
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 10. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

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

Usnesení č. 176/2023 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.   

 

Usnesení č. 177/2023 

1. RM projednala Oznámení o výši pojistného plnění z pojistné události č. 4233015336, 

při které došlo k poškození osobního vozidla tovární značky VW Caravelle, v ulici 9. května 

186/32, Jiříkov, jehož majitelem je pan R. T., z důvodu poškození pravé strany uvedeného 

vozidla vlivem uvolněných garážových vrat na uvedené adrese, když zde byl jmenovaný 

odevzdat tříděný odpad v rámci sběrného místa s tím, že spoluúčast  

Města Jiříkov je ve výši 1 000,- Kč. 

2. RM schvaluje uhradit poškozenému R. T. na základě oznámení o výši pojistného plnění 

z pojistné události č. 4233015336 spoluúčast města ve výši 1 000,- Kč.  

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit ve spolupráci s ekonomickým 

odborem úhradu spoluúčasti ve výši 1 000,- Kč poškozenému panu R. T. v hotovosti z pokladny 

MěÚ Jiříkov.   

 

Usnesení č. 178/2023 

RM projednala Oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, o konání zápisu do mateřské školy 

na školní rok 2023/2024, který bude probíhat dne 04. 05. 2023 a o konání Dne otevřených dveří 

příspěvkové organizace, který bude probíhat dne 18. 04. 2023.        

 

Usnesení č. 179/2023 

1. RM projednala textovou část Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Jiříkov, obsahující 

postup jeho pořízení, projednání a vyhodnocení včetně rozhodnutí o námitkách 

a vyhodnocení připomínek. 

2. RM bere na vědomí ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že zpracovaná Změna č. 2 Územního 

plánu Jiříkov není v rozporu: 

– s Politikou územního rozvoje ČR ve znění pozdějších aktualizací, 

– s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního rozvoje 

   Ústeckého kraje ve znění pozdějších aktualizací, 

– se stanovisky dotčených orgánů, 

– s výsledkem řešení rozporů, 

– se stanoviskem krajského úřadu. 

3. RM doporučuje ZM vydat Změnu č. 2 Územního plánu Jiříkov formou opatření obecné 

povahy podle § 6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4 a ve spojení s § 54 odst. 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dále 

podle § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
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Usnesení č. 180/2023 

1. RM projednala poskytnutou informaci o plnění Smlouvy o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací č. UL 2021_0029 uzavřenou mezi CETIN a.s., 

se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ: 04084063  

a navýšení nákladů za realizaci překládky o částku ve výši 23.708,82 Kč v rámci investiční 

akce „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty, Rumburská – I. etapa“. 

2. RM rozhodla o navýšení nákladů za stavební práce za realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací o částku ve výši 23.708,82 Kč v rámci investiční akce „Jiříkov, 

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty, Rumburská – I. etapa“.         

 

Usnesení č. 181/2023 

1. RM projednala předložený záměr přípravy nové lokality pro 10 RD „V lukách“ Filipov. 

2. RM rozhodla projednat záměry bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví 

Města Jiříkov a také možnost finančního podílu na realizaci komunikace a veřejného osvětlení 

v komisi správy majetku a ve finančním výboru a tento záměr předložit na jednání 

Zastupitelstva města Jiříkov. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – svolat jednání s vlastníkem 

pozemku k dořešení komunikačního připojení a připojení na inženýrské sítě. 

                

Usnesení č. 182/2023 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-4020387/VB/002 na p.p.č 6525 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a společností 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou 

obchodní společností ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o., se sídlem Podhoří 197/15, 

Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-4020387/VB/002 na p.p.č. 6525 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou obchodní společností 

ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o., se sídlem Podhoří 197/15, Všebořice, 

400 10 Ústí nad Labem, a to bezúplatně. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-4020387/VB/002 na p.p.č. 6525 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou obchodní společností 

ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o., se sídlem Podhoří 197/15, Všebořice, 

400 10 Ústí nad Labem.        

