
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 8. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 20. února 2023 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

 

Usnesení č. 137/2023 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 138/2023 

1. RM projednala Inventarizační zprávu roku 2022 o inventarizaci majetku a závazků Města 

Jiříkova.  

2. RM rozhodla schválit Inventarizační zprávu roku 2022 o inventarizaci majetku a závazků 

Města Jiříkova.         

 

Usnesení č. 139/2023 

1. RM projednala vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků 2022: 
        Výše dotace   Vratka nedočerpané 

            dotace 

a) Volby prezidenta republiky – Přípravná fáze       28.200,- Kč  28.200,- Kč 

b) Volby do zastupitelstev ÚSC a 1/3 Senátu      116.000,- Kč  18.588,95 Kč 

c) Výkon státní správy      3.032.900,- Kč           0,- Kč 

d) Akt. politika zaměstnanosti     1.771.361,- Kč            0,- Kč 

e) SDH – akceschopnost, zásah         552.828,- Kč           0,- Kč 

f) Kompenzační bonus 2022         213.749,10 Kč          0,- Kč 

g) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji              21.285.100,- Kč                   0,- Kč 

h) Podpora sociálních služeb v rámci POSOSUK5       220.900,- Kč          0,- Kč 

i) Jiříkov, Smíšení stezka pro pěší a cyklisty Rumburská I. et.   3.233.428,90 Kč          0,- Kč 

j) Vybavení velkého sběrného místa v Jiříkově     1.986.630,03 Kč          0,- Kč 

k) Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality 

II           4.020.404,07 Kč          0,- Kč 

Celkem                 36.461.501,10 Kč      46.788,95 Kč 

2. RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2022. 

3. RM doporučuje ZM schválit vratku nedočerpané dotace roku 2022 ve výši 46.788,95 Kč. 

                

Usnesení č. 140/2023 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 12. 2022 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 12. 2022 dle předloženého rozboru. 

                

Usnesení č. 141/2023 

1. RM projednala návrh na odpis pohledávek (daňových nedoplatků) č. 1/2023 ve výši 

9.800,- Kč dle předloženého návrhu. 

2. RM rozhodla schválit odpis pohledávek (daňových nedoplatků) č. 1/2023 ve výši 

9.800,- Kč dle předloženého návrhu.            
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Usnesení č. 142/2023 

1. RM projednala přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu 

k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2023 ve výši 3.209.800,- Kč 

(zaokrouhleno na celé stovky), z toho 830.802,- Kč na základní působnost a 2.379.000,- Kč 

na financování veřejného opatrovnictví. 

2. RM doporučuje ZM přijmout uvedený příspěvek a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023. 

                

Usnesení č. 143/2023 

1. RM projednala poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje 

na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta České republiky ve výši 115.800,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM přijmout uvedenou dotaci a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryta z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023. 

                

Usnesení č. 144/2023 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 1/2023 Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 1/2023 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.               

 

Usnesení č. 145/2023 

1. RM projednala záměry nových pronájmů a záměr změny pronájmu pozemků 

ve vlastnictví Města Jiříkova. 

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

a) části p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost) o výměře 500 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,   

b) p.p.č. 5256/1 (zahrada) o výměře 391 m2 a p.p.č. 5256/2 (ostatní plocha) o výměře 365 m2 

vše v  k.ú. Filipov u Jiříkova 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,   

c) p.p.č. 209/1 (ostatní plocha) o výměře 128 m2, p.p.č. 209/2 (ostatní plocha) o výměře 52 m2 

a část p.p.č. 5994/1 (ostatní plocha) o výměře 150 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,  

d) p.p.č. 2192/2 (trvalý travní porost) o výměře 639 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  

3. RM schvaluje záměr změny pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) části p.p.č. 2685 (trvalý travní porost) o výměře 155 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

b) p.p.č. 834/4 (trvalý travní porost) o výměře 1039 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  

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

na úřední desce MěÚ Jiříkov.             

