
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů.  

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 2. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 21. listopadu 2022 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 25/2022 

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 26/2022 

1. RM projednala Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 

s ní souvisejících na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa 

uzavíranou mezi společností GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 

Ústí nad Labem, IČ: 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby s.r.o., se sídlem 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279353311 a Městem Jiříkov. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 

s ní souvisejících na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – 

I. etapa“, mezi společností GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby s.r.o., 

se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279353311 a Městem Jiříkov. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského 

zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících v rámci akce „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší 

a cyklisty Rumburská – I. etapa“, mezi společností GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby s.r.o., 

se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279353311 a Městem Jiříkov.

           

Usnesení č. 27/2022 

1. RM projednala předložený návrh Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci 

č. 70N22/11 na část st.p.č. 1446 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 34 m2 v k.ú. Jiříkov, 

uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou republikou – Státním 

pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.  

2. RM rozhodla uzavřít Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 70N22/11 

na část st.p.č. 1446 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 34 m2 v k.ú. Jiříkov, mezi Městem 

Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a to za celkovou úhradu ve výši 

1.000,- Kč.   

3. RM projednala předložený návrh Nájemní smlouvy č. 70N22/11 na pronájem části st.p.č. 

1446 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 34 m2 v k.ú. Jiříkov za účelem manipulační plochy, 

uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou republikou – Státním 

pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  

od 01. 01. 2023 na dobu neurčitou, za roční nájemné 500,- Kč. 

4. RM rozhodla uzavřít Nájemní smlouvu č. 70N22/11 na pronájem části st.p.č. 1446 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 34 m2 v k.ú. Jiříkov za účelem manipulační plochy, mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou republikou – Státním pozemkovým 

úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

od 01. 01. 2023 na dobu neurčitou, za roční nájemné 500,- Kč. 
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5. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité 

věci č. 70N22/11 na část st.p.č. 1446 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 34 m2 v k.ú. Jiříkov, 

mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou republikou – Státním 

pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov. 

6. RM ukládá: starostovi města – podepsat Nájemní smlouvu č. 70N22/11 na pronájem části 

st.p.č. 1446 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 34 m2 v k.ú. Jiříkov za účelem manipulační 

plochy, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Českou republikou – Státním 

pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov. 

           

Usnesení č. 28/2022 

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

a dohodu o umístění stavby na p.p.č. 431/1 (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 GEZ spol. s r.o.,  

se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf. 

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

o umístění stavby na p.p.č. 431/1 (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 GEZ spol. s r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 

407 47 Varnsdorf, a to za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč.   

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby na p.p.č. 431/1 (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 

GEZ spol. s r.o., se sídlem Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf.       

 

Usnesení č. 29/2022 

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

na p.p.č. 5195/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi T. M. 

a A. M. a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.  

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 5195/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi T. M. a A. M. a Městem Jiříkov, Náměstí 

464, 407 53 Jiříkov, a to bezúplatně.  

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

– služebnosti.           

 

Usnesení č. 30/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to  p.p.č. 1126 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to p.p.č. 1126 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.          

 

Usnesení č. 31/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to části p.p.č. 4982 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

2. RM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to části p.p.č. 4982 (trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova.       
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Usnesení č. 32/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,  

to části  p.p.č. 2197 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to   části p.p.č. 2197 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.         

 

Usnesení č. 33/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, 

a to p.p.č. 4054 (zahrada) a části p.p.č. 5969 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání pracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, 

a to p.p.č. 4054 (zahrada) a části p.p.č. 5969 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.     

 

Usnesení č. 34/2022 

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to p.p.č. 5822 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov. 

2. RM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to p.p.č. 5822 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.          

 

Usnesení č. 35/2022 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5098 

(trvalý travní porost) o výměře 698 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle směrnice č. 1/2022, 

bod 4.2 + náklady. 

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

5098 (trvalý travní porost) o výměře 698 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle směrnice č. 1/2022, 

bod 4.2 + náklady.              

 

Usnesení č. 36/2022 

1. RM projednala záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 287/1 

(zahrada) o výměře 65 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2  + náklady. 

2. RM rozhodla nezveřejnit záměr nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 287/1 

(zahrada) o výměře 65 m2 v k.ú.  Jiříkov, dle směrnice č. 1/2022, bod 4.2 + náklady. 

