
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 94. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 9. dubna 2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 
Usnesení č. 1551/2018 

1. RM projednala záměry nových pronájmů a obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví 

Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměry nových pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) části p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 350 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 

a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

b) části p.p.č. 5845 (zahrada) o výměře 14 m2 a části p.p.č. 5847/1 (zahrada) o výměře 64 m2 

vše  v   k.ú. Jiříkov, jako přístup ke stavbě za cenu 10,-  Kč/m2  a rok. Pozemky jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk,   

c) části p.p.č. 293 (trvalý travní porost) o výměře 811 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu  

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 293 (trvalý travní porost) o výměře 40 m2 v k.ú. Jiříkov, jako 

pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk,   

d) části p.p.č. 1890/9 (trvalý travní porost) o výměře 190 m2 a části p.p.č. 1900/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 70 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pro podnikatelskou činnost  

za cenu 2,- Kč/m2. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

3. RM schvaluje záměr obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

části p.p.č. 1900/1 (trvalý travní porost) o výměře 36 m2, části p.p.č. 1900/30 (zahrada)  

o výměře 285 m2 a části p.p.č. 1890/1 (trvalý travní porost) o výměře 664 m2 vše  

v k.ú.  Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,-  Kč/m2  a rok. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk.   

4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  - zveřejnit záměry pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.            

 

Usnesení č. 1552/2018 

1. RM projednala pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) p.p.č. 52 (zahrada) o výměře 36 m2,  části p.p.č. 51 (ostatní plocha) o výměře 300 m2, části 

p.p.č. 53/1 (zahrada) o výměře 64 m2, části p.p.č. 53/2 (zahrada) o výměře 25 m2, části  

st. p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 400 m2 a části p.p.č. 6025 (ostatní plocha) 

o výměře 55 m2  vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem  

880,- Kč, paní B. F., 407 53 Jiříkov od 20. 04. 2018 do 31. 07. 2018. Pozemky jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk,   
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b) části p.p.č. 2159 (trvalý travní porost) o výměře 190 m2, p.p.č. 2160/2 (ostatní plocha)  

o výměře 122 m2, p.p.č. 2160/8 (trvalý travní porost) o výměře 813 m2,  p.p.č. 6208 (ostatní 

plocha) o výměře 54 m2 vše  v   k.ú. Jiříkov, jako zahradu  za cenu 1,-  Kč/m2  a rok, ročně 

celkem 1.180,- Kč, panu D. S., 407 53 Jiříkov od 20. 04. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemky 

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

Katastrální pracoviště Rumburk,   

c) části p.p.č. 5283/1 (trvalý travní porost) o výměře 12 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako 

pozemek na parkování auta za cenu 2,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč (minimální 

nájemné), paní V. Š., 407 53 Jiříkov od 20. 04. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemek je zapsán  

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

pracoviště Rumburk,    

3. RM schvaluje obnovení pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a) části p.p.č. 450 (zahrada) o výměře 1820 m2 v k.ú.  Jiříkov, jako louku za cenu 0,20 Kč/m2  

a rok a části p.p.č. 450 (zahrada) o  výměře 25 m2  v k.ú.  Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 490,- Kč, paní V. Z., 407 53 Jiříkov  

od 20. 04. 2018 do 31. 12. 2022. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov  

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

b)  části st.p.č. 508 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 25 m2 v  k.ú. Jiříkov, jako pozemek 

pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-  Kč/m2 a rok, ročně celkem 380,- Kč, panu R. S., 

407 53 Jiříkov od 20. 04. 2018 do 31. 12. 2022.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  

4. RM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.       

 

Usnesení č. 1553/2018 

1. RM projednala předloženou žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti: SEK Jiříkov, na p.p.č. 22/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6032 (ostatní plocha),  

p.p.č. 6031 (ostatní plocha), p.p.č. 28/1 (ostatní plocha), p.p.č. 30/1 (ostatní plocha), p.p.č. 48 

