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 Informace o přijatých 
 

 USNESENÍCH z 11. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

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

================================================================== 

 

Usnesení č. 173/2015 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 2. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 23. 03. 2015.           

 

Usnesení č. 174/2015  
RM rozhodla přidělit byt 1+3 (88,67 m2), Rumburská ul. č.p. 1054, Jiříkov za předpokladu 

složení tříměsíčního nájemného, jako kauci a za podmínky vykonávání funkce správce 

sportovního areálu TJ Spartak Jiříkov na dobu určitou od 01. 04. 2015 do 30. 06. 2015 panu 

J. B., Jiříkov.        

 

Usnesení č. 175/2015 

RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova na 

dobu určitou od 01. 04. 2015 do 30. 04. 2015 s paní M. H., Jiříkov za podmínky uhrazení 

dlužné částky, včetně nájemného za měsíc duben 2015, do 20. 04. 2015.    

                

 

Usnesení č. 176/2015 

1. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení pořadu „Asterix a Obelix“, který se koná dne 

16. 06. 2015 mezi Divadem Ve Tři – Michalela Marková, Počerady č.p. 10, 440 01 Louny,    

IČ 75094487 a Městem Jiříkov za cenu ve výši 4.500,- Kč včetně dopravy. 

2. RM ukládá: 

a)  starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat, 

b) vedoucí ekonomického odboru – zabezpečit úhradu po skončení akce výše uvedené             

částky.        

 

Usnesení č. 177/2015 

RM projednala a schvaluje Směrnici č. 3/2015 „Organizační řád Městského úřadu Jiříkov“ 

s platností a účinností od 30. 03. 2015 a zároveň tím stanovuje rozdělení pravomocí 

v Městském úřadě Jiříkov a celkový počet zaměstnanců Města Jiříkov zařazených do 

Městského úřadu 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. 

                                                                     

                                                

 

 

 

 

Michal Maják 

starosta města 


