020607/VB002 DC_Filipov, ppč.5069, nové kNN, na p.p.č. 6503 (ostatní plocha) 

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 bezúplatně. 

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

č. IV-12-4020607/VB002 DC_Filipov, ppč.5069, nové kNN, na p.p.č. 6503 (ostatní plocha) 

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. 

           

Usnesení č. 1778/2022 

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

č. IV-12-4021227/VB001 DC_Jiříkov, ppč.2960/8, nové kNN, na p.p.č. 2960/8 (zahrada) 

a p.p.č. 6290 (ostatní plocha) vše 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 GEZ spol. s r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 

407 47 Varnsdorf. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-4021227/VB001 DC_Jiříkov, ppč.2960/8, nové kNN, na p.p.č. 2960/8 (zahrada) 

a p.p.č. 6290 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, 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 bezúplatně. 

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

č. IV-12-4021227/VB001 DC_Jiříkov, ppč.2960/8, nové kNN, na p.p.č. 2960/8 (zahrada) 

a p.p.č. 6290 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, 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.          

 

Usnesení č. 1779/2022 

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

a to části p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) a části p.p.č. 5990 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 
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2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a to 

části p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) a části p.p.č. 5990 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 

           

Usnesení č. 1780/2022 

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

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

a) části p.p.č. 188/1 (zahrada) o výměře 580 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 188/1 (zahrada) o výměře 10 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod 

stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

b) části p.p.č. 33 (trvalý travní porost) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov jako plochu na parkování 

aut za cenu 2,- 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. 2186 (trvalý travní porost) o výměře 400 m2 v k.ú. Jiříkov jako manipulační 

plochu za cenu 2,- 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 neschvaluje záměr nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 188/2 (zahrada) o výměře 9 m2 a části p.p.č. 193/1 (trvalý travní porost) 

o výměře 6 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- 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. 1781/2022 

1. RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou na byt ve vlastnictví 

Města Jiříkova paní S. K. od 01. 09. 2022 do 30. 09. 2022. 

2. RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou na byt ve vlastnictví 

Města Jiříkova panu S. J. od 01. 09. 2022 do 30. 09. 2022. 

3. RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou na byt ve vlastnictví 

Města Jiříkova panu B. Z. od 01. 09. 2022 do 30. 09. 2022.    

     

Usnesení č. 1782/2022 

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

686, okres Děčín – příspěvková organizace, o navýšení cen stravného v mateřské škole 

a navýšení úplaty za vzdělávání s platností od 01. 09. 2021 z důvodu zdražování potravin, 

energií a plynu. 

2. RM schvaluje navýšení cen stravného v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, s platností od 01. 09. 2022, v rozsahu 

celodenní stravné ve výši 45,- Kč, polodenní stravné ve výši 35,- Kč, stravné pro děti s ODŠ 

ve výši 50,- Kč a navýšení úplaty za vzdělávání ve výši 450,- Kč s platností od 01. 09. 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. 
 