(ostatní plocha), p.p.č. 6012/2 (ostatní plocha), p.p.č. 513/1 (trvalý travní porost),  

p.p.č. 6012/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6011 (ostatní plocha), p.p.č. 596/18 (ostatní plocha), 

p.p.č. 547/1  (ostatní plocha), p.p.č. 6010 (ostatní plocha), p.p.č. 547/2 (ostatní plocha),  

p.p.č. 6033/1 (ostatní plocha), p.p.č. 613/8 (ostatní plocha), a p.p.č. 626/2 (ostatní plocha) vše 

v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností  

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha.  

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti: SEK Jiříkov,  

na p.p.č. 22/1 (ostatní plocha), p.p.č. 6032  (ostatní plocha), p.p.č. 6031 (ostatní plocha),  

p.p.č. 28/1 (ostatní plocha), p.p.č. 30/1 (ostatní plocha), p.p.č. 48 (ostatní plocha),  

p.p.č. 6012/2 (ostatní plocha), p.p.č. 513/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 6012/1 (ostatní 

plocha), p.p.č. 6011 (ostatní plocha), p.p.č. 596/18 (ostatní plocha), p.p.č. 547/1  (ostatní 

plocha), p.p.č. 6010 (ostatní plocha), p.p.č. 547/2 (ostatní plocha), p.p.č. 6033/1 (ostatní 

plocha), p.p.č. 613/8 (ostatní plocha) a p.p.č. 626/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností T-Mobile Czech Republic a.s., 

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, a to bezúplatně. 

3. RM ukládá:  starostovi města - podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení  

– služebnosti.           

 

Usnesení č. 1554/2018 

1. RM projednala podání žádosti o dotaci Domácí kompostování v Jiříkově. 
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2. RM rozhodla podat žádost o dotaci Domácí kompostování v Jiříkově. 

     

Usnesení č. 1555/2018 

1. RM bere na vědomí předloženu informaci o průběhu zadávacího řízení na podlimitní 

veřejnou zakázku na stavební práce na akci „Obnova stávajících kulturních prvků – 

Ukřižování, Jiříkov“, zadaná v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh smlouvy o dílo na zajištění stavebních prací na akci 

„Obnova stávajících kulturních prvků – Ukřižování, Jiříkov“, předložený panem Ivanem 

Kunetkou, se sídlem U Lip 377, 511 01 Turnov, IČ: 61203955. 

3. RM rozhodla, že předložená nabídka od jednoho dodavatele p. Ivana Kunetky z Turnova, 

splnila veškeré požadavky ze zadávací dokumentace a byla vyhodnocena, jako ekonomicky 

nejvýhodnější nabídka na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci „Obnova 

stávajících kulturních prvků – Ukřižování, Jiříkov“, zadanou v souladu s § 53 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 

zjednodušeného podlimitního řízení. Nabídková cena činí částku ve výši 393.250,- Kč 

včetně DPH. 

4. RM ukládá: starostovi města - zajistit zveřejnění „Oznámení o výběru dodavatele“, 

v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci „Obnova stávajících 

kulturních prvků – Ukřižování, Jiříkov“, zadanou v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zjednodušeného 

podlimitního řízení na Profilu zadavatele Města Jiříkov.  

5. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci „Obnova 

stávajících kulturních prvků – Ukřižování, Jiříkov“,  mezi Městem Jiříkov a dodavatelem 

panem Ivanem Kunetkou, se sídlem U Lip 377, 511 01 Turnov, IČ: 61203955, s nabídkovou 

cenou ve výši 393.250,- Kč včetně DPH. 

6. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na 

akci „Obnova stávajících kulturních prvků – Ukřižování, Jiříkov“,  mezi Městem Jiříkov 

a dodavatelem panem Ivanem Kunetkou, se sídlem U Lip 377, 511 01 Turnov, IČ: 61203955, 

s nabídkovou cenou ve výši 393.250,- Kč včetně DPH za předpokladu, že dodavatel doloží 

před uzavřením smlouvy požadované doklady k prokázání kvalifikace.      

