
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 94. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 28. února 2022 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 1521/2022 

1. RM projednala předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422, 

407 81 Lipová u Šluknova,  IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku na rok 2022 

ve výši 24.423,- Kč.  

2. RM doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2022 schválit  

a členský příspěvek uhradit.             

 

Usnesení č. 1522/2022 

1. RM projednala žádost MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, 

IČ: 26983303, ze dne 21. 02. 2022, zastoupený Bc. P. V., předsedkyní představenstva, 

o poskytnutí neinvestiční dotace pro programové období 2022 – 2029 ve výši 3.000,- Kč + 2,- 

Kč na obyvatele/ročně. Dotace bude sloužit na dofinancování režijních nákladů MAS při 

realizaci CLLD a dalších aktivit spojených s animací území v programovém období 2021+. 

2. RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. SO/4/2022/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, 

IČ: 26983303, zastoupený Bc. P. V., předsedkyní představenstva. 

3. RM doporučuje ZM poskytnout neinvestiční dotaci MAS Český sever, z.s., Mariánská 

475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303, pro programové období 2022 – 2029 ve výši 

3.000,- Kč + 2,- Kč na obyvatele/ročně.  

4. RM doporučuje ZM projednat a uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 

č. SO/4/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 

Varnsdorf, IČ: 26983303, zastoupený Bc. P. V., předsedkyní představenstva. 

           

Usnesení č. 1523/2022 

1. RM projednala žádost Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní 

organizace Jiříkov, pobočný spolek, Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, IČ: 72753706, 

zastoupeného J. L., předsedkyní pobočného spolku, o poskytnutí dotace v celkové výši 5.000,- 

Kč na zdravotní péči, na rehabilitaci nohou a masáže, z rozpočtu Města Jiříkova 

na rok 2022.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci spolku Svaz tělesně postižených v České republice z.s., 

místní organizace Jiříkov, pobočný spolek, Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, IČ: 72753706, 

na rok 2022 v celkové výši 5.000,- Kč na zdravotní péči, na rehabilitaci nohou a masáže, 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.  

3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/1/2022/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a spolkem Svaz tělesně postižených v České republice z.s., 

místní organizace Jiříkov, pobočný spolek, Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, IČ: 72753706, 

zastoupeného J. L., předsedkyní pobočného spolku. 

4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/1/2022/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a spolkem Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní 

organizace Jiříkov, pobočný spolek, Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, IČ: 72753706. 
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5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

č. SO/1/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a spolkem Svaz tělesně postižených v České 

republice z.s., místní organizace Jiříkov, pobočný spolek, Pražská 362/100, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 72753706.         

 

Usnesení č. 1524/2022 

1. RM projednala žádost Sportovního atletického klubu (SAK) Rumburk, z.s., Myslivecká 

94/13, 408 01 Rumburk, IČ: 08747687, zastoupeného Ing. L. V., předsedou spolku,  

o poskytnutí dotace v celkové výši 10.000,- Kč na atletická vybavení pro tréninky 

a závody, startovné, pronájem atletické sportovní haly, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci spolku Sportovní atletický klub (SAK) Rumburk, z.s., 

Myslivecká 94/13, 408 01 Rumburk, IČ: 08747687, na rok 2022 v celkové výši 5.000,- Kč 

na atletická vybavení pro tréninky a závody, startovné, pronájem atletické sportovní haly, 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.  

3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/2/2022/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a spolkem Sportovní atletický klub (SAK) Rumburk, z.s., 

Myslivecká 94/13, 408 01 Rumburk, IČ: 08747687, na rok 2022, zastoupeného 

Ing. L. V., předsedou spolku. 

4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/2/2022/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a spolkem Sportovní atletický klub (SAK) Rumburk, z.s., Myslivecká 

94/13, 408 01 Rumburk, IČ: 08747687.  

5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

č. SO/2/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a spolkem Sportovní atletický klub (SAK) 

Rumburk, z.s., Myslivecká 94/13, 408 01 Rumburk, IČ: 08747687. 

        

Usnesení č. 1525/2022 

1. RM projednala žádost Kostky Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná 

Lípa, IČ: 75139090, zastoupené H. V., ředitelkou příspěvkové organizace, 

o poskytnutí dotace na zajištění provozních výdajů poskytovaných sociálních služeb 

(na mzdové osobní náklady přímé práce, na cestovné, na pohonné hmoty a údržbu vozidel), 

ve výši 13.500,-  Kč z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. 

2. RM rozhodla neposkytnout dotaci příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p.o., 

Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa,  IČ: 75139090.    

 

Usnesení č. 1526/2022 

1. RM projednala žádost spolku BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají 

odloženým dětem, z.s., Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, IČ: 27006891, 

zastoupeného L. H., předsedou spolku, o poskytnutí finančního daru nebo dotaci na zřizování 

a provozu schránek pro odložené děti, podpoře všech činností spojených s poskytováním 

pomoci, především k provozu azylového domu. 

