
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 15. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 18. března 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 183/2019 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 184/2019 

1. RM projednala návrh schodkového rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019, kde příjmy jsou 

plánovány ve výši 84.093.100,- Kč, výdaje ve výši 97.514.100,- Kč, financování ve výši  

+ 13.421.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 13.421.000,- Kč. 

2. RM projednala Rozpočtová pravidla města Jiříkova pro rok 2019 a Komentář k rozpočtu 

na rok 2019. 

3. RM doporučuje ZM přijmout a schválit schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 2019, 

dle předloženého návrhu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 84.093.100,- Kč, výdaje ve výši 

97.514.100,- Kč, financování ve výši + 13.421.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt 

uspořenými prostředky z přecházejících let uloženými ve fondu rezerv. 

4. RM doporučuje ZM schválit celkové příjmy ve výši 84.093.100,- Kč, výdaje ve výši 

97.514.100,- Kč a financování ve výši 13.421.000,- Kč, jako závazné ukazatele rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2019. 

5. RM doporučuje ZM schválit jednotlivým odborům městského úřadu závazné ukazatele na 

rok 2019 takto: 

Odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 5.488.000,- Kč, kapitálové výdaje 

18.341.000,- Kč, odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 11.057.000,- Kč, 

kapitálové výdaje 5.110.000,- Kč, odbor vnitřní správy – provozní výdaje 8.235.000,- Kč, 

kapitálové výdaje 270.000,- Kč, odbor ekonomický – provozní výdaje 5.156.000,- Kč, 

kapitálové výdaje 0,- Kč, tajemník městského úřadu – provozní výdaje 23.022.100,- Kč, 

kapitálové výdaje 0,- Kč. 

6. RM doporučuje ZM schválit jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele 

na rok 2019 takto: 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace – provozní 

příspěvek 1.515.000,- Kč, Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace – 

provozní příspěvek ve výši 3.361.000,- Kč, Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby  

Jiříkov – provozní příspěvek 1.200.000,- Kč + neinvestiční transfer Ústeckého kraje  

– 14.699.000,- Kč. 

7. RM doporučuje ZM schválit Rozpočtová pravidla Města Jiříkova na rok 2019 a jejich 

uplatňování při hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova 

v roce 2019. 

8. RM projednala návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2019. 

9. RM doporučuje ZM schválit rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2019. 

10. RM projednala návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2019. 

11. RM doporučuje ZM schválit rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2019. 

12. RM projednala informace o schváleném rozpočtu na rok 2018, dle zákona o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti. 
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13. RM doporučuje ZM rozhodnout o uložení odvodu z odpisů roku 2019 a odvodu celého 

investičního fondu všem zřízeným příspěvkovým organizacím, nejpozději do 19. 12. 2019,  

na účet zřizovatele. 

14. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši  

16.506.528,07 Kč z fondu rezerv, č. ú. 20036-921389399/0800, na základní běžný účet,  

č. ú.  921389399/0800, na financování výdajů rozpočtu roku 2019, první část ve výši 

8.253.000,- Kč převést v dubnu 2019, druhou část ve výši 8.253.528,07 Kč převést  

červnu 2019.               

 

Usnesení č. 185/2019 

1. RM projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,  

IČ: 70892156 a příspěvkovou organizací Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov,  

se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, 

dotace ve výši 14.699.000,- Kč, je na rok 2019 a je určena poskytovatelům sociálních služeb  

na podporu poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje. 

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. 186/2019 

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 2019 ve výši  

15.944,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2019 schválit  

a členský příspěvek uhradit.         

 

Usnesení č. 187/2019 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/7/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem J. P., a tuto darovací smlouvu schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana J. P., dar byl 

poskytnut bez podmínek. 

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

               

Usnesení č. 188/2019 

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

IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M., o poskytnutí dotace v celkové výši 

100.000,- Kč, na rozvoj činnosti sportovního klubu, na závodní dresy, obuv, oblečení, 

startovné a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, na cvičební pomůcky.  

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

407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, na rok 2019, v celkové výši 100.000,- Kč, na rozvoj činnosti 

sportovního klubu, na závodní dresy, obuv, oblečení, startovné a dopravu na republikové 

soutěže v aerobiku, na cvičební pomůcky, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.  

     

Usnesení č. 189/2019 

1. RM projednala žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. J. Ch., o poskytnutí dotace v celkové výši 

100.000,- Kč, na XIII. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na 

květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.  
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2. RM doporučuje ZM poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 

13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, na rok 2019, v celkové výši 100.000,- Kč, na XIII. ročník 

mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování  

a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.        

