
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 17. června 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 282/2019 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.   

 

Usnesení č. 283/2019 

1. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy číslo: 19_SOBS01_4121535247  

o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), na stavbu studny na p.p.č. 5143/1 v k.ú. Filipov  

u Jiříkova. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu číslo: 19_SOBS01_4121535247 o uzavření budoucí 

smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny 0,4 kV (NN), na stavbu studny na p.p.č. 5143/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova,  

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

Jiříkov, za cenu ve výši 3.200,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu číslo: 19_SOBS01_4121535247  

o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), na stavbu studny na p.p.č. 5143/1 v k.ú. Filipov  

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

a Městem Jiříkov.          

 

Usnesení č. 284/2019 

1. RM projednala předloženou informaci o zahájení zadávacího řízení na veřejnou  

zakázku malého rozsahu, na stavební práce, na akci „Jiříkov – rekonstrukce střechy – 

Březinova 730“. 

2. RM rozhodla o ustanovení hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  

ve složení: p. Ing. Jindřich Jurajda – místostarosta města Jiříkov, p. Miroslav Sabo – vedoucí 

odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Jiříkov, p. Bc. Petr Stredák - vedoucí 

odboru místního a bytového hospodářství Městského úřadu Jiříkov, p. Miroslav Horák - člen 

Rady města Jiříkova a p. Petr Dufek - předseda Komise správy majetku a životního prostředí. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit průběh zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, na stavební práce, na akci „Jiříkov – 

rekonstrukce střechy – Březinova 730“.           

 

Usnesení č. 285/2019 

1. RM projednala Smlouvu o dílo č. 553/2019, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov a Povodím Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988. 

Smlouva o dílo č. 553/2019 se týká sečení Jiříkovského potoka, na období od 25. 06. 2019  

do 31. 12. 2021, za smluvní cenu ve výši 51.354,- Kč za kalendářní rok. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 553/2019, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov a Povodím Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988. 

Smlouva o dílo č. 553/2019 se týká sečení Jiříkovského potoka, na období od 25. 06. 2019  

do 31. 12. 2021, za smluvní cenu ve výši 51.354,- Kč za kalendářní rok. 
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3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo č. 553/2019, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Povodím Ohře, s.p., Bezručova 4219,  

430 03 Chomutov, IČ: 70889988. Smlouva o dílo č. 553/2019 se týká sečení Jiříkovského 

potoka, na období od 25. 06. 2019 do 31. 12. 2021, za smluvní cenu ve výši 51.354,- Kč  

za kalendářní rok.              

  

Usnesení č. 286/2019 

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. 2469/1 (zahrada) o výměře 444 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2469/1 (zahrada) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek 

pod stavbou pergoly, za cenu 5,- Kč/m2. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

b) části p.p.č. 4049/2 (trvalý travní porost) o výměře 690 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako louku  

za cenu 0,20 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. 4834/1 (trvalý travní porost) o výměře 100 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.  

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí  - zveřejnit záměry 

pronájmu pozemků na úřední desce MěÚ Jiříkov.          

 

Usnesení č. 287/2019 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. 001/2019, na část st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov, uzavírané mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. H.   

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 001/2019,  

na část st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. H., a to bezúplatně.  

3. RM ukládá:  starostovi města - podepsat předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene 

- služebnosti č. 001/2019, na část st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. H.    

   

Usnesení č. 288/2019 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

a  smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-4005076/VB02, na st.p.č. 1679 (zastavěná plocha 

a nádvoří), p.p.č. 2685 (trvalý travní porost), p.p.č. 2706/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 2759/2 

(zahrada), p.p.č. 3014/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 6230/2 (ostatní plocha), p.p.č. 6260/1 

(ostatní plocha), p.p.č. 6266/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6267/3 (ostatní plocha), p.p.č. 6268 

(ostatní plocha), p.p.č. 6671 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, uzavírané mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou společností VAMA, s.r.o., se sídlem 

