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Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 106. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 22. srpna 2022 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 1756/2022 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova. 

 

Usnesení č. 1757/2022 

1. RM projednala Smlouvu č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší 

a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049. 

2. RM doporučuje ZM projednat  Smlouvu č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049. 

3. RM doporučuje ZM uzavřít Smlouvu č. 443/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049. 

4. RM doporučuje ZM rozhodnout na základě uzavřené Smlouvy č. 443/C1/2022 

o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 

2022, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 3.233.429,- Kč 

poskytnuté Městu Jiříkov na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská 

– I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049 budou kryty z rozpočtu města v roce 2022, 

a to 667.135,87 Kč, jako uznatelné náklady a částku 8.199.113,62 Kč, jako neuznatelné náklady 

akce. 

 

Usnesení č. 1758/2022 

RM bere na vědomí Zápis z 18. zasedání Komise správy majetku a životního prostředí konané 

dne 30. 06.2022. 

 

Usnesení č. 1759/2022 

1. RM projednala předložený návrh Kupní smlouvy o prodeji dříví č. 2/2022/les/V+ŽP 

uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a BIO Farma Dolní 

Křečany, Ke Trati 179/48, 408 01 Rumburk, IČ: 72563486, DIČ: CZ8661193046. 

2. RM rozhodla uzavřít Kupní smlouvu o prodeji dříví č. 2/2022/les/V+ŽP. mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a BIO Farma Dolní Křečany, Ke Trati 

179/48, 408 01 Rumburk, IČ: 72563486, DIČ: CZ8661193046. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Kupní smlouvu o prodeji dříví č. 2/2022/les/V+ŽP 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a BIO Farma Dolní Křečany, 

Ke Trati 179/48, 408 01 Rumburk, IČ: 72563486, DIČ: CZ8661193046. 

 

Usnesení č. 1760/2022 

1. RM projednala změny pronájmu pozemků a nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města 

Jiříkova. 
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2. RM schvaluje změnu pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) p.p.č. 5060/1 (zahrada) o výměře 708 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 150,- Kč, panu J. V., od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2026. 

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

b) části p.p.č. 368/1 (trvalý travní porost) o výměře 1000 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.000,- Kč,  panu W. A. J. B., od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2026. 

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  

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

a) části p.p.č. 4940/5 (zahrada) o výměře 580 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 580,- Kč, panu D. E., od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2026. Pozemek 

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

Katastrální pracoviště Rumburk, 

b) části p.p.č. 449 (orná půda) o výměře 450 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 450,- Kč, panu K. S., od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2023. Pozemek 

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

Katastrální pracoviště Rumburk, 

c) p.p.č. 324/1 (zahrada) o výměře 2375 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.380,- Kč, panu P. V., od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2023 za 

podmínek, že nájemce nesmí na pozemku bez povolení MěÚ Jiříkov provádět kácení 

dřevin. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

d) části p.p.č. 1472/1 (trvalý travní porost) o výměře 700 m2 a části p.p.č. 6093 (ostatní plocha) 

o výměře 90 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 

790,- Kč, panu P. D., od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2026. Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, 

e) části p.p.č. 4576 (zahrada) o výměře 370 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 370,- Kč, panu O. B., od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2026. Pozemek 

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

Katastrální pracoviště Rumburk, 

f) části p.p.č. 4950 (zahrada) o výměře 950 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 950,- Kč, panu Z. M., od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2026. Pozemek 

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

Katastrální pracoviště Rumburk, 

g) části p.p.č. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 1230 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 250,- Kč, panu Z. K., od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2026. 

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

h) části p.p.č. 1898/1 (trvalý travní porost) o výměře 2200 m2 a části p.p.č. 2309/1 (ostatní 

plocha) o výměře 430 m2 vše v k.ú.Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 

530,- Kč, paní Z. V., od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2026.  Pozemky jsou zapsány na listu 

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

Rumburk, 

i) části p.p.č. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,- Kč, paní L. L., od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2026. 

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

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  
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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. 1761/2022 

1. RM projednala revokaci usnesení č. 405/2021 z 22. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 27. října 2021. 

2. RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 405/2021 z 22. zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova konaného dne 27. října 2021 v plném znění. 

 

Usnesení č. 1762/2022 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5144/5 

(trvalý travní porost) o výměře 737 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 305-122/2021, 

 na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní P. M., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 91.040,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5144/5 

(trvalý travní porost) o výměře 737 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 305-122/2021, 

na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní P. M., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 91.040,- Kč. 