 

Usnesení č. 1556/2018 

1. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy č. Z S14 12 8120063763 a smlouvy 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

v  ulici Březinova, k.ú. Jiříkov. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. Z S14 12 8120063763 a smlouvu budoucí o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v ulici Březinova, 

mezi Městem Jiříkov a firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, v předběžné výši nákladů 114.500,- Kč  

bez DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu č. Z S14 12 8120063763 a smlouvu 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

v ul. Březinova, mezi Městem Jiříkov a firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem  

Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, v předběžné výši 

nákladů 114.500,- Kč bez DPH.               

 

Usnesení č. 1557/2018 

1. RM projednala nabídku společnosti T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 

148 00 Praha 4, zastoupena společností InfoTel s.r.o., Novolíšeňská 18, 628 00 Brno,  
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k možnosti umístění optického kabelu pro vysokorychlostní internet a umístění rozvaděče pro 

připojení nájemníků do sítě T-mobile, v objektech Březinova č.p. 339/30, 340/31, 345/34, 

346/35, 885/25 v Jiříkově. 

2. RM vydává souhlas společnosti T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,  

148 00 Praha, zastoupena společností InfoTel s.r.o., Novolíšeňská 18, 628 00 Brno,  

k umístění optického kabelu pro vysokorychlostní internet a umístění rozvaděče pro připojení 

nájemníků do sítě T-mobile, v objektech Březinova č.p. 339/30, 340/31, 345/34, 346/35, 

885/25 v Jiříkově.              

 

Usnesení č. 1558/2018 

1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,  

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, k 31. 12. 2017, tzn. účetní výkazy 

Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2017. 

2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, za období roku 2017 se stavem  

k 31. 12. 2017. 

3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017. 

4. RM projednala zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, ve výši 

14.084,74 Kč. 

5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený 

hospodářský výsledek za rok 2017 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 10.000,- Kč, 

tj. 71%, převést do fondu odměn a výsledek hospodaření ve výši 4.084,74,- Kč, tj. 29% 

převést do rezervního fondu. 

6. RM projednala a bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2017 na fondech 

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

organizace: 

 fond odměn       71.943,- Kč 

 FKSP        26.685,86 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku   9.699,48 Kč 

 fond investiční        0,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů              284.748,80 Kč 
               
Usnesení č. 1559/2018 

1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín - příspěvková organizace k 31. 12. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz 

zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2017. 

2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace, za období roku 2017 se stavem k 31. 12. 2017. 

3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017. 

4. RM projednala zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, ve výši 106.283,94 Kč.  

5. RM rozhodla tento hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla tento zlepšený 

hospodářský výsledek za rok 2017 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 106.283,94 

Kč, tj. 100 %, převést do rezervního fondu.                      

6. RM projednala a bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2017 na fondech 

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

 fond odměn       225.829,- Kč 

 FKSP        190.686,88 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 182.528,31 Kč  



 5 

fond investiční          0,- Kč 

fond rezervní z jiných titulů     127.892,- Kč. 

 

Usnesení č. 1560/2018 

1. RM projednala účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – 

sociální služby Jiříkov, k 31. 12. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku  

a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2017. 

2. RM rozhodla schválit účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - 

sociální služby Jiříkov, za období roku 2017 se stavem k 31. 12. 2017. 

3. RM vydává o svém rozhodnutí Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017. 

4. RM projednala zhoršený hospodářský výsledek za rok 2017 příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, ve výši – 159.128,22 Kč. 

5. RM rozhodla tento zhoršený hospodářský výsledek schválit a zároveň rozhodla, že na 

úhradu ztráty z hospodaření roku 2017 bude použit rezervní fond příspěvkové organizace, 

tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku. 