Vilsnice 94, 407 04 Děčín 12, IČ: 47287926, DIČ: CZ47287926.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a  smlouvu 

o právu provést stavbu č. IE-12-4005076/VB02, na st.p.č. 1679 (zastavěná plocha a nádvoří), 

p.p.č. 2685 (trvalý travní porost), p.p.č. 2706/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 2759/2 (zahrada), 

p.p.č. 3014/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 6230/2 (ostatní plocha), p.p.č. 6260/1 (ostatní 

plocha), p.p.č. 6266/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6267/3 (ostatní plocha), p.p.č. 6268 (ostatní 

plocha), p.p.č. 6671 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 



 3 

- Podmokly, zastoupenou společností VAMA, s.r.o., se sídlem Vilsnice 94, 407 04 Děčín 12, 

IČ: 47287926, DIČ: CZ47287926, a to bezúplatně.  

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4005076/VB02.       

 

Usnesení č. 289/2019 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č. VI/1048/2019/DC, na p.p.č. 6349 v k.ú. Jiříkov, kde budoucí zavázaný strpí zřízení, 

provozování, udržování a provádění úprav zařízení „DC_Jiříkov, ul. Rumburská, + VO“, 

včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a to podle geometrického 

plánu, který vymezí rozsah věcného břemene, uzavírané mezi Ústeckým krajem, se sídlem 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic 

Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, zastoupenou 

Ing. L. T., jako budoucím zavázaným a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako 

budoucím oprávněným.   

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

č. VI/1048/2019/DC, na p.p.č. 6349 v k.ú. Jiříkov, kde budoucí zavázaný strpí zřízení, 

provozování, udržování a provádění úprav zařízení „DC_Jiříkov, ul. Rumburská, + VO“, 

včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a to podle geometrického 

plánu, který vymezí rozsah věcného břemene, mezi Ústeckým krajem, se sídlem  

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic 

Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, zastoupenou 

Ing. L. T., jako budoucím zavázaným a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako 

budoucím oprávněným, za jednorázovou úhradu 4.000,- Kč + DPH, dle příslušného právního 

předpisu. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. VI/1048/2019/DC.             

 

Usnesení č. 290/2019 

1. RM projednala prodej 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, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a R. K., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 62.300,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 

119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy,  

na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část  

p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost) o výměře 1475 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP  

č. 1560-165/2018, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a R. K., za cenu  

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 62.300,- Kč, kde kupující 

zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, 

od podpisu kupní smlouvy, na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům.   

      

Usnesení č. 291/2019 

1. RM projednala prodej 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, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, do podílového vlastnictví, a to 2/3 paní I. D. a  1/3  

panu P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 78.820,- Kč. 
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2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část  

p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost) o výměře 621 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP  

č. 1561-166/2018, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, do podílového vlastnictví, a to 2/3 

paní I. D. a  1/3 panu P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem  

78.820,- Kč.           

 

Usnesení č. 292/2019 

1. RM projednala prodej nemovitostí 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  

a p.p.č. 6422/4 (trvalý travní porost) o výměře 152 m2 v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na 

listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, manželům E. a B. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 28.040,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část  

p.p.č. 6423/1 (trvalý travní porost) o výměře 45 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018 

a p.p.č. 6422/4 (trvalý travní porost) o výměře 152 m2 v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na 

listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, manželům E. a B. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 28.040,- Kč.          

       

Usnesení č. 293/2019 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4843/1 

(zahrada) o výměře 322 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov  

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům  

Z. a F. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 38.640,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4843/1 

(zahrada) o výměře 322 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov  

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům  

Z. a F. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 38.640,- Kč.  

        

Usnesení č. 294/2019 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 588/3 

(zahrada) o výměře 467 m2 a p.p.č. 588/4 (zahrada) o výměře 50 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které 

jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, manželům E. a J. V., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, tj. celkem 62.040,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 588/3 

(zahrada) o výměře 467 m2 a p.p.č. 588/4 (zahrada) o výměře 50 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které 

jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, manželům E. a J. V., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, tj. celkem 62.040,- Kč.         

        

Usnesení č. 295/2019 

1. RM projednala  prodej 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, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, panu F. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 26.240,- Kč.  



 5 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část  

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

č. 269-44/2019, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu F. Š., za cenu a podmínek  

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 26.240,- Kč.       