 

Usnesení č. 1763/2022 

1. RM projednala  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5267 

(trvalý travní porost) o výměře 1155 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 299-103/2021, 

která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

M. a P. A., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 22.220,- Kč, 

kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující 

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům.  

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5267 

(trvalý travní porost) o výměře 1155 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 299-103/2021, 

která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

M. a P. A., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 22.220,- Kč, 

kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující 

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům. 

 

Usnesení č. 1764/2022 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5265 

(trvalý travní porost) o výměře 139 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 299-103/2021 díl 

„a“ na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům I. a J. P., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 19.300,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5265 

(trvalý travní porost) o výměře 139 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 299-103/2021 

díl „a“ na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

I. a J. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 19.300,- Kč. 
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Usnesení č. 1765/2022 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5641/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví 

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

panu V. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4. 2., tj. celkem 9.500,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5641/1 

(trvalý travní porost) o výměře 25 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, panu V. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4. 2., tj. celkem 

9.500,- Kč. 

 

Usnesení č. 1766/2022 

1. RM projednala prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a  to p.p.č. 1848 (zahrada) 

o výměře 550 m2 a p.p.č. 6550/88 (ostatní plocha) o výměře 36 m2 vše  v k.ú. Jiříkov na zahradu,  

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

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní A. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, 

bod 4. 2., tj. celkem 177.800,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1848 

(zahrada) o výměře 550 m2 a p.p.č. 6550/88 (ostatní plocha) o výměře 36 m2 vše v k.ú. Jiříkov 

na zahradu, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní A. J., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 1/2022, bod 4. 2., tj. celkem 177.800,- Kč. 

 

Usnesení č. 1767/2022 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1890/7 (trvalý 

travní porost) o výměře 121 m2   v k.ú.  Jiříkov   na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví 

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

panu S. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4. 2., tj. celkem 38.300,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1890/7 

(trvalý travní porost) o výměře 121 m2   v k.ú.  Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, panu S. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4. 2., tj. celkem 

38.300,- Kč. 

 

Usnesení č. 1768/2022 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 157/2 (zahrada) 

o výměře 41 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

M. a Z. W., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4. 2., tj. celkem 14.300,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 157/2 

(zahrada) o výměře 41 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, která je zapsána na listu vlastnictví Města 

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

manželům M. a Z. W., za cenu a podmínek dle směrnice č. 1/2022, bod 4. 2., tj. celkem 

14.300,- Kč. 

 

Usnesení č. 1769/2022 

1. RM projednala prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6601 (ostatní 

plocha) o výměře 3210 m2   v k.ú.  Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, firmě EWM 
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HIGHTEC WELDING s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 385.200,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6601 

(ostatní plocha) o výměře 3210 m2   v k.ú.  Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, firmě 

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 385.200,- Kč. 

 

Usnesení č. 1770/2022 

RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních 

prováděcích předpisů, pro výkon ředitele Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

Funkce: 1.01/1.01.12/12. platová třída/bod 2, paní Bc. Andree Málkové, ředitelce 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov se sídlem Filipov 

č.p. 65, 407 53 Jiříkov plat dle Platového výměru č. 02/2022 s účinností od 01. 09. 2022 (příloha 

č. 1. - Platový výměr č. 02/2022). 

 

Usnesení č. 1771/2022 

1. RM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů Finančního výboru Zastupitelstva 

města Jiříkova, členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkov, členů Komise sociálně 

- kulturní Rady města Jiříkova a členů Komise správy majetku a životního prostředí Rady města 

Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova a jejich účast na zasedání výborů 

a komisí za období od 01. 01. 2022 do 30. 08. 2022.  

2. RM doporučuje ZM schválit podle § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyplacení peněžitého plnění členům Finančního 

výboru Zastupitelstva města Jiříkova, členům Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Jiříkova, členům Komise sociálně - kulturní Rady města Jiříkova a členům Komise správy 

majetku a životního prostředí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

Jiříkova ve výši: 
Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova: 

Paní A. S.          1.800,- Kč 

Paní I. B.          1.800,- Kč 

Pan O. P.             600,- Kč 

Pan J. M.          1.800,- Kč 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jiříkova: 

Pan Z. K.             600,- Kč 

Pan J. V.             600,- Kč 

Komise sociálně – kulturní Rady města Jiříkova:  

Pan J. D.          3.600,- Kč 

Pan D. B.          3.000,- Kč 

Mgr. F. B.          3.600,- Kč 

Paní E. O.          3.000,- Kč 

Paní M. P.          1.200,- Kč 

Pan O. Z.          2.400,- Kč 

Komise správy majetku a životního prostředí Rady města Jiříkova: 

Paní M. P.          1.800,- Kč 

Pan M. M.          1.800,- Kč 

Pan P. P. ml.          1.800,- Kč 

Pan M. S.          1.200,- Kč 

Pan R. T.             600,- Kč. 
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3. RM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení 

peněžitého plnění členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova a členům komisí Rady města 

Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova.  

