
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH ze 4. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 19. prosince 2022 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 68/2022 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 69/2022 

1. RM projednala Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023, součástí rozpisu rozpočtu jsou 

závazné ukazatele pro Městský úřad Jiříkov a příspěvkové organizace zřízené Městem Jiříkov, 

kteří mají za povinnost se jimi řídit. 

2. RM schvaluje Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023.        

 

Usnesení č. 70/2022 

1. RM znovu projednala 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 schvaluje střednědobý výhled 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.  

3. RM znovu projednala upravený 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 11.260.000,- Kč, v nákladové části ve výši 11.260.000,- Kč, 

s požadavkem na provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 1.499.000,- Kč a kapitálový 

příspěvek od zřizovatele ve výši 270.000,- Kč.  

4. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřské školy 

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

části ve výši 11.260.000,- Kč, v nákladové části ve výši 11.260.000,- Kč, s požadavkem 

na provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 1.499.000,- Kč a kapitálový příspěvek 

od zřizovatele ve výši 270.000,- Kč.  

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

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

organizace, na rok 2023.  

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

2023.  

7. RM znovu projednala a 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.  
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8. RM znovu projednala plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

ve výši 113.617,- Kč.   

9. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Mateřské 

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

113.617,- Kč.               

 

Usnesení č. 71/2022 

1. RM znovu projednala 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 schvaluje střednědobý výhled 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.  

3. RM znovu projednala 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 schvaluje rozpočet 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.  

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

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

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

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

7. RM znovu projednala a 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.  

8. RM znovu projednala plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

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

323.708,- Kč.  

9. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Základní 

školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, na rok 2023 ve výši 323.708,- Kč.  

                

Usnesení č. 72/2022 

1. RM znovu projednala 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 schvaluje střednědobý výhled 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.  
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3. RM znovu projednala 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 schvaluje rozpočet 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.  

5. RM znovu projednala návrh rozpočtu fondu investic příspěvkové organizace Města 

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

6. RM schvaluje rozpočet fondu investic příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

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

7. RM znovu projednala 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.  

8. RM znovu projednala plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to 

Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2023 ve výši 500.000,- Kč.  

9. RM schvaluje plán účetních odpisů příspěvkové organizace Města Jiříkova, a to Domova 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2022 ve výši 500.000,- Kč.  

           

Usnesení č. 73/2022 

1. RM projednala návrh na odpis pohledávek (daňových nedoplatků) č. 4/2022 ve výši 

202.921,74 Kč dle předloženého návrhu. 

2. RM rozhodla schválit odpis pohledávek (daňových nedoplatků) č. 4/2022 ve výši 

202.921,74 Kč dle předloženého návrhu.           

 

Usnesení č. 74/2022 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2022 předložené spolkem 

„ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13/13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, 

dotace ve výši 60.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2022.                

 

Usnesení č. 75/2022 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2022 předložené Svazem 

tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Jiříkov, Pražská 362/100, 

407 53 Jiříkov, IČ: 72753706, dotace ve výši 5.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána 

v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2022.                

 

Usnesení č. 76/2022 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2022 předložené Sportovním 

atletickým klubem (SAK) Rumburk, z.s., Myslivecká 94/13, 408 01 Rumburk, 

IČ: 08747687, dotace ve výši 5.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2022.                
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Usnesení č. 77/2022 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům a podobným organizacím v roce 

2022 předložené ústavem Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406, 460 07 Liberec, 

IČ: 28731191, dotace ve výši 24.500,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2022.                

 

Usnesení č. 78/2022 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2022 předložené ČSS, z.s. – 

sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, dotace ve výši 50.000,- Kč 

byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2022.                   

 

Usnesení č. 79/2022 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2022 předložené SH ČMS – 

Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov, pobočný spolek, Františkova 209/5a, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 66102260, dotace ve výši 13.491,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2022.                

 

Usnesení č. 80/2022 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 30. 11. 2022 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 11. 2022 dle předloženého rozboru. 

                

Usnesení č. 81/2022 

1. RM projednala nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov, na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého majetku dle 

Likvidačního protokolu č. 6007/2022, v celkové hodnotě majetku ve výši  

37.378,55 Kč, Likvidačního protokolu č. 6010/2022, v celkové hodnotě majetku ve výši 

33.760,67 Kč, Likvidačního protokolu č. 6012/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

79.565,02 Kč, drobného neinvestičního majetku dle Likvidačního protokolu č. 6008/2022, 

v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 142.744,49 Kč, Likvidačního protokolu č. 6009/2022, 

v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 224.596,40 Kč a dlouhodobého hmotného majetku 

dle Likvidačního protokolu č. 6011/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

187.058,- Kč. 