                

Usnesení č. 37/2022 

1. RM projednala Návrh smlouvy o koupi pana M. K. na odkup pozemků, a to části p.p.č. 

1581/5 (trvalý travní porost), části p.p.č. 6043/1 (ostatní plocha) a části p.p.č. 6550/63 (ostatní 

plocha) vše v k.ú. Jiříkov za cenu 50,- Kč/m2. 

2. RM doporučuje ZM neprodat část p.p.č. 1581/5 (trvalý travní porost), část p.p.č. 6043/1 

(ostatní plocha) a část p.p.č. 6550/63 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov za cenu 50,- Kč/m2. 

3. RM doporučuje ZM prodat část p.p.č. 1581/5 (trvalý travní porost), část p.p.č. 6043/1 

(ostatní plocha) a část p.p.č. 6550/63 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov za cenu dle směrnice 

č. 1/2022.               

 

Usnesení č. 38/2022 

RM rozhodla přidělit byt č. 1, 1+KK (30,00 m2), Náměstí 461, 407 53 Jiříkov na dobu určitou 

od 01. 12. 2022 do 31. 12. 2023 panu P. V. 

           

Usnesení č. 39/2022 

RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – vyhlásit výběrové řízení na obsazení 

volného bytu č. 2, 1+KK (42,80 m2) – imobilní, Náměstí 461, 407 53 Jiříkov. 
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Usnesení č. 40/2022 

RM rozhodla přidělit byt č. 3, 2+KK (43,85 m2), Náměstí 461, 407 53 Jiříkov na dobu určitou 

od 01. 12. 2022 do 31. 12. 2023 panu M. D. 

 

Usnesení č. 41/2022 

RM rozhodla přidělit byt č. 4, 2+KK (48,15 m2), Náměstí 461, 407 53 Jiříkov na dobu určitou 

od 01. 12. 2022 do 31. 12. 2023 paní Š. B. 

                

Usnesení č. 42/2022 

RM rozhodla přidělit byt č. 5, 1+KK (32,10 m2), Náměstí 461, 407 53 Jiříkov na dobu určitou 

od 01. 12. 2022 do 31. 12. 2023 panu R. P. 

                
Usnesení č. 43/2022 

RM rozhodla přidělit byt č. 6, 2+KK (41,20 m2), Náměstí 461, 407 53 Jiříkov na dobu určitou 

od 01. 12. 2022 do 31. 12. 2023 slečně K. P. 

                

Usnesení č. 44/2022 

RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – vyhlásit výběrové řízení na obsazení 

volného bytu č. 7, 2+KK (50,70 m2), Náměstí 461, 407 53 Jiříkov.       

 

Usnesení č. 45/2022 

RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – vyhlásit výběrové řízení na obsazení 

volného bytu č. 8, 1+KK (28,90 m2), Náměstí 461, 407 53 Jiříkov.       

 

Usnesení č. 46/2022 

1. RM projednala návrh schodkového rozpočtu Města Jiříkova na rok 2023,  

kdy příjmy jsou plánovány ve výši 69.857.000,- Kč, výdaje ve výši 80.451.000,- Kč, 

financování ve výši + 10.594.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 10.594.000,- Kč. 

2. RM projednala Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2023 a Komentář k rozpočtu 

na rok 2023. 

3. RM doporučuje ZM přijmout a schválit schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 2023 

dle předloženého návrhu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 69.857.000,- Kč, výdaje ve výši 

80.451.000,- Kč, financování ve výši + 10.594.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt 

uspořenými prostředky z přecházejících let uloženými ve fondech. 

4. RM doporučuje ZM schválit celkové příjmy ve výši 69.857.000,- Kč, výdaje ve výši 

80.451.000,- Kč a financování ve výši + 10.594.000,- Kč jako závazné ukazatele rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2023. 

5. RM doporučuje ZM schválit jednotlivým odborům městského úřadu závazné ukazatele 

na rok 2023 takto: 

Odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 9.286.000,- Kč, kapitálové výdaje 

11.250.000,- Kč, odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 11.449.000,- Kč, 

kapitálové výdaje 1.300.000,- Kč, odbor vnitřní správy – provozní výdaje 9.093.000,- Kč, 

kapitálové výdaje 0,- Kč, odbor ekonomický – provozní výdaje 8.946.000,- Kč, kapitálové 

výdaje 270.000,- Kč, tajemník městského úřadu – provozní výdaje 28.857.000,- Kč, kapitálové 

výdaje 0,- Kč. 