 

Usnesení č. 183/2023 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2956/1 

(trvalý travní porost), p.p.č. 2956/3 (trvalý travní porost), části p.p.č. 2956/4 (trvalý travní 

porost) a části p.p.č. 2956/5 (trvalý travní porost) dle GOP č. 1718-77/2022 nově vzniklé p.p.č. 

2956/3 (trvalý travní porost) o výměře 1100 m2 v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu před 

kolaudací stavby za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.1 + náklady. 

2. RM doporučuje ZM prodat  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2956/1 

(trvalý travní porost), p.p.č. 2956/3 (trvalý travní porost), část p.p.č. 2956/4 (trvalý travní 

porost) a část p.p.č. 2956/5 (trvalý travní porost) dle GOP č. 1718-77/2022 nově vzniklou p.p.č. 

2956/3 (trvalý travní porost) o výměře 1100 m2  v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu 

před kolaudací stavby, manželům Ing. N. R. a Mgr. M. R. za cenu a podmínek 
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dle směrnice č. 1/2022, bod 4.1 + náklady,  tj. celkem 100.450,- Kč, kde kupující zároveň 

podepíší směnku ve výši 360.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let od podpisu 

kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům.  

 

Usnesení č. 184/2023 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 368/1 

(trvalý travní porost) o výměře 164 m2 a části p.p.č. 368/2 (trvalý travní porost) o výměře 

293 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1713-72/2022, na zahradu za cenu dle směrnice č. 1/2022, 

bod 4.2 + náklady. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 368/1 

(trvalý travní porost) o výměře 164 m2 a část p.p.č. 368/2 (trvalý travní porost) o výměře 

293 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1713-72/2022, na zahradu, manželům H. a R. R. za cenu 

dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + náklady, tj. celkem 144.400,- Kč.   

       

Usnesení č. 185/2023 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1227/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 1284 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1728-114/2022, na stavbu rodinného 

domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.1 + náklady. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1227/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1284 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1728-114/2022, na stavbu 

rodinného domu před kolaudací stavby, manželům A. a J. J. za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 1/2022, bod 4.1 + náklady, tj. celkem 162.300,- Kč, kde kupující zároveň 

podepíší směnku ve výši 360.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let od podpisu 

kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům.    

 

Usnesení č. 186/2023 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 831/4 

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1727-113/2022 dílu „a“ o výměře 43 m2, 

na zahradu za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + náklady. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 831/4 

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1727-113/2022 dílu „a“ o výměře 43 m2, 

na zahradu, manželům L. a L. P. za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + náklady, 

tj. celkem 17.800,- Kč.  

           

Usnesení č. 187/2023 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 831/4 

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1727-113/2022 dílu „b“ o výměře 54 m2, 

na zahradu za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + náklady. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 831/4 

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1727-113/2022 dílu „b“ o výměře 54 m2, 

na zahradu, manželům Ing. M. a Ing. D. K. za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + 

náklady, tj. celkem 21.100,- Kč.         

 

Usnesení č. 188/2023 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 6437/1 

(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1688-124/2021 nově vzniklé p.p.č. 6437/4 (ostatní 

plocha) o výměře 156 m2, na zahradu za cenu dle směrnice č.1/2022, bod 4.2 + náklady. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 6437/1 

(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1688-124/2021 nově vzniklé p.p.č. 6437/4 (ostatní 
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plocha) o výměře 156 m2, na zahradu, paní J. H. za cenu dle směrnice č.1/2022, bod 4.2 + 

náklady, tj. celkem 52.500,- Kč. 

 

Usnesení č. 189/2023 

1. RM projednala směnu  nemovitostí, a to části p.p.č. 4392/1 (trvalý travní porost) o výměře 

222 m2  v k.ú. Jiříkov  dle GOP č. 1688-124/2021 nově vzniklé p.p.č. 4392/6 (trvalý travní 

porost) ve vlastnictví Města Jiříkova za část st.p.č. 1537 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

37 m2, část st.p.č. 1608 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2, část p.p.č. 4390/1 

(zahrada) o výměře 7 m2 a část p.p.č. 4391 (trvalý travní porost) o výměře 34 m2  vše 

v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1688-124/2021 nově vzniklé p.p.č. 4391 (ostatní plocha) ve vlastnictví  

paní J. H. 

