
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  ze 108. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 19. září 2022 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov 

 

Usnesení č. 1783/2022 

RM rozhodla přidělit byt 1+1 (62,99 m2), Čapkova 678, 407 53 Jiříkov, za předpokladu splnění 

podmínek vyplývajících z dotačního titulu Ministerstva pro místního rozvoj ČR, na dobu 

určitou od 01. 10. 2022 do 30. 09. 2023 paní N. D. Náhradníkem rada města určila paní Š. B. 

 

Usnesení č. 1784/2022 

RM rozhodla přidělit byt 1+KK (44,05 m2), 9. května 900, 407 53Jiříkov, za předpokladu 

složení tříměsíčního nájemného bez služeb s nájmem spojených jako kauci, na dobu určitou 

od 01. 10. 2022 do 31. 12. 2022 panu Z. B. Náhradníkem rada města určila pana M. H. 

 

Usnesení č. 1785/2022 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 08. 2022 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 08. 2022 dle předloženého rozboru. 

 

Usnesení č. 1786/2022 

1. RM projednala návrh na odpis pohledávek (daňových nedoplatků) č. 3/2022 ve výši 

523.116,47 Kč dle předloženého návrhu. 

2. RM rozhodla schválit odpis pohledávek (daňových nedoplatků) č. 3/2022 ve výši 

523.116,47 Kč dle předloženého návrhu.      

 

Usnesení č. 1787/2022 

1. RM projednala Darovací smlouvu, č. sml.  SO/1/2022/D/EO uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a panem Mgr. V. Š., o poskytnutí daru ve výši 1.000,- Kč, a tuto darovací smlouvu 

schvaluje. 

2. RM rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční dar) od pana Mgr. V. Š., dar byl 

poskytnut na nákup ovocných stromů pro výsadbu. 

3. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat. 

           

Usnesení č. 1788/2022 

1. RM projednala poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje 

na úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí ve výši 116.000,- Kč. 

2. RM doporučuje ZM přijmout uvedenou dotaci a zároveň schválit, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. 

           

Usnesení č. 1789/2022 

1. RM rozhodla poskytnout zaměstnancům města, jako poděkování za celoroční práci, 

dárkový poukaz v hodnotě á 2.000,- Kč. 

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit dárkové poukazy v hodnotě 

á 2.000,- Kč v příslušném počtu zaměstnanců.          
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Usnesení č. 1790/2022 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 9/2022 Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 9/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.               

 

Usnesení č. 1791/2022 

RM projednala rozpočtovou změnu č. 1/2022 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, 

okres Děčín – příspěvková organizace, předkládané ředitelkou Mgr. Miroslavou Kubešovou 

a zároveň rozpočtovou změnu č. 1/2022 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín – příspěvková organizace, dle předloženého návrhu schvaluje.  

 

Usnesení č. 1792/2022 

1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 019/2022 

pro účely pořádání akce „Den seniorů Jiříkov“, konané dne 23. 09. 2022 uzavírané mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Domem kultury Střelnice Rumburk, 

příspěvková organizace, SNP 484/29, 408 01 Rumburk, IČ: 00830682, za celkovou částku 

ve výši 3.812,- Kč včetně DPH. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 019/2022 pro účely pořádání 

akce „Den seniorů Jiříkov“, konané dne 23. 09. 2022, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov a Domem kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace, SNP 484/29, 

408 01 Rumburk, IČ: 00830682, za celkovou částku ve výši 3.812,- Kč včetně DPH. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 019/2022 

pro účely pořádání akce „Den seniorů Jiříkov“, konané dne 23. 09. 2022, mezi Městem Jiříkov, 

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Domem kultury Střelnice Rumburk, příspěvková 

organizace, SNP 484/29, 408 01 Rumburk, IČ: 00830682, za celkovou částku ve výši  

3.812,- Kč včetně DPH.             

 

Usnesení č. 1793/2022 

1. RM projednala záměry nových pronájmů pozemků, změny pronájmu pozemků a záměry 

obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. 

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

a) části st.p.č. 705 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 25 m2 a části p.p.č. 35 (trvalý travní 

porost) o výměře 15 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, 

b) části p.p.č. 35 (trvalý travní porost) o výměře 130 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, 

c) části p.p.č. 2183/1 (trvalý travní porost) o výměře 787 m2, části p.p.č. 2184 (trvalý travní 

porost) o výměře 399 m2, p.p.č. 2185 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2 vše v k.ú. Jiříkov 

jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 2184 (trvalý travní porost) o výměře 14 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) p.p.č. 1893/1 (zahrada) o výměře 185 m2, části p.p.č. 1893/2 (zahrada) o výměře 10 m2 

a části p.p.č. 6558 (vodní plocha) o výměře 55 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, 
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e) části p.p.č. 1227/1 (trvalý travní porost) o výměře 1250 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, 

f) části p.p.č. 5115/3 (zahrada) o výměře 516 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5115/3 (zahrada) o výměře 50 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova 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. 