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého majetku dle 

Likvidačního protokolu č. 6007/2022, v celkové hodnotě majetku ve výši  

37.378,55 Kč, Likvidačního protokolu č. 6010/2022, v celkové hodnotě majetku ve výši 

33.760,67 Kč, Likvidačního protokolu č. 6012/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

79.565,02 Kč, drobného neinvestičního majetku dle Likvidačního protokolu č. 6008/2022, 

v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 142.744,49 Kč, Likvidačního protokolu č. 6009/2022, 

v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 224.596,40 Kč a dlouhodobého hmotného majetku 

dle Likvidačního protokolu č. 6011/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

187.058,- Kč. 

3. RM schvaluje příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého majetku dle Likvidačního protokolu 

č. 6007/2022, v celkové hodnotě majetku ve výši 37.378,55 Kč, Likvidačního protokolu 

č. 6010/2022, v celkové hodnotě majetku ve výši 33.760,67 Kč, Likvidačního protokolu 

č. 6012/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 79.565,02 Kč, drobného 
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neinvestičního majetku dle Likvidačního protokolu č. 6008/2022, v celkové účetní hodnotě 

majetku ve výši 142.744,49 Kč, Likvidačního protokolu č. 6009/2022, v celkové účetní hodnotě 

majetku ve výši 224.596,40 Kč a dlouhodobého hmotného majetku 

dle Likvidačního protokolu č. 6011/2022, v celkové účetní hodnotě majetku ve výši 

187.058,- Kč.               

 

Usnesení č. 82/2022 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 2/2022 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, 

okres Děčín – příspěvková organizace, předkládané ředitelkou Mgr. Miroslavou Kubešovou 

a zároveň rozpočtovou změnu č. 2/2022 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace, předkládané ředitelkou Mgr. Miroslavou Kubešovou, 

dle předloženého návrhu schvaluje.       

 

Usnesení č. 83/2022 

1. RM projednala Smlouvu o poskytování softwaru číslo 202 od společnosti STARLIT s.r.o., 

se sídlem Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa, sloužícího ke zpracování agendy bytového 

a nebytového fondu v majetku Města Jiříkov, který je využíván odborem Místního a bytového 

hospodářství  Městského úřadu Jiříkov, uzavíranou mezi společností STARLIT s.r.o., 

se sídlem Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa, IČ: 18383769 a Městem Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Ing. Bc. Jindřichem Jurajdou, DiS., s platností od 01. 01. 2023, za cenu 

ve výši 660,- Kč/měsíc bez DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování softwaru číslo 202 od společnosti STARLIT 

s.r.o., se sídlem Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa, sloužícího ke zpracování agendy 

bytového a nebytového fondu v majetku Města Jiříkov, který je využíván odborem Místního 

a bytového hospodářství  Městského úřadu Jiříkov, mezi společností STARLIT s.r.o., 

se sídlem Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa, IČ: 18383769 a Městem Jiříkov, zastoupené 

starostou města panem Ing. Bc. Jindřichem Jurajdou, DiS., s platností od 01. 01. 2023, za cenu 

ve výši 660,- Kč/měsíc bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o poskytování softwaru číslo 202 

od společnosti STARLIT s.r.o., se sídlem Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa, sloužícího 

ke zpracování agendy bytového a nebytového fondu v majetku Města Jiříkov, který je využíván 

odborem Místního a bytového hospodářství Městského úřadu Jiříkov, mezi společností 

STARLIT s.r.o., se sídlem Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa, IČ: 18383769 a Městem 

Jiříkov, zastoupené starostou města panem Ing. Bc. Jindřichem Jurajdou, DiS., s platností 

od 01. 01. 2023, za cenu ve výši 660,- Kč/měsíc bez DPH.        

 

Usnesení č. 84/2022 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a firmou 

TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264 na tisk 

Jiříkovských novin od 01. 01. 2023 za cenu ve výši 8.051,- Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků 

při počtu 6 stránek, při počtu 8 stránek za cenu ve výši 9.440,- Kč + 15% DPH za 800 ks 

výtisků, při počtu 10 stránek za cenu ve výši 11.808,- Kč + 15% DPH za 800 výtisků. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou TISK KRÁSNÁ LÍPA, 

spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264 na tisk Jiříkovských novin 

od 01. 01. 2023 za cenu ve výši 8.051,- Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků při počtu 6 stránek, 

při počtu 8 stránek za cenu ve výši 9.440,- Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků, při počtu 

10 stránek za cenu ve výši 11.808,- Kč + 15% DPH za 800 výtisků. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou 

TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264 na tisk 

Jiříkovských novin od 01. 01. 2023 za cenu ve výši 8.051,- Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků 
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při počtu 6 stránek, při počtu 8 stránek za cenu ve výši 9.440,- Kč + 15% DPH za 800 ks 

výtisků, při počtu 10 stránek za cenu ve výši 11.808,- Kč + 15% DPH za 800 výtisků. 

