
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 61. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 30. prosince 2016 od 09:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 939/2016 

RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2016 příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 4/2016 

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, dle 

předloženého návrhu schvaluje.        

 

Usnesení č. 940/2016 

RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2016 příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 3/2016 

příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, dle 

předloženého návrhu schvaluje.        

 

Usnesení č. 941/2016 

RM schvaluje souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením 

vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování 

informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě § 102  

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

„Sazebník úhrad za poskytování informací“ na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 

s platností a účinností od 01. 01. 2017 („Sazebník úhrad za poskytování informací“ - příloha 

zápisu).          

 

Usnesení č. 942/2016 

1. RM projednala a bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku 

zaměstnanosti ve výši 827.973,- Kč přijatou v období od 01. 10. 2016 do 31. 12. 2016. 

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

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016. 

 

Usnesení č. 943/2016 

RM projednala rozpočtové opatření č. 22/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 22/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.   

 

Usnesení č. 944/2016 

1. RM  projednala  a  bere  na vědomí žádost o schválení dohody o splátkách paní I. M., 

407 53 Jiříkov ve věci dlužného nájemného.   

2. RM schvaluje dohodu o splátkách paní I. M., 407 53 Jiříkov ve věci dlužného nájemného, 

a to v částkách 7.489,- Kč ve třech měsících po sobě jdoucích počínaje měsícem leden 2017. 
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Usnesení č. 945/2016 

1. RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou na byty ve 

vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 01. 2017 do 31. 01. 2017.        

M. I., 407 53 Jiříkov      od 01. 01. 2017 do 31. 01. 2017 

I. J., 407 53 Jiříkov      od 01. 01. 2017 do 31. 01. 2017 

B. V., 407 53 Jiříkov      od 01. 01. 2017 do 31. 01. 2017 

S. R., 407 53 Jiříkov      od 01. 01. 2017 do 31. 01. 2017 

2. RM ukládá:  

a) odboru místního a bytového hospodářství - uzavřít dohody o splátkách na dlužné částky 

s výše uvedenými nájemníky bytů do 31. 01. 2017.        

b) Komisi místního a bytového hospodářství - provést kontrolu ve výše uvedených bytech do 

28. 02. 2017.          

 
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 


