
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 1. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 31. října 2022 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1/2022 

1. RM projednala předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

VP_2022_168800 s přílohou č. 1, živému užití hudebních děl k poslechu – populární hudba 

při akci „Oslavy 150 let založení hasičů v Jiříkově“, uzavírané mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA–Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku ve výši 

667,92 Kč včetně DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl 

VP_2022_168800 s přílohou č. 1, živému užití hudebních děl k poslechu – populární hudba 

při akci „Oslavy 150 let založení hasičů v Jiříkově“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov a OSA–Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem 

Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku ve výši 667,92 Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Licenční smlouvu o veřejném provozování 

hudebních děl VP_2022_168800 s přílohou č. 1, živému užití hudebních děl  

k poslechu – populární hudba při akci „Oslavy 150 let založení hasičů v Jiříkově“, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a OSA–Ochranný svaz autorský pro práva 

k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, za celkovou částku 

ve výši 667,92 Kč včetně DPH.       

 

Usnesení č. 2/2022 

1. RM projednala předloženou informaci o podané žádosti o souhlas se změnou Územního 

plánu Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM schválit pořízení Změny č. 4 Územního plánu Jiříkov zkráceným 

postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. RM doporučuje ZM schválit pověřeného zastupitele k pořízení Změny č. 4 Územního plánu 

Jiříkov pana Ing. Bc. Jindřicha Jurajdu, DiS. 

4. RM doporučuje ZM schválit pořizovatele Změny č. 4 Územního plánu Jiříkov MěÚ 

Rumburk Odbor regionálního rozvoje a investic – úřad územního plánování. 

5. RM doporučuje ZM rozhodnout o obsahu Změny č. 4 Územního plánu Jiříkov pořízené 

zkráceným postupem na návrh dle § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: 

-  p.p.č. 4492/4 a 4492/2 a st.p.č. 1879 vše v k.ú. Jiříkov ze současného funkčního využití: 

plocha smíšená nezastavěného území (NS) na navrhované funkční využití: plocha občanského 

vybavení – komerční (OK), 

- st.p.č. 1878 v k.ú. Jiříkov ze současného funkčního využití: plocha dopravní silniční (DS) 

na navrhované funkční využití: plocha občanského vybavení – komerční (OK). 

6. RM doporučuje ZM rozhodnout, že náklady na pořízení Změny č. 4 Územního plánu 

Jiříkov budou v plné výši uhrazeny žadatelem o Změnu č. 4 Územního plánu Jiříkov. 
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Usnesení č. 3/2022 

1. RM bere na vědomí zaslané oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 

Územního plánu města Šluknov. 

2. RM ukládá: starostovi města – zaslat na odbor rozvoje a životního prostředí MěÚ Šluknov 

vyjádření, že Město Jiříkov nemá žádných připomínek k návrhu Změny č. 2 Územního plánu 

města Šluknov.              

 

Usnesení č. 4/2022 

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

2. RM schvaluje záměry obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části st.p.č. 1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a části p.p.č. 526/2 

(zahrada) o výměře 920 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,   

b) části p.p.č. 19/3 (zahrada) o výměře 1200 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 19/3 (zahrada) o výměře 12 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,   

c) p.p.č. 5336/2 (orná půda) o výměře 782 m2, části p.p.č. 5337/2 (orná půda) o výměře 774 m2 

vše v  k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5337/2 (orná 

půda) o výměře 16 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova 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,   

d) části p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 350 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 ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  –  zveřejnit záměry pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.             

 

Usnesení č. 5/2022 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků, změny pronájmu pozemků  a obnovení pronájmu 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části st.p.č. 705 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 25 m2 a části p.p.č. 35 (trvalý travní 

porost) o výměře 15 m2 vše  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 

100,- Kč, panu P. S., od 01. 12. 2022 do 31. 12. 2023.  Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, 

b) části p.p.č. 35 (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 J. I., od 01. 12. 2022 do 31. 12. 2023. Pozemek 

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

Katastrální pracoviště Rumburk, 

c) části p.p.č. 2183/1 (trvalý travní porost) o výměře 787 m2, části p.p.č. 2184 (trvalý travní 

porost) o výměře 399 m2, p.p.č. 2185 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2 vše v k.ú. Jiříkov 

jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 2184 (trvalý travní porost) o výměře 14 m2 

v k.ú.  Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 

1.390,- Kč, panu Z. H., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, 
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d) p.p.č. 1893/1 (zahrada) o výměře 185 m2, části p.p.č. 1893/2 (zahrada) o výměře 10 m2 

a části p.p.č. 6558 (vodní plocha) o výměře 55 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 250,- Kč, paní K. I., od 01. 12. 2022 do 31. 12. 2023. Pozemky 

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

Katastrální pracoviště Rumburk, 

e) části p.p.č.1227/1 (trvalý travní porost) o výměře 1250 m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za 

cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.250,- Kč, panu J. J., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027. 

