
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 6. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 2. února 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 109/2015 
RM projednala a bere na vědomi návrh Dohody o narovnání vzájemných vztahů mezi 

Městem Jiříkov a Obcí Jiříkov, č. p. 85, 793 51 Břidličná, IČ 00296082, zastoupená starostou 

Bohumilem Hrnčířem, ke spornému vlastnictví 9 ks akcií VaK Bruntál, které byly omylem 

Fondem národního majetku ČR chybně převedeny do majetku Města Jiříkov místo Obce 

Jiříkov. RM doporučuje ZM tuto Dohodu o narovnání schválit a uložit starostovi města tuto 

Dohodu o narovnání podepsat. 

 

Usnesení č. 110/2015 

RM bere na vědomí přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k 

rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2015 ve výši 677.700,-Kč a 

doporučuje ZM přidělení dotace schválit a přijmout. 

 

Usnesení č. 111/2015 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní M. D., Jiříkov a 

rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od paní M. D., Jiříkov, dar byl 

poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

2. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat. 

 

Usnesení č. 112/2015 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 12. 2014 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí výši investice v rozpočtu na rok 2014 k 31. 12. 2014 dle 

předloženého seznamu. 

 

Usnesení č. 113/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost JUDr. Michaely Pretschové zastupující na 

základě plné moci MUDr. Josefa Kořínka, bytem Lesní 757/17, 408 01 Rumburk o příslib 

založené a dosud nezapsané společnosti JOCORP s.r.o., že s ní uzavře Dodatek k nájemní 

smlouvě ohledně nebytových prostor v objektu č. p. 730, která byla uzavřena mezi Městem 

Jiříkov a MUDr. Josefem Kořínkem ze dne 23. 07. 1993 s účinností od 01. 09. 1993 a to tak, 

že nájemce se stane společnost JOCORP s.r.o., a to ode dne zápisu společnosti do obchodního 

rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu č. p. 730, ulice 

Březinova v Jiříkově o ploše 92,80 m2 (přízemí) za účelem poskytování zdravotních služeb – 

praktický lékař pro dospělé. 

 

Usnesení č. 114/2015 

1. RM schvaluje podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. 
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2. RM ukládá: starostovi města – podepsat a odeslat přihlášku včetně dotazníku na Úřad 

vlády České republiky, odbor pro sociální začleňování (Agentura). 

 

 
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 


