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Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 83. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 28. listopadu 2017 od 08:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1375/2017 

1. RM projednala návrh Smlouvy o poskytování poradenských a jiných odborných služeb 

souvisejících s realizací projektu „Asistenti prevence kriminality – Město Jiříkov“, 

uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené 

panem Michalem Majákem, starostou města a Mgr. Filipem Mágrem, Příkrá 874/9,  

408 01 Rumburk, IČ: 86725661, za cenu přípravy, zpracování a podání projektové žádosti 

včetně příloh ve výši 24.000,- Kč, administraci projektu schváleného k financování (vydání 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace) po dobu realizace 36 měsíců, od vydání rozhodnutí, 

max. ve výši 144.000,- Kč, a tento návrh smlouvy bere na vědomí. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování poradenských a jiných odborných služeb 

souvisejících s realizací projektu „Asistenti prevence kriminality – Město Jiříkov“, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené panem Michalem 

Majákem, starostou města a Mgr. Filipem Mágrem, Příkrá 874/9, 408 01 Rumburk,  

IČ: 86725661, za cenu přípravy, zpracování a podání projektové žádosti včetně příloh  

ve výši 24.000,- Kč, administraci projektu schváleného k financování (vydání Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace) po dobu realizace 36 měsíců, od vydání rozhodnutí, max. ve výši 

144.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o poskytování poradenských a jiných 

odborných služeb souvisejících s realizací projektu „Asistenti prevence kriminality – Město 

Jiříkov“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené 

panem Michalem Majákem, starostou města a Mgr. Filipem Mágrem, Příkrá 874/9,  

408 01 Rumburk, IČ: 86725661.                 

 
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 

 

 

 

 