2. RM rozhodla neposkytnout finanční dar či dotaci spolku BABYBOX – Ludvík Hess 

a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s., Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, 

IČ: 27006891.            

 

Usnesení č. 1527/2022 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 1/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu. 

3. RM bere na vědomí technickou opravu rozpisu rozpočtu na rok 2022, kdy se číslo položky 

1340 (Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
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a odstraňování komunálních odpadů) novou vyhláškou č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě, 

mění na číslo položky 1345 (Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

 

Usnesení č. 1528/2022 

RM bere na vědomí Zápis č. 2/2022 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané dne 

25. 02. 2022.                                

 

Usnesení č. 1529/2022 

1. RM projednala návrh Dodatku ke Smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních 

fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2022 ve výši 80.000,- Kč, 

uzavíraný mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3, 

405 02 Děčín I, zastoupenou ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 

Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek ke Smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů 

pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2022 ve výši 80.000,- Kč, mezi 

Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3,  

405 02 Děčín I, zastoupenou ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 

Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek ke Smlouvě o nákupu, zpracování 

a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2022 

ve výši 80.000,- Kč, mezi Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla 

Čapka 1441/3, 405 02 Děčín I, zastoupenou ředitelem panem L. Z. a Městem Jiříkov, Náměstí 

464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. 

               

Usnesení č. 1530/2022 

1. RM revokuje usnesení č. 1286/2021 v bodě 2. b) z 81. schůze Rady města Jiříkova konané 

dne 06. 09. 2021 v plném znění. 

2. RM schvaluje záměr nového pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

a to  st.p.č. 1689 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 49 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod 

stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok a p.p.č. 2960/15 (zahrada) o výměře 623 m2 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. 

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  – zveřejnit záměr pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.           

 

Usnesení č. 1531/2022 

1. RM projednala záměr pachtu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

2. RM schvaluje záměr pachtu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 585/2 

(trvalý travní porost) o výměře 1400 m2, části  p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 3100 m2,  části 

p.p.č. 714/3 (orná půda) o výměře 3300 m2, části p.p.č. 3212/4 (trvalý travní porost) o výměře 

2500 m2, p.p.č. 3258/1 o výměře 600 m2 (trvalý travní porost), části  p.p.č. 3276/1 (vodní 

plocha) o výměře 2000 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako pozemky k provozování zemědělské výroby 

za cenu 0,10 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.   

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  – zveřejnit záměr pachtu pozemků na 

úřední desce MěÚ Jiříkov.            

 

 

 



 4 

Usnesení č. 1532/2022 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-4018594/VB/02 na p.p.č. 6507 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova, uzavíranou 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností VAMA 

s.r.o., se sídlem Vilsnická 94, 405 02 Děčín XII.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-4018594/VB/02 na p.p.č. 6507 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova,  mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností VAMA s.r.o., se sídlem 

Vilsnická 94, 405 02 Děčín XII, a to za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-4018594/VB/02 na p.p.č. 6507 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností VAMA s.r.o., se sídlem 

Vilsnická 94, 405 02 Děčín XII.          

 

Usnesení č. 1533/2022 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o zrušení osobního věcného břemene – užívání 

nemovitosti  na p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem R. H.  

2. RM rozhodla uzavřít  Smlouvu o zrušení osobního věcného břemene – užívání nemovitosti  

na p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov a panem R. H., a to bezúplatně.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o zrušení osobního věcného břemene – 

užívání nemovitosti  na p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem R. H.          

 

Usnesení č. 1534/2022 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

st.p.č. 505 (zastavěná plocha - zbořeniště), části p.p.č. 4816 (zahrada), části p.p.č. 4817  (trvalý 

travní porost) a části p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666-62/2021 

nově vzniklou p.p.č. 4816/1 o výměře 606 m2, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

st.p.č. 505 (zastavěná plocha - zbořeniště), části p.p.č. 4816 (zahrada), části p.p.č. 4817  (trvalý 

travní porost) a části p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666-62/2021 

nově vzniklou p.p.č. 4816/1 o výměře 606 m2, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.          

 

Usnesení č. 1535/2022 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 4816 (zahrada) a části p.p.č. 4817 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov, 

dle GOP č. 1666-62/2021 nově vzniklou p.p.č. 4816/2 o výměře 126 m2, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části 

p.p.č. 4816 (zahrada) a části p.p.č. 4817 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov, 

dle GOP č. 1666-62/2021 nově vzniklou p.p.č. 4816/2 o výměře 126 m2, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.        
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Usnesení č. 1536/2022 

1. RM projednala předloženou Dohodu o úhradě nákladů na zajištění Změny č. 2 Územního 

plánu Jiříkov.  

2. RM rozhodla uzavřít Dohodu o úhradě nákladů na zajištění Změny č. 2 Územního plánu 

Jiříkov, mezi Ing. arch. V. Z. a Městem Jiříkov ve výši 80.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dohodu o úhradě nákladů na zajištění Změny č. 2 

Územního plánu Jiříkov, mezi Ing. arch. V. Z. a Městem Jiříkov.               