                

Usnesení č. 85/2022 

RM projednala rozpočtovou změna č. 1/2022 příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtovou změnu č. 1/2022 příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, dle předloženého návrhu 

schvaluje.               

 

Usnesení č. 86/2022 

RM projednala rozpočtovou změna č. 2/2022 příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtovou změnu č. 2/2022 příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, dle předloženého návrhu 

schvaluje.               

 

Usnesení č. 87/2022 

1. RM projednala návrh Smlouvy č. JS/2022/T/07831/FJ na pronájem 3 ks mobilních toalet 

na akci pořádanou v rámci pochodu k Basilice paní Marie pomocnice křesťanů, konanou 

dne 13. 01. 2023., za celkovou cenu ve výši 7.260,- Kč včetně DPH, uzavíranou mezi 

společností JOHNNY SERVIS s.r.o., se sídlem Tetín č. 1, 266 01 Beroun, IČ: 47538856 

a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem  

Ing. Bc. Jindřichem Jurajdou, DiS. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. JS/2022/T/07831/FJ na pronájem 3 ks mobilních toalet  

na akci pořádanou v rámci pochodu k Basilice paní Marie pomocnice křesťanů, konanou 

dne 13. 01. 2023., za celkovou cenu ve výši 7.260,- Kč včetně DPH, mezi společností 

JOHNNY SERVIS s.r.o., se sídlem Tetín č. 1, 266 01 Beroun, IČ: 47538856 

a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města 

panem Ing. Bc. Jindřichem Jurajdou, DiS. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu č. JS/2022/T/07831/FJ na pronájem 3 ks 

mobilních toalet na akci pořádanou v rámci pochodu k Basilice paní Marie pomocnice 

křesťanů, konanou dne 13. 01. 2023., za celkovou cenu ve výši 7.260,- Kč včetně DPH, mezi 

společností JOHNNY SERVIS s.r.o., se sídlem Tetín č. 1, 266 01 Beroun, 

IČ: 47538856 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města  

panem  Ing. Bc. Jindřichem Jurajdou, DiS.           

 

Usnesení č. 88/2022 

1. RM projednala předloženou studii prostorového uspořádání návrhu na Změnu č. 4 

Územního plánu Jiříkov na základě podané žádostí dle § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM schvaluje předloženou studii prostorového uspořádání pozemků č. 4492/4, 4492/2, 

st.p.č. 1878 a 1879 vše v k.ú. Jiříkov v rámci Změny č. 4 Územního plánu Jiříkov.  

                

Usnesení č. 89/2022 

1. RM projednala předloženou Smlouvu č. X/1188/2022/DC o úpravě vzájemných práv 

a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby vodního díla 

„Vodovodní přípojky pro RD č.p. 134 v k.ú. Filipov u Jiříkova“ uzavíranou mezi Správou 

a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem 

Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. X/1188/2022/DC o úpravě vzájemných práv a povinností 

souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby vodního díla „Vodovodní 
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přípojky pro RD č.p. 134 v k.ú. Filipov u Jiříkova“, mezi Správou a údržbou silnic 

Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 

417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu č. X/1188/2022/DC o úpravě vzájemných 

práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby 

vodního díla „Vodovodní přípojky pro RD č.p. 134 v k.ú. Filipov u Jiříkova“, mezi Správou 

a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem 

Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov.          

 

Usnesení č. 90/2022 

1. RM projednala předloženou Smlouvu č. VI/1188/2022/DC o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě na zřízení vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 134 v k.ú. 

Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Ústeckým krajem, IČ: 70892156, se sídlem 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic 

Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 

417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. VI/1188/2022/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě na zřízení vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 134 v k.ú. Filipov 

u Jiříkova, mezi Ústeckým krajem, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 

400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, 

příspěvkovou organizací, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem 

Jiříkov za jednorázovou náhradu ve výši 4.000,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu č. VI/1188/2022/DC o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě na zřízení vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 134 

v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Ústeckým krajem, IČ:70892156, se sídlem Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, 

příspěvkovou organizací, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 

a Městem Jiříkov.         

