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Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 56. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 5. října 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

Usnesení č. 815/2020 

RM rozhodla  o přechodu nájmu u bytu  po zemřelém panu A. M. na paní K. S. družku, která 

žila s panem A. M. ve společné domácnosti a nemá vlastní byt, a to na dobu určitou od 

19. 09. 2020 do 31. 12. 2020 za předpokladu složení tříměsíční kauce  bez služeb s nájmem 

spojené.         

 

Usnesení č. 816/2020 

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

Města Jiříkova: 

 

I. J.  od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020 

 

D. K.  od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020 

           

S. R.  od 01. 10. 2020 do 30. 10. 2020 

           

R. J.  od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020 

           

D. Z.  od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020 

           

J. L.  od 01. 10. 2020 do 30. 10. 2020 

           

D. L.  od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020 

           

K. R.  od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020 

           

Usnesení č. 817/2020 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 1/2020 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, 

okres Děčín - příspěvková organizace a zároveň rozpočtovou změnu č. 1/2020 příspěvkové 

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

návrhu schvaluje. 

 

Usnesení č. 818/2020 

1. RM projednala nabídku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace, na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého 

hmotného majetku příspěvkové organizace v celkové účetní hodnotě ve výši 16.260,- Kč dle 

přiloženého inventárního seznamu. 

2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí drobného dlouhodobého hmotného majetku od 

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace v celkové 

účetní hodnotě ve výši 16.260,- Kč dle přiloženého inventárního seznamu. 
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3. RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové účetní 

hodnotě ve výši 16.260,- Kč dle přiloženého inventárního seznamu.     

 

Usnesení č. 819/2020 

1. RM projednala informaci příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace, o provedeném výběrovém řízení na nákup profesionální myčky nádobí 

pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace (pro 

školní jídelnu), a to od společnosti Gastro Simi Servis, s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín, 

IČ: 022000546, za celkovou cenu ve výši 77.198,- Kč včetně DPH. 

2. RM schvaluje příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace, použití finančních prostředků z investičního fondu na pořízení investičního majetku 

„Profesionální myčka nádobí“, na základě provedeného výběrového řízení za celkovou cenu 

majetku ve výši 77.198,- Kč včetně DPH, a to od společnosti Gastro Simi Servis, s.r.o., Teplická 

420/95, 405 02 Děčín, IČ: 022000546.    

 
 

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 

 


