
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 9. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 06. března 2023 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 152/2023 

1. RM projednala návrh starosty města na pověření členů rady města k provedení finanční 

a veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací města za rok 2022. 

2. RM rozhodla pověřit na základě schváleného dodatku č. 1 směrnice č. 6/2020 „Kontrolní 

řád Města Jiříkova“ k výkonu kontroly hospodaření s veřejnými prostředky a k provedení 

finanční a veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací města za rok 2022 dva členy rady 

města, a to: 

a) Mgr. Bc. Vladimíra Šamšu, vedoucího kontrolní skupiny, 

b) Mgr. Michala Mrázka, členem kontrolní skupiny. 

3. RM ukládá: starostovi města – vydat pověření k výkonu kontroly pro výše uvedené. 

 

Usnesení č. 153/2023 

1. RM projednala Žádost paní Lenky Majákové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, o spolupráci zřizovatele 

při konání 5. ročníku „Olympijských her předškoláků Šluknovského výběžku“, které 

se budou konat dne 23. 05. 2023. 

2. RM bere na vědomí termín konání 5. ročníku „Olympijských her předškoláků 

Šluknovského výběžku“, a to dne 23. 05. 2023. 

3. RM rozhodla ve spolupráci s příspěvkovou organizací Mateřská škola Jiříkov,  

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, organizačně i technicky zabezpečit 

konání 5. ročníku „Olympijských her předškoláků Šluknovského výběžku“. 

 

Usnesení č. 154/2023 

1. RM projednala Návrh Mgr. Miroslavy Kubešové, ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, o vyhlášení jednotného termínu 

zápisu k povinné školní docházce pro české i ukrajinské žáky dle ustanovení § 2 odst. 5. a 6. 

zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 

na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM rozhodla schválit Návrh Mgr. Miroslavy Kubešové, ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín  – příspěvková organizace, o vyhlášení jednotného termínu 

zápisu k povinné školní docházce pro české i ukrajinské žáky dle ustanovení § 2 odst. 5. a 6. 

zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 

na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Usnesení č. 155/2023 

1. RM projednala předloženu informaci o průběhu zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce zadanou dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů v užším řízení na akci „Výstavba vodovodních řadů 

v souběhu s plánovanou kanalizací II. – IV. etapa v Jiříkově a výstavba vodovodu Filipov“. 
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2. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo na stavební práce na akci „Výstavba 

vodovodních řadů v souběhu s plánovanou kanalizací II. – IV. etapa v Jiříkově a výstavba 

vodovodu Filipov“. 

3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku 

na stavební práce zadanou dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů v užším řízení na akci „Výstavba vodovodních řadů v souběhu 

s plánovanou kanalizací II. – IV. etapa v Jiříkově a výstavba vodovodu Filipov“ předložil 

účastník Společnost Jiříkov, VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského nám. 12,  

281 44 Zásmuky, IČ: 27085201, Vodohospodářské stavby společnost s r.o., se sídlem 

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308 a EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV 

DVŮR s.r.o., se sídlem Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 24835030, které podaly 

společnou nabídku za nabídkovou cenu ve výši 88.500.000,- Kč bez DPH. 

4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci „Výstavba 

vodovodních řadů v souběhu s plánovanou kanalizací II. – IV. etapa v Jiříkově 

a výstavba vodovodu Filipov“, mezi Městem Jiříkov a účastníkem Společnost Jiříkov, VPK 

Suchý s.r.o., se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČ: 27085201, 

Vodohospodářské stavby společnost s r.o., se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice,  

IČ: 40233308 a EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o., se sídlem 

Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 24835030, které podaly společnou nabídku 

za nabídkovou cenu ve výši 88. 500. 000,- Kč bez DPH za předpokladu, že vybraný účastník 

předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon, nebo zadavatel požadoval, jako 

podmínku pro uzavření smlouvy. 

5. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací 

na akci „Výstavba vodovodních řadů v souběhu s plánovanou kanalizací II. – IV. etapa 

v Jiříkově a výstavba vodovodu Filipov“, mezi Městem Jiříkov a účastníkem Společnost 

Jiříkov, VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, 

IČ: 27085201, Vodohospodářské stavby společnost s r.o., se sídlem Křižíkova 2393, 

415 01 Teplice, IČ: 40233308 a EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o., 

se sídlem Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 24835030, které podaly společnou 

nabídku. 

 

Usnesení č. 156/2023 

1. RM projednala kácení dřevin: 

1 x smrk ztepilý – p.p.č. 2685 v k.ú. Jiříkov, obvod ve výšce 130 cm je 188 cm. 

2. RM schvaluje skácení: 

1 x smrk ztepilý – p.p.č. 2685 v k.ú. Jiříkov, obvod ve výšce 130 cm je 188 cm. 

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zajistit povolení ke kácení a skácení 

1 x smrk ztepilý – p.p.č. 2685 v k.ú. Jiříkov, obvod ve výšce 130 cm je 188 cm. 

 

Usnesení č. 157/2023 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova. 