6. RM rozhodla uložit příspěvkové organizaci tuto ztrátu uhradit do 31. 03. 2018. 

7. RM projednala a bere na vědomí níže uvedené zůstatky k 31. 12. 2017 na fondech 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov:  

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        416.094,12 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 943.278,76 Kč 

 fond investiční          0,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     933.811,13 Kč 

 fond kulturní           0,- Kč 

     
Usnesení č. 1561/2018 

RM projednala a bere na vědomí elektronické podání Přiznání k dani z příjmů právnických 

osob Města Jiříkova za rok 2017 Finančnímu úřadu v Rumburku ve výši 1.724.440,- Kč,  

dne 26. 03. 2018.              

 

Usnesení č. 1562/2018 

1. RM projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, 

uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892156  

a příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 47274581, dotace ve výši 12.914.100,- Kč je na rok 2018 a je určena poskytovatelům 

sociálních služeb, na podporu poskytování sociálních služeb, na území Ústeckého kraje. 

2. RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na 

účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, po připsání 

na účet města.          

 

Usnesení č. 1563/2018 

1. RM projednala předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 1161/10, 

407 56 Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu příspěvku do Destinačního fondu v kategorii 

„Rozvoj“ na rok 2018 ve výši 16.100,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu příspěvku na rok 2018 schválit a příspěvek 

uhradit.            
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Usnesení č. 1564/2018 

RM projednala předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR, 5. května 1640/65,  

140 00 Praha 4, IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2018 ve výši  

11.652,80 Kč. 

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2018 schválit  

a členský příspěvek uhradit.             

 

Usnesení č. 1565/2018 

1. RM projednala a bere na vědomí pohledávky k 28. 02. 2018 dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala a bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 28. 02. 2018  

dle předloženého rozboru.             

 

Usnesení č. 1566/2018 

RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 3/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 

Usnesení č. 1567/2018 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 1/2018 Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov a zároveň rozpočtovou změnu č. 1/2018 Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov, dle předloženého návrhu, schvaluje.      

 

Usnesení č. 1568/2018 

RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166  

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odvolává pana  

Mgr. Bc. Ladislava Obergrubera z pracovního místa ředitele Základní školy Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740/5, 407 53 Jiříkov, k 31. 07. 2018, 

z důvodu vyhlášeného konkursního řízení na obsazení funkce ředitele (§166 odst. 4 a 5 

školského zákona).                

 

Usnesení č. 1569/2018 

RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín -  příspěvková organizace, paní Lenky Majákové,  

o konání dne otevřených dveří v obou budovách příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, dne 24. 04. 2018 a dále také 

zápis do mateřské školy na školní rok 2018/2019, který proběhne dne 03. 05. 2018 v budově 

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

organizace, v ul. Filipovská 686.           

 

Usnesení č. 1570/2018 

1. RM rozhodla poskytnout učitelům školských příspěvkových organizací zřízených Městem 

Jiříkov, v rámci oslavy svátku Dne učitelů, jako poděkování za celoroční práci věcný dar  

(Bohemia sekt) v hodnotě á 128,- Kč. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit věcné dary v hodnotě  

á 128,- Kč v příslušném počtu zaměstnanců.         
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Usnesení č. 1571/2018 

1. RM rozhodla poskytovat občanům města Jiříkova při dosažení životního jubilea 75 let,  

80 let, 85 let, 90 let a od 90 let za každý další rok dožití věcný dar (dárkový balíček), jako 

projev úcty ke stáří, v hodnotě á 500,- Kč. 

2. RM rozhodla poskytovat manželům města Jiříkova k výročí zlaté svatby věcný dar 

(dárkový balíček), jako projev úcty k dlouholetému manželskému svazku, v hodnotě  

á 500,- Kč. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečovat věcné dary v hodnotě  

á 500,- Kč dle výše uvedeného.            

 
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 

 