2. RM doporučuje ZM schválit směnu nemovitostí, a to části p.p.č. 4392/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 222 m2  v k.ú. Jiříkov  dle GOP č. 1688-124/2021 nově vzniklé p.p.č. 4392/6 

(trvalý travní porost) ve vlastnictví Města Jiříkova,  za část st.p.č. 1537 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 37 m2, část st.p.č. 1608 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2, část 

p.p.č. 4390/1 (zahrada) o výměře 7 m2 a část p.p.č. 4391 (trvalý travní porost) o výměře 34 m2  

vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1688-124/2021 nově vzniklé p.p.č. 4391 (ostatní plocha) 

ve vlastnictví paní J. H. Směna pozemků je bez doplatku z důvodu, že pozemky nemohly být 

užívány majitelem, protože slouží jako jediný přístup a příjezd k domu č.p. 992.  

    

Usnesení č. 190/2023 

1. RM projednala návrh směrnice č. 1/2023 „Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví 

Města Jiříkova“. 

2. RM doporučuje ZM schválit směrnici č. 1/2023 „Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví 

Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 04. 2022.    

 

Usnesení č. 191/2023 

RM rozhodla přidělit byt č. 8, 1+KK (28,90 m2), Náměstí 461, 407 53 Jiříkov na dobu určitou 

od 01. 04. 2023 – 31. 03. 2024 paní M. P.       

  

Usnesení č. 192/2023 

RM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2022: 

a) příjmy ve výši 122.583.853,76 Kč, výdaje ve výši 112. 851.971,12 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši + 9.731. 882,64 Kč,  

b) výnosy ve výši 109.959.641,65 Kč, náklady ve výši 89.735.855,36 Kč, výsledek 

hospodaření běžného účetního období ve výši 20.223.786,29 Kč.    

 

Usnesení č. 193/2023 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 01. 2023 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 01. 2023 dle předloženého rozboru. 

                

Usnesení č. 194/2023 

1. RM projednala Smlouvu 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, dotace ve výši 

22.472.700,- Kč je na rok 2023 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na podporu 

poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje. 
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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. 195/2023 

1. RM projednala předloženou fakturu Svazu měst a obcí ČR, 5. května 1640/65,  

140 00 Praha 4, IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2023 ve výši 

16.307,60 Kč. 

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2023 schválit  

a členský příspěvek uhradit.         

 

Usnesení č. 196/2023 

1. RM projednala předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422,  

407 81 Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku na rok 2023  

ve výši 24.591,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2023 schválit 

a členský příspěvek uhradit.        

 

Usnesení č. 197/2023 

1. RM projednala předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 

1161/10, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu členského příspěvku do Destinačního 

fondu Českého Švýcarska pro rok 2023 ve výši 18.694,50 Kč. 

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku pro rok 2023 schválit 

a příspěvek uhradit.                

 

Usnesení č. 198/2023 

1. RM projednala Smlouvu o poskytnutí části výtěžku veřejné sbírky uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a firmou Donio s.r.o., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8,  

IČ: 08413371, zastoupenou D. P., jednatelem, o poskytnutí části výtěžku veřejné sbírky ve výši 

80.000,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí části výtěžku veřejné sbírky, mezi 

Městem Jiříkov a firmou Donio s.r.o., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8,  

IČ: 08413371, zastoupenou D. P., jednatelem, o poskytnutí části výtěžku veřejné sbírky ve výši 

80.000,- Kč. 

3. RM doporučuje ZM přijmout část čistého výtěžku veřejné sbírky ve výši 80.000,- Kč 

(finanční hotovost) od firmy Donio s.r.o., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8,  

IČ: 08413371, tento výtěžek byl poskytnut k zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky 

požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce (nákup techniky, výstroje a výzbroje) 

a na odměny hasičům zasahujícím během požáru v Českém Švýcarsku.       

