
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 37. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 23. prosince 2019 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 524/2019 

1. RM projednala vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2019 předložené Českým rybářským 

svazem, z.s., místní organizace Jiříkov, Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov, IČ: 00482625, 

dotace ve výši 20.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. RM rozhodla schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2019.                 

 

Usnesení č. 525/2019 

1. RM projednala poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti, ve výši 

480.000,- Kč, přijatou v období od 01. 10. 2019 do 31. 12. 2019. 

2. RM rozhodla uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.  

               

Usnesení č. 526/2019 

RM projednala rozpočtové opatření č. 12/2019 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 12/2019 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.         

 

Usnesení č. 527/2019 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 01 Smlouvy o dílo o zhotovení projektové 

dokumentace a projednání projektové dokumentace, kdy předmětem dodatku je úprava rozsahu 

díla, úprava termínů plnění a úprava ceny díla, a to na základě změny zadání a rozsahu stavby 

„Centrum sociálních služeb Jiříkov – stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 563/3,  

v ul. Londýnská, v k.ú. Jiříkov“, uzavíraný mezi příspěvkovou organizací Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov a zhotovitelem  

panem Ing. M. Z., se sídlem Máchova 1203/24, 408 01 Rumburk, IČ: 46043861. 

2. RM doporučuje: místostarostovi města pověřeného řízením příspěvkové organizace - 

uzavřít Dodatek č. 01 Smlouvy o dílo o zhotovení projektové dokumentace a projednání 

projektové dokumentace, mezi příspěvkovou organizací Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov a zhotovitelem panem Ing. M. Z., se sídlem 

Máchova 1203/24, 408 01 Rumburk, IČ: 46043861.      

 
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 

 

 


