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Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH ze 109. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

 konané dne 03. října 2022 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 1798/2022 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 1799/2022 

RM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2022. 

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

           

Usnesení č. 1800/2022 

1. RM projednala žádost Tělocvičné jednoty Sokol Filipov, pobočný spolek, Filipov 207, 

407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, zastoupené A. K., starostou spolku, o poskytnutí dotace 

v celkové výši 50.000,- Kč na provozní výdaje, a to na elektrickou energii, z rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2022.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Filipov, pobočný spolek, 

Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, na rok 2022 v celkové výši 50.000,- Kč 

na provozní výdaje, a to na elektrickou energii, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.  

3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/11/2022/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, pobočný spolek, 

Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, zastoupené A. K., starostou spolku. 

4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/11/2022/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, pobočný spolek, Filipov 207, 

407 53 Jiříkov, IČ: 44225130. 

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

č. SO/11/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, pobočný 

spolek, Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČ: 44225130.    

 

Usnesení č. 1801/2022 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 10/2022 Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 10/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.               

 

Usnesení č. 1802/2022 

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

aut za cenu 2,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč, panu P. H. od 01. 11. 2022 

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

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 
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b) 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, ročně celkem 800,-Kč, paní Mgr. J. K. od 01. 11. 2022 

do 31. 12. 2026. Pozemek je zapsán 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. 1803/2022 

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.  

2. RM doporučuje ZM neprodat 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 

K. a K. 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. 

3. RM doporučuje ZM neprodat 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, 

Ing. T. S., za nabízenou cenu celkem 103.690,- 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. 1804/2022 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 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.  

2. RM doporučuje ZM neprodat 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 13.780,- 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. 
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2. RM doporučuje ZM neprodat 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, Ing. K. Š., za cenu celkem 203.110,- 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. 1805/2022 

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. 

2. RM doporučuje ZM neprodat 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., 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. 

3. RM doporučuje ZM neprodat 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, Ing. T. S., za cenu celkem 133.630,- 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. 

4. RM doporučuje ZM neprodat 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, Ing. K. Š., za cenu celkem 180.450,- 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. 1806/2022 

1. RM projednala nabídku na odkup 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, Ing. T. S., za cenu celkem 141.590,- 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 neprodat 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, 

Ing. T. S., za cenu celkem 141.590,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 
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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. 1807/2022 

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. 

2. RM doporučuje ZM neprodat 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. 

3. RM doporučuje ZM neprodat 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,  Ing. T. S., za cenu  celkem 145.030,- 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. 1808/2022 

1. RM projednala  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  části p.p.č. 5025/2 

(zahrada) o výměře 296 m2, části p.p.č. 5025/1 (trvalý travní porost) o výměře 30 m2, části p.p.č. 

5021 (trvalý travní porost) o výměře 687 m2, části p.p.č. 5024/1 (zahrada)  o výměře 69 m2, 

části p.p.č. 5024/2 (ostatní plocha) o výměře 21 m2 a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) 

o výměře 312 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé p.p.č. 

5025/2 o výměře 1424 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby 

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

5025/2 (zahrada) o výměře 296 m2, část p.p.č. 5025/1 (trvalý travní porost) o výměře 

30 m2, část p.p.č. 5021 (trvalý travní porost) o výměře 687 m2, část p.p.č. 5024/1 (zahrada) 

o výměře 69 m2, část p.p.č. 5024/2 (ostatní plocha) o výměře 21 m2 a  část p.p.č. 6494/1 (ostatní 

plocha) o výměře 312 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé 

p.p.č. 5025/2 o výměře 1424 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby 

Ing. K. Š., za cenu celkem 270.560,- 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. 

3. RM doporučuje ZM neprodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  část p.p.č. 

5025/2 (zahrada) o výměře 296 m2, část p.p.č. 5025/1 (trvalý travní porost) o výměře 

30 m2, část p.p.č. 5021 (trvalý travní porost) o výměře 687 m2, část p.p.č. 5024/1 (zahrada) 

o výměře 69 m2, část p.p.č. 5024/2 (ostatní plocha) o výměře 21 m2 a  část p.p.č. 6494/1 (ostatní 

plocha) o výměře 312 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297-93/2021 nově vzniklé 
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p.p.č. 5025/2 o výměře 1424 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací, 

manželům K. a J. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

55.930,- 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. 1809/2022 

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

Města Jiříkova: 

S. K. od 01. 10. 2022 do 31. 10. 2022 

S. J. od 01. 10. 2022 do 31. 10. 2022 

B. Z. od 01. 10. 2022 do 31. 10. 2022. 

           

Usnesení č. 1810/2022 

RM projednala a rozhodla stanovit výši nájemného v bytech č.p. 461, Náměstí, 407 53 

Jiříkov, a to na částku 60,- Kč/m2 měsíčně.           

 

Usnesení č. 1811/2022 

1. RM projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín 

– příspěvková organizace, o souhlasné stanovisko pro realizaci projektu Příběhy našich sousedů 

a o finanční podporu tohoto projektu z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021. 

2. RM projednala návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů, 

uzavíranou mezi Městem Jiříkov a ústavem POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 

1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 26548526, zastoupeným vedoucí vzdělávacích 

projektů Mgr. M. B., za cenu celkem 24.400,- Kč. Projekt bude probíhat 

v příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.  

3. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů, 

mezi Městem Jiříkov a ústavem POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, 

Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 26548526, zastoupeným vedoucí vzdělávacích projektů 

Mgr. M. B., za cenu celkem 24.400,- Kč.  

4. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat.       

 

Usnesení č. 1812/2022 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o poskytování komplexních služeb BOZP a PO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností  

LeBeKo s.r.o., se sídlem Brtnická 101, Leopoldka, 407 78 Velký Šenov, IČ: 17148243, 

zastoupenou jednatelkou společnosti paní Bc. M. S., za celkovou částku za služby ve výši 

9.000,- Kč. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování komplexních služeb BOZP a PO, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností LeBeKo s.r.o., se sídlem  

Brtnická 101, Leopoldka, 407 78 Velký Šenov, IČ: 17148243, zastoupenou jednatelkou 

společnosti paní Bc. M. S., za celkovou částku za služby ve výši 9.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o poskytování komplexních služeb BOZP 

a PO, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností LeBeKo s.r.o., se sídlem 

Brtnická 101, Leopoldka, 407 78 Velký Šenov, IČ: 17148243, zastoupenou jednatelkou 

společnosti paní Bc. M. S., za celkovou částku za služby ve výši 9.000,- Kč.  
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Usnesení č. 1813/2022 

1. RM projednala návrh na revokaci usnesení č. 1397/2021 z 86. schůze Rady města Jiříkova 

konané dne 22. listopadu 2021. 

2. RM revokuje usnesení č. 1397/2021 z 86. schůze Rady města Jiříkova konané 

dne 22. listopadu 2021 v plném znění.           

 

 

 

 

 

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. 

 