 

Usnesení č. 91/2022 

1. RM projednala záměry nových pronájmů pozemků a obnovení pronájmu pozemků  

ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM revokuje usnesení č. 1780/2022 v bodě 2. b) ze 107. schůze Rady města Jiříkova konané 

dne 05. 09. 2022. 

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

a) části p.p.č. 188/1 (zahrada) o výměře 236 m2 a části p.p.č. 188/2 (zahrada) o výměře 77 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. 188/1 (zahrada) o výměře 163 m2 a části p.p.č. 188/2 (zahrada) o výměře 80 m2 

vše 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,   

c) části p.p.č. 188/2 (zahrada) o výměře 65 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,   

d) části p.p.č. 193/1 (trvalý travní porost) o výměře 70 m2 a části p.p.č. 188/2 (zahrada) o výměře 

165 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 193/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 6 m2 a části p.p.č. 188/2 (zahrada) o výměře 9 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako 
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pozemek pod stavbou skleníku a pergoly 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 schvaluje záměry 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. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví 

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

b) části p.p.č. 353/1 (trvalý travní porost) o výměře  930 m2 a p.p.č. 361 (orná půda) o výměře 

1283 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.   

5. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zveřejnit záměry pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.        

 

Usnesení č. 92/2022 

1. RM projednala obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje 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, ročně 

celkem 1.070,- Kč, panu B. P., 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,   

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, ročně celkem 1.260,- Kč, panu L. K., 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,   

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, ročně celkem 1.640,- Kč, paní A. 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,   

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, ročně celkem 350,- Kč, panu J. 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. 

3. RM ukládá: 

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

a ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

               

Usnesení č. 93/2022 

1. RM projednala kácení a ošetření dřevin, a to: 

Kácení dřevin na území města 

a) Město Jiříkov, 1 x smrk ztepilý – p.p.č. 3050/1 v k.ú. Jiříkov 

b) Město Jiříkov, 3 x smrk ztepilý – p.p.č. 4987/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova 

c) Město Jiříkov, 1 x smrk ztepilý – p.p.č. 5838/1 v k.ú. Jiříkov 

d) Město Jiříkov, 1 x modřin opadavý – p.p.č. 5944/2 v k.ú. Jiříkov 

e) Město Jiříkov, 1 x borovice lesní – p.p.č. 5115/3 v k.ú. Filipov u Jiříkova 
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Ošetření dřevin na území města 

a) skupina jasanů a javorů na p.p.č 2330 a 160/1 v k.ú. Jiříkov 

2. RM schvaluje kácení a ošetření dřevin: 

Kácení dřevin na území města 

a) Město Jiříkov, 1 x smrk ztepilý – p.p.č. 3050/1 v k.ú. Jiříkov 

b) Město Jiříkov, 3 x smrk ztepilý – p.p.č. 4987/2 v k.ú. Filipov u Jiříkova 

c) Město Jiříkov, 1 x smrk ztepilý – p.p.č. 5838/1 v k.ú. Jiříkov 

d) Město Jiříkov, 1 x modřin opadavý – p.p.č. 5944/2 v k.ú. Jiříkov 

e) Město Jiříkov, 1 x borovice lesní – p.p.č. 5115/3 v k.ú. Filipov u Jiříkova 

Ošetření dřevin na území města 

a) skupina jasanů a javorů na p.p.č 2330 a 160/1 v k.ú. Jiříkov 

3. RM ukládá:  

a) starostovi města – podepsat žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les, 

b) odboru výstavby a životního prostředí  – zajistit skácení a ošetření dřevin. 

               

Usnesení č. 94/2022 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 8 ke Smlouvě o odběru využitelných složek 

komunálního odpadu uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424 a ProEKO VARNSDORF s.r.o., Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf, 

IČ: 25036149, DIČ: CZ25036149.    

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 8 ke Smlouvě o odběru využitelných složek komunálního 

odpadu, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a ProEKO 

VARNSDORF s.r.o., Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf, IČ: 25036149, 

DIČ: CZ25036149.    

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 8 ke Smlouvě o odběru využitelných 

složek komunálního odpadu, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 

a ProEKO VARNSDORF s.r.o., Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf, IČ: 25036149, 

DIČ: CZ25036149.          

 

Usnesení č. 95/2022 

RM rozhodla přidělit byt č. 1, 1+1 (61,70 m2), Františkova 866, 407 53 Jiříkov,  

za předpokladu složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci 

na dobu určitou od 01. 01. 2023 do 31. 03. 2023 panu T. M. (spolubydlící – G. D. – družka, 

G. D. – dcera).      

 

Usnesení č. 96/2022 

RM pověřuje pana Mgr. J. S., ukládáním a vybíráním pokut za přestupky dle zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, 

§ 91, odst. 1 v období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.         

