
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 57. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 21. listopadu 2016 od 15,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 874/2016 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.       

 

Usnesení č. 875/2016 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 19 zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 14. 11. 2016.           

 

Usnesení č. 876/2016 

RM rozhodla přidělit byt č. 7, 1 + KK (42,61 m2), 9. května 900, 407 53 Jiříkov za 

předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 12. 2016 do 

31. 03. 2017 panu M. Č., 407 53 Jiříkov.      

 

Usnesení č. 877/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí nabídku na dodávky zemního plynu od společnosti 

ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4. 

2. RM rozhodla přijmout nabídku na dodávky zemního plynu na období od 01. 01. 2017 do 

31. 12. 2018 od společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4.  

3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - připravit dodatek ke smlouvě na 

dodávky zemního plynu uzavřené mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Prodej, s.r.o., 

Duhová 1/425, 140 53 Praha 4.             

 

Usnesení č. 878/2016 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 10. 2016 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 10. 2016 dle předloženého rozboru. 

    

Usnesení č. 879/2016 

RM projednala rozpočtové opatření č. 19/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 19/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.       

 

Usnesení č. 880/2016 

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní P. L., 407 53 Jiříkov, 

a rozhodla přijmout dar ve výši 750,- Kč (finanční hotovost) od paní P. L., 407 53 Jiříkov, 

dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu. 

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

               

Usnesení č. 881/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh na pořízení investičního majetku příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, a to vyhotovení projektové 

dokumentace pro stavbu „Centrum sociálních služeb Jiříkov – stavební úpravy a přístavba 

objektu č.p. 563/3, v ul. Londýnská, v k.ú. Jiříkov“. 
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2. RM neschvaluje pořízení investičního majetku příspěvkové organizaci Domov „Srdce v 

dlaních“ - sociální služby Jiříkov, a to vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu 

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

v ul. Londýnská, v k.ú. Jiříkov“.               

 

Usnesení č. 882/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh na pořízení investičního majetku příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, a to pořízení motorového 

vozidla v pořizovací ceně do 380.000,- Kč včetně DPH. 

2. RM neschvaluje pořízení investičního majetku příspěvkové organizaci Domov „Srdce v 

dlaních“ - sociální služby Jiříkov, a to pořízení motorového vozidla v pořizovací ceně do 

380.000,- Kč včetně DPH.                

 

Usnesení č. 883/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí informaci o změně sazebníku příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, a to od 01. 01. 2017: 

Úhrada za oběd   - zvýšena o 1,- Kč na stravovací jednotku, 

    - zvýšena o 1,- Kč na režijní náklady, 

Úhrada za ubytování  - zvýšena o 4,- Kč denně. 

Pro pečovatelskou službu bude cena oběda navýšena o 2,- Kč, přičemž dopravné zůstává 

nezměněno. 

2. RM schvaluje změnu sazebníku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - 

sociální služby Jiříkov, a to od 01. 01. 2017: 

Úhrada za oběd   - zvýšena o 1,- Kč na stravovací jednotku, 

    - zvýšena o 1,- Kč na režijní náklady, 

Úhrada za ubytování  - zvýšena o 4,- Kč denně. 

Pro pečovatelskou službu bude cena oběda navýšena o 2,- Kč, přičemž dopravné zůstává 

nezměněno.               

 

Usnesení č. 884/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného 

dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 239.786,47 Kč. 

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného 

majetku v celkové hodnotě 239.786,47 Kč. 

3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku 

v celkové hodnotě 239.786,47 Kč.              

 

Usnesení č. 885/2016 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zajištění produkce v rámci Adventního 

koncertu v kostele sv. Jiří dne 10. 12. 2016, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov a panem J. Ch., 407 53 Jiříkov, za cenu ve výši 3.000,- Kč, a tento návrh 

smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění produkce v rámci Adventního koncertu v kostele 

sv. Jiří dne 10. 12. 2016 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem  

J. Ch., 407 53 Jiříkov, za cenu ve výši 3.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zajištění produkce v rámci Adventního 

koncertu v kostele sv. Jiří dne 10. 12. 2016 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov 

a panem J. Ch., 407 53 Jiříkov, za cenu ve výši 3.000,- Kč.     
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Usnesení č. 886/2016 

RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 17/2016 ze zasedání Komise občanských 

záležitostí konaného dne 02. 11. 2016.           

 

Usnesení č. 887/2016 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou TISK 

KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264 na tisk 

Jiříkovských novin od 01. 01. 2017 za cenu 5.883,- Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků a tento 

návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou TISK KRÁSNÁ 

LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264 na tisk Jiříkovských novin 

od 01. 01. 2017 za cenu 5.883,- Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou 

TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 48266264 na tisk 

Jiříkovských novin od 01. 01. 2017 za cenu 5.883,- Kč + 15% DPH za 800 ks výtisků. 