 

Usnesení č. 1772/2022 

1. RM rozhodla ke dni 31. 08. 2022 zrušit podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: 

A) komisi sociálně - kulturní, 

B) komisi správy majetku a životního prostředí. 

2. RM rozhodla odvolat podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů předsedy a členy níže uvedených komisí, pracujících 

ve volebním období 2018 – 2022, a to ke dni 31. 08. 2022 ve složení: 

A) předseda komise sociálně - kulturní: paní H. M. 

členové komise sociálně kulturní: paní O. E., paní P. M., pan Z. O., pan D. J., Mgr. B. F., 

pan D. B.  

B) předseda komise správy majetku a životního prostředí: pan D. P. 

členové komise výstavby a životního prostředí: pan M. M., pan H. J., pan P. P. ml., 

pan S. M., paní P. M., pan T. R. 

 

Usnesení č. 1773/2022 

1. RM bere na vědomí návrh místostarosty města Ing. Jindřicha Jurajdy na poskytnutí 

mimořádné odměny starostovi města panu Michalu Majákovi, za zajištění mimořádných 

a zvláště významných úkolů, a to s vyhlášeným nouzovým stavem v souvislosti s pandemií 

koronaviru a zajištění ubytování pro běžence z Ukrajiny v souvislostí s Ruskou agresí 

na Ukrajině a za dlouhodobé období výkon funkce starosty města. 

2. RM doporučuje ZM poskytnout v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu v roce 2022 

starostovi města panu Michalu Majákovi, ve výši dvojnásobku měsíční odměny starosty, 

za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů. 

 

Usnesení č. 1774/2022 

RM bere na vědomí Zápis č. 6/2022 ze zasedání Komise sociálně – kulturní konané 

dne 17. 08. 2022. 

 

Usnesení č. 1775/2022 

1. RM projednala návrh na výpověď Smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb 

v oblasti Bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci a Požární ochrany, uzavřené mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem  

a společností DCT International s.r.o., se sídlem Venušina 534/7, 460 01 Liberec,  

IČ: 24178136, zastoupené jednatelem panem J. M. 

2. RM rozhodla v souladu s čl. VI smlouvy vypovědět Smlouvu o poskytování pravidelných 

ročních služeb v oblasti Bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci a Požární ochrany, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem 

Majákem a společností DCT International s.r.o., se sídlem Venušina 534/7, 460 01 Liberec,  

IČ: 24178136, zastoupené jednatelem panem J. M., a to k datu 31. 08. 2022. 

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit zaslání výpovědi společnosti 

DCT International s.r.o. do stanoveného data 31. 08. 2022.  
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Usnesení č. 1776/2022 

1. RM projednala návrh starosty města ocenit PhDr. J. Ch., Ph.D., darem formou 2 ks 

dárkových karet LIDL v celkové hodnotě 2.000,- Kč, za prezentaci města a zajištění pořádání 

mezinárodního hudebního festivalu varhaní duchovní hudby ve Filipově konaného v měsíci 

srpnu roku 2022. 

2. RM projednala návrh starosty města ocenit paní I. T., darem formou 2 ks dárkových karet 

LIDL v celkové hodnotě 2.000,- Kč, za prezentaci města a zajištění pořádání mezinárodního 

hudebního festivalu varhaní duchovní hudby ve Filipově konaného v měsíci srpnu roku 2022. 

3. RM rozhodla poskytnout dar formou 2 ks dárkových karet LIDL v celkové hodnotě 

2.000,- Kč PhDr. J. Ch., Ph.D., za prezentaci města a zajištění pořádání mezinárodního 

hudebního festivalu varhaní duchovní hudby ve Filipově konaného v měsíci srpnu roku 2022. 

4. RM rozhodla poskytnout dar formou 2 ks dárkových karet LIDL v celkové hodnotě  

2.000,- Kč paní I. T., za prezentaci města a zajištění pořádání mezinárodního hudebního 

festivalu varhaní duchovní hudby ve Filipově konaného v měsíci srpnu roku 2022. 

5. RM ukládá: vedoucímu vnitřní správy – zabezpečit dárkové karty v hodnotě 1.000,- Kč 

v počtu 4 ks. 

 

 

 

 

 

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. 