        

Usnesení č. 296/2019 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2776 

(zahrada) o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře 422 m2  

a p.p.č. 2861/2 (trvalý travní porost) o výměře 142 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány  

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je 

splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy, na pozemku nepostaví  

a nezkolaudují rodinný dům. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2776 

(zahrada) o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře 422 m2  

a p.p.č. 2861/2 (trvalý travní porost) o výměře 142 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány  

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, manželům K. a F. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

bod 3.1.1., tj. celkem 7.960,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši  

119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy,  

na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům.      

         

Usnesení č. 297/2019 

1. RM projednala odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 4383/3 (zahrada) o výměře 6 m2  

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018, která je zapsána na listu vlastnictví č. 839  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví 

manželů E. a B. K. 

2. RM doporučuje ZM  odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 4383/3 (zahrada) o výměře 6 m2 

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018, která je zapsána na listu vlastnictví č. 839  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví 

manželů E. a B. K., za dohodnutou kupní cenu 720,- Kč.     

    

Usnesení č. 298/2019 

1. RM projednala žádost pana B. D., o odkup nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

st.p.č. 1162/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 194 m2, jejíž součástí je stavba 

rodinného domu č.p. 678, ulice Čapkova, v k.ú. Jiříkov. 

2. RM rozhodla nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

st.p.č. 1162/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 194 m2, jejíž součástí je stavba 

rodinného domu č.p. 678, ulice Čapkova, v k.ú. Jiříkov.         

 

Usnesení č. 299/2019 

RM bere na vědomí Zápis č. 3/2019 ze zasedání „Komise sociálně – kulturní“ konané  

dne 15. 05. 2019.                  

 

Usnesení č. 300/2019 

RM bere na vědomí Zápis č. 4/2019 ze zasedání „Komise sociálně – kulturní“ konané  

dne 05. 06. 2019.                 
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Usnesení č. 301/2019 

RM projednala Směrnici č. 1/2019 „O zpracování osobních údajů kamerovým systémem“,  

a zároveň Směrnici č. 1/2019 „O zpracování osobních údajů kamerovým systémem“ 

s platností a účinností od 01. 07. 2019, schvaluje.            

 

Usnesení č. 302/2019 

1. RM projednala nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, na bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku, a to 

automobil Škoda Roomster Praktik 1.4, SPZ 9U2 2152, identifikační číslo vozidla (VIN): 

TMBTFC5J485045228. 

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku,  

a to automobil Škoda Roomster Praktik 1.4, SPZ 9U2 2152, identifikační číslo vozidla  

(VIN): TMBTFC5J485045228.  

3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku, a to automobil 

Škoda Roomster Praktik 1.4, SPZ 9U2 2152, identifikační číslo vozidla  

(VIN): TMBTFC5J485045228.            

 

Usnesení č. 303/2019 

RM bere na vědomí předloženou informaci Ing. Jindřicha Jurajdy, místostarosty pověřeného 

řízením příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov,  

o vyhodnocení poptávkového řízení na pořízení osobního automobilu pro potřeby 

pečovatelské služby, Dacia Dokker Sce 75kW/102k S S Artica, od společnosti Auto koutek 

s.r.o., Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec, IČ: 62245830, a to za celkovou nejvýhodnější 

nabídkovou cenu, ve výši 230.330,58 Kč bez DPH.         

 

Usnesení č. 304/2019 
RM projednala rozpočtovou změnu č. 1/2019 příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ 

- sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtovou změnu č. 1/2019 příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, dle předloženého návrhu, schvaluje.   

               

Usnesení č. 305/2019 

1. RM projednala nabídku na zřízení virtuálního průvodce regionem ARTHUR. Zřízení 

služby je zdarma s měsíčním poplatkem ve výši 482,- Kč za obec, od společnosti Vlapon 

Innovation, s.r.o., 141 00 Praha 11 - Chodov.  

2. RM rozhodla nevyužít nabídku na zřízení virtuálního průvodce regionem ARTHUR,  

od společnosti Vlapon Innovation, s.r.o., 141 00 Praha 11 - Chodov.         

 
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 

 

 


