Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o přijatých
USNESENÍCH z 12. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA
konané dne 20. února 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města
Usnesení č. 150/2019
RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.
Usnesení č. 151/2019
1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) části p.p.č. 2582 (zahrada) o výměře 790 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2
a rok a části p.p.č. 2582 (zahrada) 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,
b) části p.p.č. 139/6 (zahrada) o výměře 10 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,
c) části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 890 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu
1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) 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.
3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry
pronájmu pozemků na úřední desce MěÚ Jiříkov.
Usnesení č. 152/2019
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 2297/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
nemovitosti, a to části p.p.č. 2297/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 153/2019
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části st.p.č. 547 (zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 462 (zahrada), části p.p.č. 463
(zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
nemovitostí, a to části st.p.č. 547 (zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 462 (zahrada), části
p.p.č. 463 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 154/2019
1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 5688/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
nemovitosti, a to části p.p.č. 5688/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 155/2019
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) o výměře 1475 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1560-165/2018, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice
č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 62.300,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši
119.000,- Kč.
2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) o výměře 1475 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1560-165/2018, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice
č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 62.300,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši
119.000,- Kč.
Usnesení č. 156/2019
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost) o výměře 621 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1561-166/2018, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to části p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost) o výměře 621 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1561-166/2018, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 157/2019
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 6423/1 (trvalý travní porost) o výměře 45 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to části p.p.č. 6423/1 (trvalý travní porost) o výměře 45 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1550-126/2018, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 158/2019
1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5055/1
(ostatní plocha) o výměře 210 m2 a p.p.č. 5056/1 (trvalý travní porost) o výměře 1198 m2
vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to p.p.č. 5055/1 (ostatní plocha) o výměře 210 m2 a p.p.č. 5056/1 (trvalý travní porost)
o výměře 1198 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 159/2019
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5688/1
(zahrada) o výměře 2333 m2 v k.ú. Jiříkov, za nabízenou kupní cenu 300.000,- Kč.
2. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to p.p.č. 5688/1 (zahrada) o výměře 2333 m2 v k.ú. Jiříkov, za nabízenou kupní cenu
300.000,- Kč.
Usnesení č. 160/2019
1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4843/1
(zahrada) o výměře 322 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2
+ náklady.
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2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to p.p.č. 4843/1 (zahrada) o výměře 322 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 161/2019
1. RM projednala nabídku na odkup nemovitosti, a to p.p.č. 4492/3 (ostatní ploch) o výměře
2574 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1523 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku tj. 237.320,23 Kč.
2. RM doporučuje ZM neschválit odkup nemovitosti, a to p.p.č. 4492/3 (ostatní plocha)
o výměře 2574 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1523 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku
tj. 237.320,23 Kč.
Usnesení č. 162/2019
1. RM rozhodla poskytnout odměnu (věcný dar) účastníkům soutěže (žákům Mateřské školy
Jiříkov a Základní školy Jiříkov) za účast v soutěži ve sběru PET lahví v letech 2019 - 2022,
odměny budou poskytnuty tak, aby výdaje na odměny nepřesáhly celkovou hodnotu
30.000,- Kč.
2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – zabezpečit odměny
(věcné dary) účastníkům soutěže ve sběru PET lahví.
3. RM rozhodla poskytovat občanům města Jiříkova v letech 2019 – 2022, při dosažení
životního jubilea 75 let, 80 let, 85 let, 90 let a od 90 let za každý další rok dožití věcný dar,
jako projev úcty ke stáří, v hodnotě balíčku do výše 500,- Kč.
4. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečovat věcné dary, v hodnotě
do výše 500,- Kč, v příslušném počtu občanů, kteří dosáhli životního jubilea.
5. RM rozhodla poskytovat manželům města Jiříkova v letech 2019 – 2022, k výročí zlaté
svatby věcný dar, jako projev úcty k dlouholetému manželskému svazku, v hodnotě balíčku
do výše 1.000,- Kč.
6. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečovat věcné dary, v hodnotě
do výše 1.000,- Kč, v příslušném počtu manželských svazků, kteří dosáhli výročí zlaté svatby.
7. RM rozhodla poskytnout učitelům školských příspěvkových organizací zřízených městem
Jiříkov, v rámci oslavy svátku Dne učitelů v letech 2019 - 2022, jako poděkování za celoroční
práci věcný dar, v hodnotě do výše 200,- Kč.
8. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit věcné dary, v hodnotě do výše
200,- Kč, v příslušném počtu zaměstnanců.
9. RM rozhodla poskytnout vítězkám cyklistického závodu Tour de Feminin v letech
2019 - 2022, jako ocenění jejich sportovního výsledku věcný dar, v hodnotě do výše
2.000,- Kč.
10. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit věcné dary, v hodnotě do
výše 2.000,- Kč, v počtu příslušném počtu vítězných závodnic.
11. RM rozhodla poskytnout vítězům soutěže hasičských družstev Florian Cap v letech
2019 - 2022, jako ocenění jejich sportovního výsledku věcný dar, v hodnotě do výše
1.000,- Kč.
12. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit věcné dary, v hodnotě
do výše 1.000,- Kč, v počtu příslušném počtu vítězných družstev.
13. RM rozhodla poskytnout vybraným členům JPO II v letech 2019 - 2022, jako ocenění
jejich práce pro JPO II věcný dar, v hodnotě do výše 500,- Kč.

3

14. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit věcné dary, v hodnotě
do výše 500,- Kč, v počtu příslušném počtu oceněných.
Usnesení č. 163/2019
1. RM projednala návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 1/2019, o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
2. RM doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) a § 12 zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2019, o
stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí“.
Usnesení č. 164/2019
1. RM projednala Žádost o použití symbolů Města Jiříkov do publikace s názvem
„Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu“, kterou připravuje Severočeská vědecká
knihovna Ústí nad Labem, se sídlem W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00083186.
2. RM rozhodla schválit použití znaku a vlajky Města Jiříkov do publikace s názvem
„Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu“, kterou připravuje Severočeská vědecká
knihovna Ústí nad Labem, se sídlem W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00083186.
Usnesení č. 165/2019
1. RM projednala informaci konkurzní komise o návrhu na vyřazení uchazeče
Mgr. J. S., z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, z důvodu nepředložení požadovaných
dokladů v rámci vyhlášeného konkurzního řízení.
2. RM rozhodla na základě návrhu konkurzní komise o vyřazení uchazeče
Mgr. J. S., z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, z důvodu nepředložení požadovaných
dokladů v rámci vyhlášeného konkurzního řízení.
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.

Ing. Jozef Hompora
Tajemník MěÚ Jiříkov
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