     

Usnesení č. 888/2016 

RM projednala a bere na vědomí cenovou nabídku společnosti Extéria, s.r.o., se sídlem 

Hradní 27/37, 710 00 Ostrava – Slezská Opava na poskytování služeb v oblasti BOZP a PO 

pro Město Jiříkov v rámci pravidelných ročních služeb.         

 

Usnesení č. 889/2016 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na zajištění 

komplexního odpadového hospodářství uzavřené mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 

Jiříkov, IČ: 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 

Praha 10, IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089, a tento návrh Dodatku č. 4 bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zajištění komplexního 

odpadového hospodářství mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089, 

DIČ: CZ49356089. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zajištění 

komplexního odpadového hospodářství mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, 

IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089.            

 

Usnesení č. 890/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí ošetření dřevin, a to: 

a) 2 ks jasan ztepilý na p.p.č. 1720/1 v k.ú. Jiříkov, 

b) 1 ks javor klen na p.p.č. 33 v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje ošetření: 

a) 2 ks jasan ztepilý na p.p.č. 1720/1 v k.ú. Jiříkov,  

b) 1 ks javor klen na  p.p.č. 33 v k.ú. Jiříkov. 

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zajistit ošetření dřevin.   

               

Usnesení č. 891/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí kácení, a to: 

a) 1 ks vrba křehká na p.p.č. 5171/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

b) 2 ks smrk ztepilý na p.p.č. 4875/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

c) 1 ks jasan ztepilý na p.p.č. 1720/1 v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje kácení: 
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a) 1 ks vrba křehká na p.p.č. 5171/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

b) 2 ks smrk ztepilý na p.p.č. 4875/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

c) 1 ks jasan ztepilý na p.p.č. 1720/1 v k.ú. Jiříkov. 

3. RM ukládá: 

a) starostovi města - podepsat žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, 

b) odboru výstavby a životního prostředí - zajistit skácení výše uvedených jedinců.  

     

Usnesení č. 892/2016 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 5205/1 

(ostatní plocha)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM doporučuje ZM schválit zadání  zpracování  podkladů  k prodeji nemovitosti, a to 

části p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.         

  

Usnesení č. 893/2016 

1. RM projednala prodej st.p.č. 573 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 320 m2 a části 

p.p.č. 287 (zahrada) o výměře 100 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP, které jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, Mgr. H. H., 407 47 Varnsdorf za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč. Odchylka 

od ceny obvyklé je z důvodu, že kupující na své náklady odstranil stavbu rodinného domu č.p. 

503 na st.p.č. 573 v k.ú. Jiříkov. 

2. RM  doporučuje  ZM schválit prodej st.p.č. 573 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

320 m2 a části p.p.č. 287 (zahrada) o výměře 100 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP, které jsou 

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

katastrální pracoviště Rumburk, Mgr. H. H., 407  47 Varnsdorf za dohodnutou kupní cenu  

1.000,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že  kupující  na  své  náklady  odstranil  

stavbu  rodinného  domu  č.p. 503  na st.p.č. 573 v k.ú. Jiříkov.    

        

Usnesení č. 894/2016 

1. RM projednala směnu nemovitostí mezi Městem Jiříkov a firmou EWM HIGHTEC 

WELDING s.r.o..   

2. RM doporučuje ZM schválit  směnu nemovitostí, a to části p.p.č. 793/2 (ostatní plocha)  o 

výměře 188 m2, části p.p.č. 6042 (ostatní plocha) o výměře 9 m2 a části st.p.č. 1113/2 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 249 m2  vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1393-11/2014,  

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

kraj,   katastrální   pracoviště   Rumburk,   ve  vlastnictví   Města   Jiříkov,  Náměstí   464,  

407  53 Jiříkov za část p.p.č. 795/4 (ostatní plocha) o výměře 73 m2  dle GOP č.1393-11/2014, 

část p.p.č. 795/4 (ostatní plocha) o výměře 18 m2 a část st.p.č. 1229  (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 375 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1234-54/2010, které jsou zapsány na 

listu vlastnictví EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. č.1085  u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví firmy EWM HIGHTEC 

WELDING s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov. Směna pozemků je bez doplatku.  

                

Usnesení č. 895/2016 

1. RM projednala odkup nemovitostí, a to st.p.č. 1916 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 8 m2 a části p.p.č. 2941/1 (ostatní plocha) o výměře 344 m2 vše v k.ú.  Jiříkov dle 

GOP č.1481-88/2016, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1077 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, katastrální  pracoviště  Rumburk, ve vlastnictví  J. R., 407 53 Jiříkov a L. R., 

407 53 Jiříkov. 

2. RM doporučuje ZM odkoupit nemovitosti, a to st.p.č. 1916 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 8 m2 a část p.p.č. 2941/1 (ostatní plocha) o výměře 344 m2 vše v k.ú.  Jiříkov dle  
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GOP č.1481-88/2016, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1077 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, katastrální  pracoviště  Rumburk, ve vlastnictví  J. R., 407 53 Jiříkov a L. R., 

407 53 Jiříkov za dohodnutou kupní cenu 42.240,- Kč.      