 

Usnesení č. 199/2023 

1. RM projednala indikativní nabídku na zřízení spořicího účtu České spořitelny, a.s., 

pobočka Děčín, Pohraniční 1385/14, 405 02 Děčín 1, IČ: 45244782, na zhodnocení volných 

finančních prostředků, a to zvýhodněnou úrokovou sazbou 3,70 %. 

2. RM rozhodla zřídit spořicí účet na zhodnocení volných finančních prostředků. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o zřízení spořicího účtu.  

                

Usnesení č. 200/2023 

1. RM projednala žádost ústavu Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406, 460 07 Liberec, 

IČ: 28731191, zastoupeného Bc. K. J., ředitelkou ústavu, o poskytnutí dotace v celkové výši 
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84.500,- Kč na zajištění základních služeb preventivní rané péče 3 rodin v Jiříkově, 

na částečnou úhradu provozních výdajů přímo souvisejících s poskytováním služby, z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2023.  

2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci ústavu Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406,  

460 07 Liberec, IČ: 28731191, na rok 2023 v celkové výši 20.000,- Kč na zajištění základních 

služeb preventivní rané péče 3 rodin v Jiříkově, na částečnou úhradu provozních výdajů přímo 

souvisejících s poskytováním služby, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023.  

           

Usnesení č. 201/2023 

1. RM projednala žádost spolku SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 27049752, zastoupeného Mgr. K. V., předsedkyní spolku o poskytnutí dotace v celkové 

výši 100.000,- Kč na rozvoj činnosti sportovního klubu, na sportovní vybavení, 

sportovní oblečení, startovné a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, 

na materiální vybavení akcí Výlety s Viktorkou, Příměstský letní tábor v Jiříkově, Sportovní 

letní tábor v Doksech a na podzimní soustředění, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023.  

2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci spolku SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 

407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, na rok 2023 v celkové výši 100.000,- Kč na rozvoj činnosti 

sportovního klubu, na sportovní vybavení, sportovní oblečení, startovné a dopravu 

na republikové soutěže v aerobiku, na materiální vybavení akcí Výlety s Viktorkou, Příměstský 

letní tábor v Jiříkově, Sportovní letní tábor v Doksech a na podzimní soustředění z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2023.              

 

Usnesení č. 202/2023 

1. RM projednala žádost spolku TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 

407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupeného panem M. M., předsedou spolku, 

o poskytnutí dotace v celkové výši 300.000,- Kč na zajištění chodu a údržby areálu, na úpravy 

travnaté plochy, na energie, na pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu, 

na činnost dětí a mládeže z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023. 

2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci spolku TJ Spartak Jiříkov, z.s., 

Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, na rok 2023 v celkové výši 

300.000,- Kč na zajištění chodu a údržby areálu, na úpravy travnaté plochy, na energie, 

na pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu, na činnost dětí a mládeže z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2023.        

 

Usnesení č. 203/2023 

1. RM projednala žádost spolku Attack from North, z.s., Spojovací 371/2, 408 01 Rumburk, 

IČ: 22665234, zastoupeného Mgr. V. M., předsedou spolku, o poskytnutí dotace v celkové výši 

3.000,- Kč na pořádání Festivalu Výběžek free LIVE dne 21. 10. 2023,  

na přípravu a realizaci, dále na přípravu výstavy o Šluknovském výběžku z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2023.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci spolku Attack from North, z.s., Spojovací 371/2, 

408 01 Rumburk, IČ: 22665234, na rok 2023 v celkové výši 3.000,- Kč na pořádání Festivalu 

Výběžek free LIVE dne 21. 10. 2023, na přípravu a realizaci, dále na přípravu výstavy 

o Šluknovském výběžku z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023.  

3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/1/2023/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a spolkem Attack from North, z.s., Spojovací 371/2, 

408 01 Rumburk, IČ 22665234, na rok 2023, zastoupeným Mgr. V. M., předsedou spolku. 

