
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 26. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

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

 

Usnesení č. 348/2015 

1. RM projednala předložený návrh smlouvy na zajištění výkonu autorského dozoru při 

realizaci akce „Zahrada krále Jiříka“ č. projektu: CZ.1.02/7.1.00/15.28974 a tuto smlouvu 

bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu na zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci akce 

„Zahrada krále Jiříka“ č. projektu: CZ.1.02/7.1.00/15.28974 mezi Městem Jiříkov a paní 

Ing. Šárkou Němcovou - Farfallino, Bohušovice nad Ohří za cenu 33.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu na zajištění výkonu autorského dozoru 

při realizaci akce „Zahrada krále Jiříka“ č. projektu: CZ.1.02/7.1.00/15.28974 mezi 

Městem Jiříkov a paní Ing. Šárkou Němcovou - Farfallino, Bohušovice nad Ohří za cenu 

33.000,- Kč.  

 

Usnesení č. 349/2015 

1. RM projednala předložený návrh příkazní smlouvy č. 3/2015 na zajištění výkonu funkce 

technického dozoru investora při realizaci akce „Zahrada krále Jiříka“ č. projektu: 

CZ.1.02/7.1.00/15.28974 a tuto příkazní smlouvu bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít příkazní smlouvu č. 3/2015 na zajištění výkonu funkce technického 

dozoru investora při realizaci akce „Zahrada krále Jiříka“ č. projektu: 

CZ.1.02/7.1.00/15.28974 mezi Městem Jiříkov a panem Romanem Kovářem, Rumburk za 

cenu 54.000,- Kč bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat příkazní smlouvu č. 3/2015 na zajištění výkonu 

funkce technického dozoru investora při realizaci akce „Zahrada krále Jiříka“ č. projektu: 

CZ.1.02/7.1.00/15.28974 mezi Městem Jiříkov a panem Romanem Kovářem, Rumburk za 

cenu 54.000,- Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