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

f) části p.p.č. 5115/3 (zahrada) o výměře 516 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5115/3 (zahrada) o výměře 50 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako 

pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 770,- Kč, paní N. L., 

od 01. 12. 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 schvaluje změny pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) p.p.č. 1230/1 (trvalý travní porost) o výměře 1226 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 250,- Kč, paní I. K., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027. Pozemek 

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

Katastrální pracoviště Rumburk, 

b) části p.p.č. 834/8 (trvalý travní porost) o výměře 5300 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.060,- Kč, panu D. L., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027. 

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 

4. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části st.p.č. 508 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek 

pod stavbou plechové garáže za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 380,- Kč, paní H. D., 

od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

b) části p.p.č. 139/6 (zahrada) o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč, panu R. Š., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027. Pozemek 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,   

c) části  p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže č. 10 za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, 

paní O. S., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.   Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města 

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

d) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže č. 13 za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, 

panu J. K., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města 

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

e) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže č. 11 za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč, 

paní M. S., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města 

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

f) části p.p.č. 5134/1 (trvalý travní porost) o výměře 450 m2 v  k.ú. Filipov u Jiříkova jako 

zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 450,- Kč, paní Z. G., od 01. 01. 2023 

do 31. 12. 2023.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

g) části p.p.č. 59/3 (ostatní plocha) o výměře 120 m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 120,- Kč, paní H. B., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemek 
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je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk,   

h) p.p.č. 1703/7 (zahrada) o výměře 485 m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 490,- Kč, paní E. J., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemek 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,   

i) st.p.č. 1199/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 39 m2 a p.p.č. 215/2 (trvalý travní 

porost) o výměře 218 m2 vše v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 

260,- Kč, panu L. M., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk,   

j) části  p.p.č. 1900/3 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 a části p.p.č. 1900/4 (ostatní plocha) 

o výměře 50 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 

250,- Kč, panu M. G., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk,  

k) části  p.p.č. 1900/3 (ostatní plocha) o výměře 297 m2 a části p.p.č. 1900/4 (ostatní plocha) 

o výměře 54 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 

360,- Kč, paní Ing. M. Š., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk,   

l) části  p.p.č. 4049/2 (trvalý travní porost) o výměře 500 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 500,- Kč, panu R. Č., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

m) části  p.p.č. 2476/8 (zahrada) o výměře 70 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč, paní B. P., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemek 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,  

n) části p.p.č. 277/1 (trvalý travní porost) o výměře 535 m2,  p.p.č. 277/2 (zahrada) o výměře 

43 m2, části p.p.č. 278 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 277/1 (trvalý travní porost) o výměře 12 m2 v k.ú.  Jiříkov jako 

pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 840,- Kč, paní M. S., 

od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

o) p.p.č. 272 (ostatní plocha) o výměře 439 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 440,- Kč, panu J. R., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemek 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,  

p) části p.p.č. 5885/2 (trvalý travní porost) o výměře 380 m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,-  Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5885/2 (trvalý travní porost) o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov jako 

pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 480,- Kč, paní J. Š., 

od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

q) p.p.č. 159/1 (trvalý travní porost) o výměře 85 m2,  p.p.č. 159/3 (zahrada) o výměře 38 m2, 

části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) o výměře 1200 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu 

za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) o výměře 20 m2 v k.ú.  Jiříkov 

jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.430,- Kč, 

panu R.  R., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   
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r) p.p.č. 2701/2 (zahrada) o výměře 324 m2 a p.p.č. 2768/2 (zahrada) o výměře 101 m2 vše 

v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 430,- Kč, panu M. G., 

od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

s) části p.p.č. 2198/1 (zahrada) o výměře 653 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 2198/1 (zahrada) o  výměře 12 m2 v k.ú.  Jiříkov jako pozemek 

pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 720,- Kč, paní J. L., od 01. 01. 2023 

do 31. 12. 2027.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

t) p.p.č. 3066/1 (zahrada) o výměře 2119 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a p.p.č. 3014/3 (trvalý travní porost) o  výměře 2106 m2 v k.ú.  Jiříkov jako 

louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.540,- Kč, firmě MI Estate s.r.o., se sídlem 

Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.  Pozemky jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk,   

u) p.p.č. 818 (ostatní plocha) o výměře 299 m2  a části p.p.č.  6043/1 (ostatní plocha) o výměře 

50 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 350,- Kč, 

panu J. B., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

v) části p.p.č. 165/1 (trvalý travní porost) o výměře 500 m2 v k.ú.  Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2  a rok, ročně celkem 500,- Kč, paní H. S., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemek 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,   

w) části p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost)  o výměře 400 m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu 

za cenu 1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 400,- Kč, panu Z. T., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027. 

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

x) části p.p.č. 1900/1 (trvalý travní porost) o výměře 36 m2, části p.p.č. 1900/30 (zahrada) 

o výměře 285 m2 a části p.p.č.1890/1 (trvalý travní porost) o výměře 664 m2  vše v k.ú.  Jiříkov 

jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2  a rok, ročně celkem 990,- Kč, paní A. M., od 01. 01. 2023 

do 31. 12. 2027.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

y) části p.p.č. 5272/2 (trvalý travní porost) o výměře 400 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako 

zahradu za cenu 1,-  Kč/m2  a rok a části p.p.č. 5283/1 (trvalý travní porost) o výměře 12 m2 

v k.ú. Filipov u Jiříkova jako pozemek na parkování auta za cenu 2,- Kč/m2  a rok, ročně 

celkem 430,- Kč, paní V. Š., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk.   

5. 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. 6/2022 

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

a to  p.p.č. 831/4 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

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

p.p.č. 831/4 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.     
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Usnesení č. 7/2022 

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

a to  části  p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM neschválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje 

nemovitosti, a to  části  p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

           

Usnesení č. 8/2022 

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

a to p.p.č. 1227/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

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

p.p.č. 1227/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.          

 

Usnesení č. 9/2022 

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

a dohody o umístění stavby na p.p.č 2154/1 (trvalý travní porost) 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 

INEL – Technik, s.r.o., se sídlem Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň 3, zastoupenou 

panem V. Š.  

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

o umístění stavby na p.p.č 2154/1 (trvalý travní porost) 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 INEL – Technik, s.r.o., se sídlem 

Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň 3, zastoupenou panem V. Š., 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 2154/1 (trvalý travní porost) 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 

INEL – Technik, s.r.o., se sídlem Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň 3, zastoupenou 

panem V. Š.             

 

Usnesení č. 10/2022 

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

a dohodu o umístění stavby na p.p.č 6324 (ostatní plocha) 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby na p.p.č 6324 (ostatní plocha) 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, a to za jednorázovou náhradu ve výši 2.300,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby na p.p.č 6324 (ostatní plocha) 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.     
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Usnesení č. 11/2022 

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

Města Jiříkova panu S. J. od 01. 11. 2022 do 31. 12. 2022. 

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

Města Jiříkova panu B. Z. Jiříkov od 01. 11. 2022 do 31. 12. 2022 .   

          

Usnesení č. 12/2022 

1. RM projednala návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 

2024 – 2025. 

2. RM bere na vědomí rozpočtovou odpovědnost – fiskální pravidlo v rámci návrhu 

Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2024 – 2025, kde plánovaná výše 

dluhu nepřekročí 60% průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky. 

3. RM doporučuje ZM schválit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 

2024 – 2025.          

 

Usnesení č. 13/2022 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín –  příspěvková organizace, 

na roky 2024 – 2025. 

Rok 2024: výnosy ve výši 12.051.000,- Kč, náklady ve výši 12.051 000,- Kč.  

Rok 2025: výnosy ve výši 13.640.000,- Kč, náklady ve výši 13.640.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková 

organizace, na roky 2024 – 2025 připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřské 

školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín –  příspěvková organizace, na rok 2023 ve výnosové 

části ve výši 11.530.000,- Kč, v nákladové části ve výši 11.530.000,- Kč, s požadavkem 

na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.769.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, 

na rok 2023.  

