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Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 88. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 24. ledna 2018 od 13:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1458/2018 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 30. zasedání Komise místního a bytového 

hospodářství konaného dne 22. 01. 2018.         

 

Usnesení č. 1459/2018 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost MUDr. Martiny Kučerové, bytem Lesní 757/17, 

408 01 Rumburk, o  pronájem nebytového prostoru o ploše 45,57 m2, v objektu č.p. 907, ulice 

Dvořákova, v části obce Starý Jiříkov, v k.ú. Jiříkov, za účelem provozování ordinace 

praktického lékaře. 

2. RM rozhodla pronajmout MUDr. Martině Kučerové, bytem Lesní 757/17,  

408 01 Rumburk,  nebytový prostor o ploše 45,57 m2, v objektu č.p. 907, ulice Dvořákova, 

v části obce Starý Jiříkov, v k.ú. Jiříkov, za účelem provozování ordinace praktického lékaře 

od 01. 02. 2018 na dobu neurčitou. 

3. RM ukládá:  

a) odboru místního a bytového hospodářství  - vypracovat smlouvu o nájmu nebytového 

prostoru v objektu č.p. 907, ulice Dvořákova, v části obce Starý Jiříkov,  

v k.ú. Jiříkov, 

b) starostovi města - smlouvu o nájmu nebytového prostoru podepsat.       

              

Usnesení č. 1460/2018 

RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvy, na dobu určitou, na byty ve vlastnictví 

Města Jiříkova, na období od 01. 02. 2018 do 31. 03. 2018: 

M. L., 407 53 Jiříkov      od 01. 02. 2018 do 31. 03. 2018 

B. J., 407 53 Jiříkov      od 01. 02. 2018 do 31. 03. 2018 

           

Usnesení č. 1461/2018 

RM rozhodla o přechodu nájmu u bytu č. 2, 407 53 Jiříkov, po zemřelé paní M. H. na  

pana R. Ch. - vnuka, který žil s paní H. M. ve společné domácnosti a nemá vlastní byt, a to na 

dobu určitou od 01. 02. 2018 do 31. 03. 2018, za předpokladu složení tříměsíční kauce bez 

služeb s nájmem spojené.              

         
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 

 