4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/1/2023/VS/EO mezi 

Městem Jiříkov a spolkem Attack from North, z.s., Spojovací 371/2, 

408 01 Rumburk, IČ: 22665234.  
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5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

č. SO/1/2023/VS/EO mezi Městem Jiříkov a spolkem Attack from North, z.s., 

Spojovací 371/2, 408 01 Rumburk, IČ: 22665234.      

 

Usnesení č. 204/2023 

1. RM projednala žádost spolku Sportovní atletický klub (SAK) Rumburk, z.s., 

Myslivecká 94/13, 408 01 Rumburk, IČ: 08747687, zastoupeného Ing. L. V., předsedou 

spolku, o poskytnutí dotace v celkové výši 30.000,- Kč na pořádání akce II. Ročník Jiříkovské 

půlky, dále na atletická vybavení pro tréninky, závody a startovné z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2023.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci spolku Sportovní atletický klub (SAK) Rumburk, z.s., 

Myslivecká 94/13, 408 01 Rumburk, IČ: 08747687, na rok 2023 v celkové výši 30.000,- Kč 

na pořádání akce II. Ročník Jiříkovské půlky, dále na atletická vybavení pro tréninky, závody 

a startovné z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023.  

3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/2/2023/VS/EO, 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a spolkem Sportovní atletický klub (SAK) Rumburk, z.s., 

Myslivecká 94/13, 408 01 Rumburk, IČ: 08747687, na rok 2023, zastoupeným 

Ing. L. V., předsedou spolku. 

4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/2/2023/VS/EO 

mezi Městem Jiříkov a spolkem Sportovní atletický klub (SAK) Rumburk, z.s., 

Myslivecká 94/13, 408 01 Rumburk, IČ: 08747687.  

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

č. SO/2/2023/VS/EO mezi Městem Jiříkov a spolkem Sportovní atletický klub (SAK) 

Rumburk, z.s., Myslivecká 94/13, 408 01 Rumburk, IČ: 08747687.  

 

Usnesení č. 205/2023 

1. RM projednala žádost spolku Mandavan, z.s., Studánka 334, 407 52 Varnsdorf, 

IČ: 03732363, zastoupeného Mgr. J. N., předsedou spolku, o poskytnutí dotace v celkové výši 

20.000,- Kč na Mezinárodní etapový cyklistický závod žen, a to na ubytování 

a stravu cca 300 lidí, kteří do Šluknovského výběžku kvůli závodu přijedou, z rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2023.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci spolku Mandavan, z.s., Studánka 334, 407 52 Varnsdorf, 

IČ: 03732363, na rok 2023 v celkové výši 20.000,- Kč na Mezinárodní etapový cyklistický 

závod žen, a to na ubytování a stravu cca 300 lidí, kteří do Šluknovského výběžku kvůli závodu 

přijedou, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023.  

 3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/3/2023/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a spolkem Mandavan, z.s., Studánka 334, 

407 52 Varnsdorf, IČ: 03732363, zastoupeným Mgr. J. N., předsedou spolku.  

4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/3/2023/VS/EO 

mezi Městem Jiříkov a spolkem Mandavan, z.s., Studánka 334, 

407 52 Varnsdorf, IČ: 03732363.  

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

č. SO/3/2023/VS/EO mezi Městem Jiříkov a spolkem Mandavan, z.s., 

Studánka 334, 407 52 Varnsdorf, IČ: 03732363.           

 

Usnesení č. 206/2023 

1. RM projednala žádost spolku Konečně šťastný domov, z.s., Na Vyhlídce 265/12, 

408 01 Rumburk 2 – Horní Jindřichov, IČ: 26564149, zastoupeného M. H., předsedkyní 

spolku, o poskytnutí dotace v celkové výši 5.000,- Kč na kastraci a umístění opuštěných koček 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023.  
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2. RM rozhodla neposkytnout dotaci spolku Konečně šťastný domov, z.s., Na Vyhlídce 

265/12, 408 01 Rumburk 2 – Horní Jindřichov, IČ: 26564149, z rozpočtu Města Jiříkova 

na rok 2023. Spolek je od 01. 06. 2021 neaktivní podle §125a zákona č. 304/2013 Sb., 

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění 

pozdějších předpisů. Po upravení stanov ve spolkovém rejstříku může spolek požádat znovu 

o dotaci.                         