 

Usnesení č. 190/2019 

1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín - příspěvková organizace, k 31. 12. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - 

Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2018. 

2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, za období roku 2018, se stavem  

k 31. 12. 2018. 

3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018. 

4. RM projednala zlepšený hospodářský výsledek za rok 2018 příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, ve výši 

38.862,36 Kč. 

5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený 

hospodářský výsledek za rok 2018 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 19.000,- Kč, 

tj. 48,89%, převést do fondu odměn a výsledek hospodaření ve výši 19.862,36 Kč,  

tj. 51,11% převést do rezervního fondu. 

6. RM projednala níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2018 na fondech příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace: 

 fond odměn       81.943,- Kč 

 FKSP        60.990,26 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 13.784,22 Kč 

 fond investiční       0,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů              188.409,68 Kč 

     

Usnesení č. 191/2019 

1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín - příspěvková organizace, k 31. 12. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz 

zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2018. 

2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace, za období roku 2018, se stavem k 31. 12. 2018. 

3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018. 

4. RM projednala zlepšený hospodářský výsledek za rok 2018 příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, ve výši 241.967,20 Kč.  

5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený 

hospodářský výsledek za rok 2018 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 150.000,- Kč, 

tj. 61,99%, převést do fondu odměn a výsledek hospodaření ve výši 91.967,20 Kč,  

tj. 38,01% převést do rezervního fondu. 

6. RM projednala uvedené zůstatky k 31. 12. 2018 na fondech příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace:                        

 fond odměn       225.829,- Kč 

 FKSP        386.663,68 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 288.812,25 Kč  

fond investiční       0,- Kč 

fond rezervní z jiných titulů     147.514,- Kč. 
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Usnesení č. 192/2019 

1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – 

sociální služby Jiříkov, k 31. 12. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku  

a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2018. 

2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - 

sociální služby Jiříkov, za období roku 2018 se stavem k 31. 12. 2018. 

3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018. 

4. RM projednala v návaznosti na usnesení č. 25/2018 z 1. schůze, ze dne 05. 11. 2018, 

zhoršený hospodářský výsledek za rok 2018 příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, ve výši – 1.479,59 Kč. RM pokládá tímto usnesení  

č. 22/2018 za splněné. 

5. RM rozhodla tento zhoršený hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla, že na 

úhradu ztráty z hospodaření roku 2018 bude použit rezervní fond příspěvkové organizace, 

tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku. 

6. RM rozhodla uložit příspěvkové organizaci tuto ztrátu uhradit do 31. 03. 2019. 

7. RM projednala níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2018 na fondech příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov:  

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        597.908,62 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 784.150,54 Kč 

 fond investiční        57.762,51 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     583.811,13 Kč 

    

Usnesení č. 193/2019 

1. RM projednala návrh Dodatku ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních 

fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov, na rok 2019, ve výši 80.000,- Kč, 

uzavíraný mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3, 

405 02 Děčín I, IČ: 64679454, zastoupené ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov,  

Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem 

Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních 

fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov, na rok 2019, ve výši 80.000,- Kč, 

mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3,  

405 02 Děčín I, IČ: 64679454, zastoupené ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov,  

Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem 

Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování  

a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov, na rok 2019, 

ve výši 80.000,- Kč, mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 

1441/3, 405 02 Děčín I, IČ: 64679454, zastoupené ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov, 

Náměstí 464/1, IČ: 00261424, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem 

Majákem.            

 

Usnesení č. 194/2019 

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

p.p.č. 6505/1 (ostatní plocha)  o výměře 187 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP  

č. 269-44/2019, 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. 6505/1 (ostatní plocha)  o výměře 187 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP  
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č. 269-44/2019, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

               

Usnesení č. 195/2019 

1. RM projednala informaci společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura,  

se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, že nedošlo k prodeji nemovitostí, jelikož se 

nepřihlásil žádný uchazeč do dražby nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkov, a to  

st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro 

výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2, 

jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2,  

vše v k.ú Jiříkov, za cenu 1.000.000,- Kč, dle dodatku č. 3, ze dne 16. 01. 2019. 

2. RM projednala žádost pana S. H., o odkup nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkov, a to 

st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro 

výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2, 

jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2,  

vše v k.ú Jiříkov, za cenu 850.000,- Kč. 

3. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkov, a to st.p.č. 1357/1 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro výrobu  

a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2, jejíž 

součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2,  

vše v k.ú Jiříkov, za cenu 850.000,- Kč, panu S. H. Odchylka od ceny obvyklé, a to nižší 

prodejní cena nemovitostí, je z důvodu opakovaného neúspěšného prodeje městem od roku 

2005 a následného neúspěšného prodeje dražbou prostřednictvím aukční kanceláře.  

  

Usnesení č. 196/2019 

1. RM projednala Žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace, o otevření přípravné třídy příspěvkové organizace Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, od 02. 09. 2019. 

2. RM rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, požádat Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor školství, 

mládeže a tělovýchovy, o souhlas s otevřením přípravné třídy příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740/5, 

407 53 Jiříkov, od 02. 09. 2019. 

3. RM ukládá: ředitelce Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace  

– připravit potřebné podklady pro vydání souhlasu Krajským úřadem Ústeckého kraje 

k činnosti přípravné třídy. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit splnění úkolů v souladu 

s výše uvedeným usnesením RM.        

 

Usnesení č. 197/2019 

RM doporučuje ZM rozhodnout o delegaci starosty města Jiříkov, pana Michala Majáka,  

k účasti a jednání na Valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a. s., se sídlem 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, ve volebním období 2018 – 2022, podle § 84 

odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 

předpisů.               

 

Usnesení č. 198/2019 

RM doporučuje ZM rozhodnout o delegaci místostarosty města Jiříkov, pana Ing. Bc. 

Jindřicha Jurajdu, DiS., k účasti a jednání na Valné hromadě Severočeské vodárenské 

společnosti, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,  IČ: 49099469, ve volebním 
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období 2018 – 2022, podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů.           

 

Usnesení č. 199/2019 

1. RM bere na vědomí informaci o Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 

s účinností od 01. 01. 2019. 

2. RM doporučuje ZM v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády  

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 

nařízení vlády č. 202/2018 Sb., s platností od 01. 04. 2019, neuvolněnému členu zastupitelstva 

odměnu za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna stanovená zastupitelstvem: 

člen rady města                      7.231,- Kč 

předseda výboru zastupitelstva,  

předseda komise rady, předseda zvláštního orgánu                                                   3.616,- Kč 

člen výboru zastupitelstva, člen komise rady, člen zvláštního orgánu                      3.013,- Kč 

člen zastupitelstva                                              1.808,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne 01. 04. 2019 v daný den výplatního termínu zaměstnanců 

Města Jiříkov. V případě nástupu náhradníka za uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu.                                                                                               

 

Usnesení č. 200/2019 

RM schvaluje nominaci starosty města Jiříkov, pana Michala Majáka do Kontrolního výboru 

SMO ČR.                      

 

Usnesení č. 201/2019 

1. RM projednala Žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín -  příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, o spolupráci 

zřizovatele při konání 4. ročníku „Olympijských her předškoláků Šluknovského 

výběžku“, který se bude konat dne 23. 05. 2019, popřípadě v náhradním termínu  

29. 05. 2019. 

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

686, okres Děčín – příspěvková organizace, organizačně i finančně zabezpečit konání  

4. ročníku „Olympijských her předškoláků Šluknovského výběžku“.   

 

Usnesení č. 202/2019 

RM revokuje usnesení č. 1524/2018, v bodě č. 2, z 91. schůze Rady města Jiříkov, konané 

dne 05. 03. 2018.               

 

Usnesení č. 203/2019 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  p.p.č. 6601 

(ostatní plocha) o výměře 3210 m2 v k.ú. Jiříkov, 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 p.p.č. 6601 (ostatní plocha) o výměře 3210 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice  

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.           
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Usnesení č. 204/2019 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o těžbě a prodeji dřeva nastojato  

č. 1/2019/V+ŽP, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 

a firmou BIO farma Dolní Křečany, Ke trati 179/48, 408 01 Rumburk, IČ: 72563486. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o těžbě a prodeji dřeva nastojato č. 1/2019/V+ŽP, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a firmou BIO farma Dolní 

Křečany, Ke trati 179/48, 408 01 Rumburk, IČ: 72563486. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o těžbě a prodeji dřeva nastojato  

č. 1/2019/V+ŽP, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a firmou 

BIO farma Dolní Křečany, Ke trati 179/48, 408 01 Rumburk, IČ: 72563486. 

               
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 

 

 