 

Usnesení č. 1537/2022 

1. RM projednala předloženou Dohodu o úhradě nákladů na zajištění Změny č. 3 Územního 

plánu Jiříkov.  

2. RM rozhodla uzavřít Dohodu o úhradě nákladů na zajištění Změny č. 3 Územního plánu 

Jiříkov, mezi firmou DCFK developerská spol. s r.o., se sídlem Ladova 1814/31, Řečkovice, 

621 00 Brno, IČ: 25414194 a Městem Jiříkov ve výši 80.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dohodu o úhradě nákladů na zajištění Změny č. 2 

Územního plánu Jiříkov, mezi firmou DCFK developerská spol. s r.o., se sídlem Ladova 

1814/31, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 25414194 a Městem Jiříkov.            

 

Usnesení č. 1538/2022 

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

zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů na akci „Centrum sociálních služeb Jiříkov“. 

2. RM rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení 

na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci „Centrum sociálních služeb Jiříkov“. 

           

Usnesení č. 1539/2022 

RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou na byt ve vlastnictví 

Města Jiříkova s paní R. J. od 01. 03. 2022 do 31. 03. 2022.    

     

Usnesení č. 1540/2022 

RM rozhodla  přidělit byt směnou 1+KK (44,06 m2), 9. května 900, 407 53 Jiříkov panu V. K. 

za předpokladu složení  tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci na 

dobu určitou od 15. 03. 2022 do 30. 06. 2022.      

     

Usnesení č. 1541/2022 

RM rozhodla  přidělit byt 1+2 (67,20 m2), Rumburská 453, 407 53 Jiříkov panu O. P. za 

předpokladu složení  tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojené, jako kauci   na 

dobu určitou od 15. 03. 2022 do 30. 06. 2022.       

                    

Usnesení č. 1542/2022 

1. RM projednala Žádost Mgr. Miroslavy Kubešové, ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, o zřízení přípravné třídy 

Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace na školní rok 2022/2023. 

2. RM rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, požádat Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor školství, mládeže 

a tělovýchovy, o souhlas se zřízením přípravné třídy Základní školy Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace, se sídlem 407 53 Jiříkov, Moskevská 740/5 na školní rok 2022/2023. 
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3. RM ukládá: ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace – připravit potřebné podklady pro vydání souhlasu Krajským úřadem 

Ústeckého kraje k činnosti přípravné třídy. 

4. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit splnění úkolů v souladu s výše 

uvedeným usnesením rady města.       

 

Usnesení č. 1543/2022 

1. RM projednala žádost ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 64676935, zastoupeného předsedou Ing. R. H., o poskytnutí dotace v celkové výši 50.000,- 

Kč na uspořádání střelecké soutěže o Přeborníka města Jiříkov 2022, na startovné na soutěžích, 

materiálně technické vybavení (střelivo, výzbroj a výstroj střelců), z rozpočtu Města Jiříkova 

na rok 2022.  

2. RM rozhodla poskytnout dotaci ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 

Jiříkov, IČ: 64676935, na rok 2022 v celkové výši 50.000,- Kč na uspořádání střelecké soutěže 

o Přeborníka města Jiříkov 2022, na startovné na soutěžích, materiálně technické vybavení 

(střelivo, výzbroj a výstroj střelců), z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.  

3. RM projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/5/2022/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 

Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeným Ing. R. H., předsedou. 

4. RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/5/2022/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 64676935. 

5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

č. SO/5/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 

407 53 Jiříkov, IČ: 64676935.              

 

Usnesení č. 1544/2022 

1. RM projednala dopis Spolku jiříkovských betlemářů, z. s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, 

se žádostí o vydání souhlasu k umístění pamětní desky zakladatelům jiříkovské betlemářské 

tradice. Jedná se o žulovou desku velikosti 250 x 70 x 15 cm, která bude obsahovat 22 jmen 

známých jiříkovských řezbářů a betlemářů a byla by umístěna před budovou č.p. 900, 

ul. 9. května, 407 53 Jiříkov.  

2. RM rozhodla vydat souhlas k umístění pamětní žulové desky, která bude obsahovat                     

22 jmen známých jiříkovských řezbářů a betlemářů před budovu č.p. 900, ul. 9. května, 407 53 

Jiříkov.               

 

Usnesení č. 1545/2022 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 594/10 

(zahrada) o výměře 1140 m2 v k.ú. Jiříkov dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 007/2012, 

za cenu 17.800,- Kč. 

2. RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 

594/10 (zahrada) o výměře 1140 m2 v k.ú. Jiříkov dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

č. 007/2012, za cenu 17.800,- Kč.  

 

 

Ing. Jozef Hompora 

Tajemník MěÚ Jiříkov 

 
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. 