5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, 

na rok 2022, úpravy rozpočtu na rok 2022 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2022.  

6. RM bere na vědomí komentář ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, k návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2025 a k návrhu rozpočtu na rok 2023 

zdůvodněním požadavku na zřizovatele. Komentáře jsou součástí obou návrhů. 

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, na rok 2023 

ve výši 87.694,- Kč.  

8. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, na rok 2023 

připomínek. Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho 

projednání.               
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Usnesení č. 14/2022 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, na roky 

2024 – 2025. 

Rok 2024: výnosy ve výši 31.540.000,- Kč, náklady ve výši 31.540.000,- Kč.  

Rok 2025: výnosy ve výši 31.540.000,- Kč, náklady ve výši 31.540.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín –  příspěvková organizace, na roky 

2024 – 2025 připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude zveřejněn 

na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, na rok 2023 ve  výnosové části  ve  výši 

30.951.000,- Kč, v nákladové části ve výši 30.951.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek 

od zřizovatele ve výši 4.058.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, na rok 2023.  

5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, na rok 2022, 

úpravy rozpočtu na rok 2022 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2022.  

6. RM bere na vědomí komentář ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, k návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu na roky 2024 – 2025 a k návrhu rozpočtu na rok 2023.  

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, na rok 2023 ve výši 

323.708,- Kč.  

8. RM bere na vědomí podklad ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, k návrhu rozpočtu na rok 2023.  

9. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, na rok 2023 připomínek. Tento 

návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

           

Usnesení č. 15/2022 

1. RM bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na roky 2024 – 2025. 

Rok 2024: výnosy ve výši 66.700.000,- Kč, náklady ve výši 66.700.000,- Kč.  

Rok 2025: výnosy ve výši 71.500.000,- Kč, náklady ve výši 71.500.000,- Kč.  

2. RM nemá k předloženému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

Města Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na roky 2024 – 2025 

připomínek. Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce 

zřizovatele do doby jeho projednání. 

3. RM bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2023 ve výnosové části ve výši 

65.031.000,- Kč, v nákladové části ve výši 65.031.000,- Kč, s požadavkem na provozní 

příspěvek od zřizovatele ve výši 1.200.000,- Kč.  

4. RM bere na vědomí návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Domova „Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov, na rok 2023.  

5. RM bere na vědomí informaci o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace Města 

Jiříkova, a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2022, úpravy rozpočtu 

na rok 2022 a očekávané plnění rozpočtu na rok 2022.  
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6. RM bere na vědomí komentář ředitelky příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, k návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu na roky 2024 – 2025 a k návrhu rozpočtu na rok 2023.  

7. RM bere na vědomí plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, 

a to Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2023 ve výši 500. 000,- Kč.  

8. RM nemá k předloženému návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2023 připomínek. Tento návrh 

rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce zřizovatele do doby jeho projednání. 

           

Usnesení č. 16/2022 

1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2022: 

a) příjmy ve výši 88.173.109,21 Kč, výdaje ve výši 80.854.469,21 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši + 7.318.640,- Kč, 

b) výnosy ve výši 85.060.374,02 Kč, náklady ve výši 53.442.623,18 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období + 31.617.750,84 Kč. 

2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova za období 9/2022, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích, Údaje o projektech 

partnerství veřejného a soukromého sektoru, Přehled o finančních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu. 

3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období  9/2022 schválit. 

           

Usnesení č. 17/2022 

1. RM projednala: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín – příspěvková organizace k 30.  09. 2022, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období  9/2022, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace k 30. 09. 2022, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku 

a ztráty, Příloha, rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 9/2022, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov k 30. 09. 2022, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, 

rozbor výnosů a nákladů s komentářem, vše za období 9/2022. 

2. RM schvaluje: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín – příspěvková organizace za období roku 2022 se stavem k 30. 09. 2022, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace za období roku 2022 se stavem k 30. 09. 2022, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov za období roku 2022 se stavem k 30. 09. 2022. 

3. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 09. 2022: 

 fond odměn       130.943,- Kč 

 FKSP        169.787,65 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 321.058,29 Kč 

 fond investiční        66.934,50 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     243.031,46 Kč 

4. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 09. 2022: 

 fond odměn       375.829,- Kč 

 FKSP        995.124,68 Kč 
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 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 424.412,09 Kč 

 fond investic         81.217,50 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     243.389,- Kč 

5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov k 30. 09. 2022: 

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        894.303,59 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 794.113,09 Kč 

 fond investiční        79.497,42 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     483.360,84 Kč 

                

Usnesení č. 18/2022 

RM rozhodla zrušit ústřední inventarizační komisi v Plánu inventur na rok 2022 a nahradit 

ji takto: 

Předseda: pan Michal Maják, místostarosta města, 

člen: Ing. Jindřich Jurajda, starosta města, 

člen: Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ, 

člen: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru.   

 

Usnesení č. 19/2022 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 09. 2022 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 09. 2022 dle předloženého rozboru. 

               

Usnesení č. 20/2022 

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

624.193,- Kč přijatou v období od 01. 07. 2022 do 30. 09. 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. 21/2022 

1. RM projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 

Ústí nad Labem, IČ: 70892159 a Domovem „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, 

se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, 

další dotace ve výši 3.089.100,- Kč je na rok 2022 a je určena poskytovatelům sociálních služeb 

na podporu poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet 

města.           

 

Usnesení č. 22/2022 

1. RM projednala formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jiříkova“. 

2. RM doporučuje ZM zvolit opět pro rok 2023 dle zkušeností z předcházejících let 

individuální poskytování dotací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů obecně neziskovým organizacím, tedy jen 

organizacím a spolkům, které mají přiděleno IČ a jen na provozní výdaje. 

3. RM doporučuje ZM rozhodnout o poskytování dotací výhradně pro organizace a spolky 

se sídlem v Jiříkově a dále pro ostatní organizace a spolky pouze na akce pořádané na území 

Města Jiříkova. 
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4. RM doporučuje ZM schválit formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 

Jiříkova“ a formulář „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 

Jiříkova“.               

 

Usnesení č. 23/2022 

1. RM projednala Smlouvu na zajištění hudební produkce v podobě 4 adventních koncertů 

s názvem „Půlhodinka adventní varhanní hudby s panem Jiřím Chlumem a jeho hosty“, 

které se budou konat ve dnech 27. 11. 2022, 04. 12. 2022, 11. 12. 2022 a 18. 12. 2022, v Bazilice 

minor panny Marie ve Filipově, uzavírané mezi panem PhDr. Jiřím Chlumem, Ph.D., 

a Městem Jiříkov, za celkovou cenu ve výši 45.000,- Kč.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu na zajištění hudební produkce v podobě 4 adventních 

koncertů s názvem „Půlhodinka adventní varhanní hudby s panem Jiřím Chlumem a jeho 

hosty“, které se budou konat ve dnech 27. 11. 2022, 04. 12. 2022, 11. 12. 2022 a 18. 12. 2022, 

v Bazilice minor panny Marie ve Filipově, mezi panem PhDr. Jiřím Chlumem, Ph.D., 

a Městem Jiříkov, za celkovou cenu ve výši 45.000,- Kč.   

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu na zajištění hudební produkce v podobě 

4 adventních koncertů s názvem „Půlhodinka adventní varhanní hudby s panem Jiřím Chlumem 

a jeho hosty“, které se budou konat ve dnech 27. 11. 2022, 04. 12. 2022, 11. 12. 2022 

a 18.12.2022, v Bazilice minor panny Marie ve Filipově.     

 

Usnesení č. 24/2022 

1. RM projednala cenovou nabídku č. 63/2022 společnosti Correct BC s.r.o., se sídlem 

Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25028588, zastoupenou 

panem Ing. P. D. na zpracování zaměření a vypracování projektové dokumentace stávajícího 

stavu objektu Filipov č.p. 65, 407 53 Jiříkov, kde sídlí příspěvková organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, za cenu 87. 000,- Kč bez DPH.       

2. RM schvaluje cenovou nabídku č. 63/2022 společnosti Correct BC s.r.o., se sídlem  

Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25028588, zastoupenou 

panem Ing. P. D. na zpracování zaměření a vypracování projektové dokumentace stávajícího 

stavu objektu Filipov č.p. 65, 407 53 Jiříkov, kde sídlí příspěvková organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, za cenu 87. 000,- Kč bez DPH. 

                

 

 

 

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. 

 