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

a) 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. 3 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. 30/5 (trvalý travní porost) o výměře 80 m2 v k.ú. Jiříkov jako manipulační plochu 

za cenu 2,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   
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3. RM neschvaluje záměr změny pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 

1126 (trvalý travní porost) o výměře 1535 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. 158/2023 

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

Města Jiříkova. 

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

a) st.p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 40 m2 a části p.p.č. 5884 (zahrada) 

o výměře 530 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 

570,- Kč, panu M. H., od 01. 04. 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. 4904  (trvalý travní porost) o výměře 950 m2 a p.p.č. 4906 (trvalý travní porost) 

o výměře 30 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 4904 

(trvalý travní porost) o výměře 50 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně 

celkem 250,- Kč, panu M. M., od 01. 04. 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 nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) p.p.č. 4336/1 (trvalý travní porost) o výměře 176 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 180,- Kč, paní M. V., od 01. 04. 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. 3217/2 (trvalý travní porost) o výměře 860 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 860,- Kč, panu V. S., od 01. 04. 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. 2759/2 (zahrada) o výměře 470 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu  za cenu 

1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 470,- Kč, panu J. B., od 01. 04. 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. 2759/2 (zahrada) o výměře 360 m2 v k.ú. Jiříkov jako odstavnou plochu 

za cenu 2,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 720,- Kč, firmě Veluza s.r.o, Myslivecká 94/13, 

408 01 Rumburk, od 01. 04. 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 neschvaluje nový pronájem pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře 880 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 880,- Kč, paní M. D., od 01. 04. 2023 do 31. 12. 2027. 

Pozemek je zapsán 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.  
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Usnesení č. 159/2023 

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

a to   p.p.č. 5034 (zahrada) a p.p.č. 6505/3 (ostatní plocha) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

p.p.č. 5034 (zahrada) a p.p.č. 6505/3 (ostatní plocha) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

 

Usnesení č. 160/2023 

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

a to   p.p.č. 4904 (trvalý travní porost) a p.p.č. 4906 (trvalý travní post) vše v k.ú. Filipov 

u Jiříkova. 

2. RM neschvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,  

a to p.p.č. 4904 (trvalý travní porost) a p.p.č. 4906 (trvalý travní post) vše v k.ú. Filipov  

u Jiříkova.      

 

Usnesení č. 161/2023 

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

a to   p.p.č. 449 (orná půda) a p.p.č. 450 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov. 

2. RM neschvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,  

a to p.p.č. 449 (orná půda) a p.p.č. 450 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.  

 

Usnesení č. 162/2023 

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

a to  p.p.č. 5383 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

p.p.č. 5383 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.   

 

Usnesení č. 163/2023 

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

a to   p.p.č. 5336/1 (trvalý travní porost) a p.p.č. 5336/2 (orná půda) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

p.p.č. 5336/1 (trvalý travní porost) a p.p.č. 5336/2 (orná půda) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

 

Usnesení č. 164/2023 

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

a to   st.p.č. 809 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 5312 (trvalý travní porost) vše 

v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

st.p.č. 809 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 5312 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Filipov 

u Jiříkova.  

 

Usnesení č. 165/2023 

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

a to   st.p.č. 809 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 5312 (trvalý travní porost) vše 

v k.ú. Filipov Jiříkova. 

2. RM neschvaluje zadání  zpracování  podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,  

a to   st.p.č. 809 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 5312 (trvalý travní porost) vše 

v k.ú. Filipov u Jiříkova.   
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Usnesení č. 166/2023 

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

a to  p.p.č. 5324 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

p.p.č. 5324 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.   

 

Usnesení č. 167/2023 

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

a to   p.p.č. 5329/1 (zahrada) a p.p.č. 5332 (zahrada)  vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

p.p.č. 5329/1 (zahrada) a p.p.č. 5332 (zahrada)  vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova.   

 

Usnesení č. 168/2023 

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

a to  p.p.č. 5200/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

p.p.č. 5200/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.    

 

Usnesení č. 169/2023 

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

a to p.p.č. 5393 (trvalý travní porost) a p.p.č. 5332 (ostatní plocha)  vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

p.p.č. 5393 (trvalý travní porost) a p.p.č. 5332 (ostatní plocha)  vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

 

Usnesení č. 170/2023 

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

p.p.č. 5265 (trvalý travní porost) o výměře 984 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova,  

dle GOP č. 299-103/2021, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle 

směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2  

za 120,- Kč/m2 + náklady, 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. Město Jiříkov si vyhrazuje právo zpětné koupě pozemku, pokud 

kupující do 36 měsíců od provedení vkladu do katastru nemovitostí, nezahájí na pozemku 

výstavbu novostavby na základě stavebního povolení a nebude dokončena výstavba základové 

desky novostavby. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 5265 (trvalý travní porost) o výměře 984 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova,  

dle GOP č. 299-103/2021, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu  

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2  

za 120,- Kč/m2 + náklady, 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. Město Jiříkov si vyhrazuje právo zpětné koupě pozemku, pokud 

kupující do 36 měsíců od provedení vkladu do katastru nemovitostí, nezahájí na pozemku 

výstavbu novostavby na základě stavebního povolení a nebude dokončena výstavba základové 

desky novostavby.    