3. RM schvaluje záměry změny pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) p.p.č. 1230/1 (trvalý travní porost) o výměře 1226 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 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. 834/8 (trvalý travní porost) o výměře 5300 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 

4. RM schvaluje záměry obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to: 

a) 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. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví 

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

b) části p.p.č. 139/6 (zahrada) o výměře 20 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,   

c) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže č. 10 za cenu 15,- Kč/m2 a rok.  Pozemek je zapsán na listu 

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

Rumburk,   

d) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže č. 11 za cenu 15,- Kč/m2 a rok.  Pozemek je zapsán na listu 

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

Rumburk,  

e) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže č. 13 za cenu 15,- Kč/m2 a rok.  Pozemek je zapsán na listu 

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

Rumburk, 

f) části p.p.č. 5134/1 (trvalý travní porost) o výměře 450 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova 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, 

g) části p.p.č. 59/3 (ostatní plocha) o výměře 120 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,   

h) p.p.č. 1703/7 (zahrada) o výměře 485 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,   

i) st.p.č. 1199/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 39 m2 a p.p.č. 215/2 (trvalý travní 

porost) o výměře 218 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,   

j) části p.p.č. 1900/3 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 a části p.p.č. 1900/4 (ostatní plocha) 

o výměře 50 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,  
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k) části p.p.č. 1900/3 (ostatní plocha) o výměře 297 m2 a části p.p.č. 1900/4 (ostatní plocha) 

o výměře 54 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,   

l) části p.p.č. 4049/2 (trvalý travní porost) o výměře 500 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,   

m) části p.p.č. 2476/8 (zahrada) o výměře 70 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,  

n) části p.p.č. 277/1 (trvalý travní porost) o výměře 535 m2, p.p.č. 277/2 (zahrada) o výměře 

43 m2, části p.p.č. 278 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 277/1 (trvalý travní porost) o výměře 12 m2 v k.ú.  Jiříkov jako 

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

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

pracoviště Rumburk,   

o) p.p.č. 272 (ostatní plocha) o výměře 439 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,  

p) části p.p.č. 5885/2 (trvalý travní porost) o výměře 380 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5885/2 (trvalý travní porost) o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov jako 

pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví 

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

q) p.p.č. 159/1 (trvalý travní porost) o výměře 85 m2, p.p.č. 159/3 (zahrada) o výměře 38 m2, 

části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) o výměře 1200 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu 

za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) o výměře 20 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,   

r) p.p.č. 2701/2 (zahrada) o výměře 324 m2 a p.p.č. 2768/2 (zahrada) o výměře 101 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,   

s) části p.p.č. 2198/1 (zahrada) o výměře 653 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 2198/1 (zahrada) o výměře 12 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,  

t) p.p.č. 3066/1 (zahrada) o výměře 2119 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 

1,- Kč/m2 a rok a p.p.č. 3014/3 (trvalý travní porost) o výměře 2106 m2 v k.ú.  Jiříkov jako 

louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov 

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

u) p.p.č. 600/6 (trvalý travní porost) o výměře 339 m2 a p.p.č. 609/1 (orná půda) o výměře 

523 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,   

v) p.p.č. 818 (ostatní plocha) o výměře 299 m2 a části p.p.č. 6043/1 (ostatní plocha) o výměře 

50 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,  
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w) části p.p.č. 165/1 (trvalý travní porost) o výměře 500 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,   

x) části p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost) o výměře 400 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,  

y) 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,   

z) části p.p.č. 5272/2 (trvalý travní porost) o výměře 400 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako 

zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok a 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. Pozemky 

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

Katastrální pracoviště Rumburk.   

5. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí  – zveřejnit záměry pronájmu pozemků 

na úřední desce MěÚ Jiříkov.            

 

Usnesení č. 1794/2022 

1. RM projednala předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby IP-12-4013273 na p.p.č. 6538/4 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov 

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 R-built 

s.r.o., se sídlem Radovesice 169, 410 02 Radovesice.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o  umístění stavby IP-12-4013273 na p.p.č. 6538/4 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov, 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 R-built s.r.o., se sídlem 

Radovesice 169, 410 02 Radovesice, a to za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč.   

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby IP-12-4013273 na p.p.č. 6538/4 (ostatní plocha) 

v k.ú. Jiříkov, 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 R-built s.r.o., se sídlem Radovesice 169, 410 02 Radovesice. 

                

Usnesení č. 1795/2022 

1. RM projednala předložený návrh Ceníku náhrad za úkony spojené s odchytem a dalším 

nakládáním se zvířetem odchyceným na území Města Jiříkova.  

2. RM schvaluje Ceník náhrad za úkony spojené s odchytem a dalším nakládáním se zvířetem 

odchyceným na území Města Jiříkova s platností a účinností od 01. 11. 2022.  

           

Usnesení č. 1796/2022 

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 09. 07. 2020 

uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 

a společností Dimatex CS, spol. s r.o., Stará 24, 460 01 Stráž nad Nisou – Svárov, 

IČ: 43224245, DIČ: CZ43224245.  

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 09. 07. 2020, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a společností 

Dimatex CS, spol. s r.o., Stará 24, 460 01 Stráž nad Nisou – Svárov, IČ: 43224245, 

DIČ: CZ43224245.  
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3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci 

ze dne 09. 07. 2020, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 

a společností Dimatex CS, spol. s r.o., Stará 24, 460 01 Stráž nad Nisou – Svárov, 

IČ: 43224245, DIČ: CZ43224245.        

 

Usnesení č. 1797/2022 

1. RM projednala Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši  

10.120 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková 

organizace, který bude určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 7 žáků 

za období 12. 09. 2022 – 31. 12. 2022, a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.   

2. RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 10.120 Kč pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, který bude určen 

k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 7 žáků za období 12. 09. 2022 – 31. 12. 2022, 

a to od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu 

OBĚDY PRO DĚTI.         

 

           

 

 

 

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. 
 