         

Usnesení č. 97/2022 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2022 předložené spolkem 

„AKTIVNÍ PES JIŘÍKOV“ spolek, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ: 22715100, 

dotace ve výši 50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2022.            
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Usnesení č. 98/2022 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2022 předložené 

Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, pobočný spolek, Filipov 207, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 44225130, dotace ve výši 50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov 

v roce 2022.               

 

Usnesení č. 99/2022 

1. RM projednala předloženou smlouvu č. X/1168/2022/DC o úpravě vzájemných práv 

a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby vodního díla 

„Vodovodní přípojky pro RD č. ev. 8, č. p. 115, 80, 641, 53, 91, p.p.č. 5688/1, 463, č. p. 89, 

891, 608, 566, 948, 683, 874, 613, 117, 604, 83, 945 vše v k.ú. Jiříkov a č. p. 234, 215, 85, 207, 

181, 172, 53, 173, 231, 124, 268, 121, 182, 278, 37, ev. č. 99 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova“ 

uzavíranou mezi Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, 

IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu č. X/1168/2022/DC o úpravě vzájemných práv a povinností 

souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby vodního díla „Vodovodní 

přípojky pro RD č. ev. 8, č. p. 115, 80, 641, 53, 91, p.p.č. 5688/1, 463, č. p. 89, 891, 608, 566, 

948, 683, 874, 613, 117, 604, 83, 945 vše v k.ú. Jiříkov a č. p. 234, 215, 85, 207, 181, 172, 53, 

173, 231, 124, 268, 121, 182, 278, 37, ev. č. 99 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova“ , mezi Správou 

a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem 

Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu č. X/1168/2022/DC o úpravě vzájemných 

práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby 

vodního díla „Vodovodní přípojky pro RD č. ev. 8, č.p. 115, 80, 641, 53, 91, p.p.č. 5688/1, 463, 

č. p. 89, 891, 608, 566, 948, 683, 874, 613, 117, 604, 83, 945 vše v k.ú. Jiříkov a č. p. 234, 215, 

85, 207, 181, 172, 53, 173, 231, 124, 268, 121, 182, 278, 37, ev. č. 99 vše v k.ú. Filipov 

u Jiříkova“, mezi Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, 

IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov. 

                

Usnesení č. 100/2022 

1. RM projednala předloženou Smlouvu č. VI/1168/2022/DC o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě na zřízení vodovodních přípojek pro rodinné domy č. ev. 8, 

č. p. 115, 80, 641, 53, 91, p.p.č. 5688/1, 463, č. p. 89, 891, 608, 566, 948, 683, 874, 613, 117, 

604, 83, 945 vše k.ú. Jiříkov a č. p. 234, 215, 85, 207, 181, 172, 53, 173, 231, 124, 268, 121, 

182, 278, 37, ev. č. 99 vše k. ú. Filipov u Jiříkova“ uzavíranou mezi Ústeckým krajem, 

IČ: 70892156 se sídlem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným 

Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 00080837, 

se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu č. VI/1168/2022/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě na zřízení vodovodních přípojek pro rodinné domy č. ev. 8, č. p. 115, 80, 641, 

53, 91, p.p.č. 5688/1, 463, č. p. 89, 891, 608, 566, 948, 683, 874, 613, 117, 604, 83, 945 

vše k.ú. Jiříkov a č. p. 234, 215, 85, 207, 181, 172, 53, 173, 231, 124, 268, 121, 182, 278, 37, 

ev. č. 99 vše k. ú. Filipov u Jiříkova“, mezi Ústeckým krajem, IČ: 70892156, se sídlem 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic 

Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 

417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov za jednorázovou náhradu ve výši 4.000,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu č. VI/1168/2022/DC o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě na zřízení vodovodních přípojek pro rodinné domy 

č. ev. 8, č. p. 115, 80, 641, 53, 91, p.p.č. 5688/1, 463, č. p. 89, 891, 608, 566, 948, 683, 874, 
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613, 117, 604, 83, 945 vše k.ú. Jiříkov a č. p. 234, 215, 85, 207, 181, 172, 53, 173, 231, 124, 

268, 121, 182, 278, 37, ev. č. 99 vše k.ú. Filipov u Jiříkova“, mezi Ústeckým krajem, 

IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným 

Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 00080837, 

se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov.    

 

 

 

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. 

 