 

Usnesení č. 171/2023 

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

p.p.č. 4901 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 292-36/2021 nově vzniklé 

p.p.č. 4901/1 o výměře 1133 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu 
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dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 

+ náklady, 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. Město Jiříkov si vyhrazuje právo zpětné koupě pozemku, pokud kupující 

do 36 měsíců od provedení vkladu do katastru nemovitostí, nezahájí na pozemku výstavbu 

novostavby na základě stavebního povolení a nebude dokončena výstavba základové desky 

novostavby. 

2. RM rozhodla nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 4901 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 292-36/2021 nově vzniklé 

p.p.č. 4901/1 o výměře 1133 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 

+ náklady, 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. Město Jiříkov si vyhrazuje právo zpětné koupě pozemků, pokud kupující 

do 36 měsíců od provedení vkladu do katastru nemovitostí, nezahájí na pozemku výstavbu 

novostavby na základě stavebního povolení a nebude dokončena výstavba základové desky 

novostavby.    

 

Usnesení č. 172/2023 

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

p.p.č. 4901 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 292-36/2021 nově vzniklé 

p.p.č. 4901/2 o výměře 1134 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 

+ náklady, 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. Město Jiříkov si vyhrazuje právo zpětné koupě pozemku, pokud kupující 

do 36 měsíců od provedení vkladu do katastru nemovitostí, nezahájí na pozemku výstavbu 

novostavby na základě stavebního povolení a nebude dokončena výstavba základové desky 

novostavby. 

2. RM rozhodla nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 4901 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 292-36/2021 nově vzniklé 

p.p.č. 4901/2 o výměře 1134 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2  

+ náklady, 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. Město Jiříkov si vyhrazuje právo zpětné koupě pozemků, pokud kupující 

do 36 měsíců od provedení vkladu do katastru nemovitostí, nezahájí na pozemku výstavbu 

novostavby na základě stavebního povolení a nebude dokončena výstavba základové desky 

novostavby.     

 

Usnesení č. 173/2023 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části  

p.p.č. 4899/1 (trvalý travní porost), části p.p.č. 4900/2 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 4903 

(trvalý travní porost) vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 292-36/2021 nově vzniklé  

p.p.č. 4899/1 o výměře 1101 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle 

směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 

 za 120,- Kč/m2 + náklady, 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. Město Jiříkov si vyhrazuje právo zpětné koupě pozemku, pokud 

kupující do 36 měsíců od provedení vkladu do katastru nemovitostí, nezahájí na pozemku 
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výstavbu novostavby na základě stavebního povolení a nebude dokončena výstavba základové 

desky novostavby. 

2. RM rozhodla nezveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 4899/1 (trvalý travní porost), části p.p.č. 4900/2 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 4903 

(trvalý travní porost) vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 292-36/2021 nově vzniklé p.p.č. 

4899/1 o výměře 1101 m2, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 

+ náklady, 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. Město Jiříkov si vyhrazuje právo zpětné koupě pozemků, pokud kupující 

do 36 měsíců od provedení vkladu do katastru nemovitostí, nezahájí na pozemku výstavbu 

novostavby na základě stavebního povolení a nebude dokončena výstavba základové desky 

novostavby.    

 

Usnesení č. 174/2023 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 

4899/1 (trvalý travní porost), části p.p.č. 4900/1 (trvalý travní porost) vše  v k.ú. Filipov 

u Jiříkova, dle GOP č. 292-36/2021 nově vzniklé p.p.č. 4900/1 o výměře 1113 m2, na stavbu 

rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., 

tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady, 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. Město Jiříkov si vyhrazuje právo 

zpětné koupě pozemku, pokud kupující do 36 měsíců od provedení vkladu do katastru 

nemovitostí, nezahájí na pozemku výstavbu novostavby na základě stavebního povolení 

a nebude dokončena výstavba základové desky novostavby. 

2. RM rozhodla nezveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 4899/1 (trvalý travní porost), části p.p.č. 4900/1 (trvalý travní porost) vše  v k.ú. Filipov 

u Jiříkova, dle GOP č. 292-36/2021 nově vzniklé p.p.č. 4900/1 o výměře 1113 m2, na stavbu 

rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., 

tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady, 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. Město Jiříkov si vyhrazuje právo 

zpětné koupě pozemků, pokud kupující do 36 měsíců od provedení vkladu do katastru 

nemovitostí, nezahájí na pozemku výstavbu novostavby na základě stavebního povolení 

a nebude dokončena výstavba základové desky novostavby.   

 

Usnesení č. 175/2023 

RM bere na vědomí Zápis z koordinační porady o bezpečnostní situaci v ORP Rumburk 

konané dne 15. 02. 2023.    

 

 

 

 

 

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 

 


