
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 58. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 29. listopadu 2016 od 07:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 902/2016 

1. RM bere na vědomí předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 026/2016 na 

zajištění více prací ve výši 256.432,03 Kč bez DPH popsaných ve změnových listech č. 1 - 4 

a méně prací ve výši 586.046,03 Kč  bez  DPH  na  stavbu  „Jiříkov, chodník  Filipovská – 

I. etapa“ zpracovaný odborem výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov ve spolupráci 

s projektovým manažerem akce Ing. Lukášem Hrádkem. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 026/2016 na zajištění více prací ve 

výši 256.432,03 Kč bez DPH popsaných ve změnových listech č. 1 - 4 a méně prací ve výši 

586.046,03 Kč bez DPH na stavbu „Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa“ mezi Městem 

Jiříkov  a  dodavatelem  firmou  Horák-stavební  a  obchodní  společnost,  s.r.o.  se   sídlem   

U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ: 413 26 687, který řeší změnu upřesnění rozsahu 

prováděných prací. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 026/2016 na 

zajištění více prací ve výši 256.432,03 Kč bez DPH popsaných ve změnových listech č. 1 - 4 

a méně prací ve výši 586.046,03 Kč  bez  DPH  na  stavbu  „Jiříkov, chodník  Filipovská – 

I. etapa“ mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou Horák-stavební a obchodní společnost, 

s.r.o. se sídlem U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ: 413 26 687, který řeší změnu upřesnění 

rozsahu prováděných prací.           

        
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 