 

Usnesení č. 146/2023 

1. RM revokuje usnesení č. 5/2022 v bodě 2. d) z 1. schůze Rady města Jiříkova konané dne 

31. 10. 2022 v plném znění. 
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2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  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. B., od 01. 03. 2023 do 31. 12. 2023. Pozemky jsou zapsány 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 smlouvu na pronájem pozemků 

a ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

               

Usnesení č. 147/2023 

1. RM projednala nové pronájmy pozemků a obnovení pronájmů pozemků ve vlastnictví 

Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nové pronájmy 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, ročně celkem 320,- Kč, 

paní P. P.,  od 01. 03. 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. 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, ročně celkem 

300,-Kč, panu J. K., od 01. 03. 2023 do 31. 12. 2027, za podmínek, že po ukončení 

pronájmu pozemků bude stavba kůlny odstraněna. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, 

c) 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 

pozemek pod stavbou skleníku a pergoly za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 310,- Kč, 

panu F. S., od 01. 03. 2023 do 31. 12. 2027. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

3. RM schvaluje obnovení pronájmů 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, 

panu R. S., od 01. 03. 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. 353/1 (trvalý travní porost) o výměře  930 m2 a p.p.č. 361 (orná půda) o výměře 

1.283 m2 vše  v  k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 450,- Kč, 

panu M. H., od 01. 03. 2023 do 31. 12. 2027. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

4. 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. 148/2023 

1. RM projednala výsadbu dřevin: 

a) Výsadba ovocných dřevin v ul. Františkova, p.p.č. 6204/1v k.ú. Jiříkov, 

b) Výsadba 1 ks jírovce pleťového na p.p.č. 2312/2 v k.ú. Jiříkov.  
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2. RM schvaluje výsadbu: 

a) Výsadba ovocných dřevin v ul. Františkova, p.p.č. 6204/1 v k.ú. Jiříkov, 

b) Výsadba 1 ks jírovce pleťového na p.p.č. 2312/2 v k.ú. Jiříkov. 

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  – zajistit objednání a výsadbu dřevin: 

a) Výsadbu ovocných dřevin v ul. Františkova, p.p.č. 6204/1 v k.ú. Jiříkov, 

b) Výsadbu 1 ks jírovce pleťového na p.p.č. 2312/2 v k.ú. Jiříkov. 

           

Usnesení č. 149/2023 

1. RM projednala Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory 

a domova se zvláštním režimem, Sazebník úhrad služeb a úkonů pro pečovatelskou službu 

a Sazebník úhrad služeb a úkonů pro osobní asistenci příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, s účinností od 01. 03. 2023.  

2. RM schvaluje Sazebník úhrad služeb a úkonů sociálních služeb domova pro seniory 

a domova se zvláštním režimem, Sazebník úhrad služeb a úkonů pro pečovatelskou službu 

a Sazebník úhrad služeb a úkonů pro osobní asistenci příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, s účinností od 01. 03. 2023.      

 

Usnesení č. 150/2023 

1. RM rozhodla zřídit podle § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů: 

A) komisi výstavby a životního prostředí, 

B) komisi správy majetku, 

C) komisi pro sport a kulturu. 

2. RM rozhodla jmenovat podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy níže uvedených komisí, 

ve volebním období 2022 – 2026, s účinností od 01. 03. 2023 ve složení: 

A) předseda komise výstavby a životního prostředí: 

- pan P. D., 

členové komise výstavby a životního prostředí: 

- pan M. M., 

- pan P. P., 

- pan M. S., 

- pan V. H. 

B) předseda komise správy majetku: 

- pan L. O., 

členové komise správy majetku: 

- pan R. T., 

- paní E. O., 

- pan D. B., 

- pan L. M. 

C) předseda komise pro sport a kulturu: 

- pan J. V., 

členové komise pro sport a kulturu: 

- pan J. D., 

- paní J. Š., 

- paní P. H., 

- pan M. H. 

3. RM ukládá: starostovi města – zaslat novým předsedům a členům komisí sdělení o jejich 

jmenování do jednotlivých komisí, ve volebním období 2022 - 2026. 
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Usnesení č. 151/2023 

RM schvaluje nominaci místostarosty města Jiříkov pana Michala Maják do Kontrolního 

výboru Svazu měst a obcí ČR.           

 

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 

 