       

Usnesení č. 896/2016 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za rok 2016 ředitelům příspěvkových 

organizací Města Jiříkova, a to: 

a) panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1).           

b) panu Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (příloha zápisu č. 1).         

c) paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1).                    

2. RM ukládá: starostovi města - oznámit jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací 

Města Jiříkova rozhodnutí RM. 

 

Usnesení č. 897/2016 

1. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních 

prováděcích předpisů, Funkce: 1.1/1.1.12/13. platová třída/bod 1. panu Ing. Bc. Janu 

Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov, se sídlem Filipov č. p. 65, 407 53 Jiříkov plat s účinností od 01. 11. 2016 (příloha 

zápisu č. 2 - platový výměr č. 02/2016). 

2. RM ukládá: starostovi města - podepsat platový výměr.        

 

Usnesení č. 898/2016 

1. RM projednala návrh Dohody o poskytnutí služeb ve věci insolvenčního řízení Energie 

pod kontrolou, obecně prospěšná společnost uzavíranou  mezi  Energie  Pro s.r.o. se  sídlem  

U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, IČ: 24701921, zastoupenou panem Vítězslavem 

Fialou, jednatelem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424. 

2. RM rozhodla neuzavřít Dohodu o poskytnutí služeb ve věci insolvenčního řízení Energie 

pod kontrolou, obecně prospěšná společnost mezi Energie Pro s.r.o. se sídlem U Sluncové 

666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, IČ: 24701921, zastoupenou panem Vítězslavem Fialou, 

jednatelem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 za smluvní cenu 

3.025,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podat přihlášku k insolvenčnímu řízení na Energii pod 

kontrolou, obecně prospěšná společnost.               

 

Usnesení č. 899/2016 

1. RM projednala předložený návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě  –  vedení  splaškové  kanalizační  přípojky  na  p.p.č. 5144/1 

v k.ú. Jiříkov, kde budoucí zavázaný strpí vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, 

provozováním a udržováním vedení  splaškové kanalizace v délce 1,7 m v rámci akce 

„Přístavba k zahradnímu domku na p.č.st. 1983, k.ú. Jiříkov“ uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako budoucím zavázaným a panem J. H., 407 53 

Jiříkov, jako budoucím oprávněným a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – 

vedení splaškové kanalizační přípojky  na p.p.č. 5144/1 v k.ú. Jiříkov, kde budoucí zavázaný 

strpí vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním a udržováním vedení  splaškové 

kanalizace  v   délce  1,7 m   v   rámci   akce  „Přístavba   k   zahradnímu    domku   na    
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p.č.st.  1983, k.ú. Jiříkov“ mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako budoucím 

zavázaným a panem J. H., 407 53 Jiříkov, jako budoucím oprávněným. 

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat smlouvu o smlouvě 

budoucí. 

4. RM ukládá: starostovi města – smlouvu o smlouvě budoucí podepsat.      

 

Usnesení č. 900/2016 

1. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě dle ustanovení 

§ 13 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých  zákonů, ve  znění  pozdějších  předpisů.  Kontrola  byla  provedena  01. 11. 2016  

u příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, za 

období 1 – 8/2016.  Kontrolu  provedl  Ing.  Miroslav  Bím – kontrolor,  Nezvalova  2042, 

407 47 Varnsdorf, IČ: 45119902. Nebyla uložena opatření - nebyly zjištěny nedostatky. 

2. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě dle ustanovení 

§ 13 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena 01. 11. 2016 u 

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

organizace, za období 1 – 8/2016. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – kontrolor, 

Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf, IČ: 45119902. Nebyla uložena opatření - nebyly zjištěny 

nedostatky. 

3. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě dle ustanovení 

§ 13  odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena 01. 11. 2016 u příspěvkové 

organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, za období            

1 – 8/2016.  Kontrolu  provedl  Ing. Miroslav Bím – kontrolor,  Nezvalova  2042, 407 47 

Varnsdorf, IČ 45119902.  Nebyla uložena opatření - nebyly zjištěny nedostatky. 

4. RM bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole na místě dle ustanovení 

§ 13 odst. 1) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena 31. 10. 2016 

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

1 – 9/2016. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – kontrolor, Nezvalova 2042, 407 47 

Varnsdorf, IČ: 45119902. Nebyla uložena opatření - nebyly zjištěny nedostatky. 

     

Usnesení č. 901/2016 

1. RM bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Jiříkov o výběrovému řízení podle zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, pro jmenování do funkce vedoucího úředníka zařazeného do 

Městského úřadu Jiříkov (Druh práce: vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu 

Jiříkov), vyhlášeného oznámením dne 05. 10. 2016. 

2. RM v souladu s § 9 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 102 odst. 2 

písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

jmenuje pana Bc. Jiřího Semeráda do funkce vedoucího odboru vnitřní správy 

Městského úřadu   Jiříkov s  účinností od 01. 12. 2016 se zkušební dobou 6 měsíců a 

místem výkonu práce Město 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. 

 

Ing. Jozef Hompora - Tajemník MěÚ Jiříkov 