 

Usnesení č. 207/2023 

1. RM projednala žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 

407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou PhDr. J. Ch., Ph.D., o poskytnutí 

dotace v celkové výši 60.000,- Kč na XVI. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní 

hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce z rozpočtu Města Jiříkova 

na rok 2023.  

2. RM doporučuje ZM neposkytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, 

Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023. 

Spolek je od 01. 06. 2021 neaktivní podle §125a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů. 

Po upravení stanov ve spolkovém rejstříku může spolek požádat znovu o dotaci. 

           

Usnesení č. 208/2023 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 2/2023 Města Jiříkova. 

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

návrhu.          

 

Usnesení č. 209/2023 

1. RM projednala žádost spolku Tělocvičná jednota Sokol Filipov, pobočný spolek, 

Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, zastoupeného panem A. K., starostou, 

o poskytnutí dotace v celkové výši 100.000,- Kč na provozní výdaje, a to na elektrickou  

energii, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023.  

2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci spolku Tělocvičná jednota Sokol Filipov, pobočný 

spolek, Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČ: 44225130, na rok 2023 v celkové výši 100.000,- Kč 

na provozní výdaje, a to na elektrickou energii, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023. 

           

Usnesení č.  210/2023 

1. RM doporučuje ZM schválit vytvoření dobrovolného svazku obcí „Čisté Šluknovsko“ 

a souhlasí, aby se Město Jiříkov stalo zakládajícím členem tohoto svazku.  

2. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Čisté 

Šluknovsko“ a Stanovy dobrovolného svazku obcí „Čisté Šluknovsko“, které tvoří přílohu 

smlouvy.  

3. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí vstupního členského příspěvku do svazku ve výši 

10 Kč na jednoho obyvatele města.            

 

Usnesení č.  211/2023 

RM schvaluje cenovou nabídku na zpracování „Plánu obnovy veřejného osvětlení“, který bude 

sloužit jako podklad pro žádost o dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu z Národního Plánu 

Obnovy „Výzva č. NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2“ 

od společnosti LAMBERGA s.r.o., se sídlem Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČ: 29241723, 

zastoupenou jednatelem J. Š. za cenu 71.500,- Kč bez DPH.  
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Usnesení č.  212/2023 

1. RM projednala kácení dřevin:  

a) 1 x bříza bradavičnatá – p.p.č. 6499/2 v k.ú. Jiříkov, obvod ve 130 cm/102 cm, 

b) 1 x borovice černá, 9 x zerav západní – p.p.č. 5944/1 v k.ú. Jiříkov, obvod borovice 

ve 130 cm/135 cm, obvod zeravů ve 130 cm/88, 96, 84, 110, 126, 89, 102, 86, 101 cm. 

2. RM schvaluje skácení: 

a) 1 x bříza bradavičnatá – p.p.č. 6499/2 v k.ú. Jiříkov, obvod ve 130 cm/102 cm, 

b) 1 x borovice černá, 9 x zerav západní – p.p.č. 5944/1 v k.ú. Jiříkov, obvod borovice 

ve 130 cm/135 cm, obvod zeravů ve 130 cm/88, 96, 84, 110, 126, 89, 102, 86, 101 cm. 

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

a) 1 x bříza bradavičnatá – p.p.č. 6499/2 v k.ú. Jiříkov, obvod ve 130 cm/102 cm. 

b) 1 x borovice černá, 9 x zerav západní – p.p.č. 5944/1 v k.ú. Jiříkov, obvod borovice 

ve 130 cm/135 cm, obvod zeravů ve 130 cm/88, 96, 84, 110, 126, 89, 102, 86, 101 cm. 

 

 

 

 

 

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 
 