6. RM doporučuje ZM schválit jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele  

na rok 2023 takto: 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace – provozní 

příspěvek 1.499.000,- Kč, kapitálový příspěvek 270.000,- Kč,  
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Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace – provozní příspěvek ve výši 

4.058.000,- Kč, kapitálový příspěvek 0,- Kč, 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – provozní příspěvek 1.200.000,- Kč, 

kapitálový příspěvek 0,- Kč. 

7. RM doporučuje ZM schválit Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2023 a jejich 

uplatňování při hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova 

v roce 2023. 

8. RM projednala návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2023. 

9. RM doporučuje ZM schválit rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2023. 

10. RM projednala návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2023. 

11. RM doporučuje ZM schválit rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2023. 

12. RM projednala informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 dle zákona o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti. 

13. RM doporučuje ZM schválit informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 dle zákona 

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

14. RM doporučuje ZM rozhodnout o uložení odvodu z odpisů roku 2023 a odvodu celého 

investičního fondu všem zřízeným příspěvkovým organizacím nejpozději do 15. 12. 2023 

na účet zřizovatele. 

15. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 

13.437.000,- Kč z fondu rezerv, č. ú. 20036 - 921389399/0800, na základní běžný účet, 

č. ú.  921389399/0800, na financování výdajů rozpočtu roku 2023. První část ve výši 

6.719.000,- Kč převést v lednu 2023, druhou část ve výši 6.718.000,- Kč převést v květnu 2023.  

                

Usnesení č. 47/2022 

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

na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází voleb prezidenta České republiky ve výši 

28.200,- 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. 48/2022 

RM doporučuje ZM stanovit, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence radě města k provedení 

posledního rozpočtového opatření k 31. 12. 2022 v rozsahu do výše 10.000.000,- Kč a k přijetí 

dotací za období od prosincového zasedání zastupitelstva města do 31. 12. 2022 dle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.        

 

Usnesení č. 49/2022 

1. RM projednala návrh na zvýšení denního limitu zůstatku finančních prostředků v pokladně 

Města Jiříkova na 200.000,- Kč. 

2. RM rozhodla zvýšit denní limit zůstatku finančních prostředků v pokladně Města Jiříkova 

na 200.000,- Kč od 01. 12. 2022.            

 

Usnesení č. 50/2022 

1. RM bere na vědomí pohledávky k 31. 10. 2022 dle předloženého rozboru. 

2. RM bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 31. 10. 2022 dle předloženého rozboru. 
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Usnesení č. 51/2022 

RM bere na vědomí Oznámení o vyhlášení ředitelského volna Mgr. M. Kubešové, ředitelky 

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, a to dne 

18. listopadu 2022.              

 

Usnesení č. 52/2022 

1. RM projednala návrh Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 8603550510 pro pojištění 

podnikatelských rizik, uzavíraný mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 

Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 

407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Ing. Bc. Jindřichem Jurajdou, DiS. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8603550510 pro pojištění 

podnikatelských rizik, mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,  

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, 

zastoupené starostou města panem Ing. Bc. Jindřichem Jurajdou, DiS. 

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8603550510 

pro pojištění podnikatelských rizik, mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 

Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 

Jiříkov.          

 

Usnesení č. 53/2022 

1. RM projednala návrh na odkup chatky neevidované v katastru nemovitostí na části p.p.č. 

188/1 (zahrada) od pana J. K. za cenu 70.000,- Kč. 

2. RM nedoporučuje ZM odkup chatky neevidované v katastru nemovitostí na části p.p.č. 

188/1 (zahrada) od pana J. K.       

 

Usnesení č. 54/2022 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za období roku 2022 ředitelce příspěvkové 

organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, paní                               

Mgr. Miroslavě Kubešové ve výši 70.000,- Kč, (příloha č. 1). 

2. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za období roku 2022 ředitelce příspěvkové 

organizace Mateřská škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, paní 

Lence Majákové ve výši 10.000,- Kč, (příloha č. 2).  

3. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za období roku 2022 ředitelce příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov paní Bc. Andree Málkové 

ve výši 70.000,- Kč, (příloha č. 3).  

4. RM ukládá: starostovi města – oznámit ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova 

rozhodnutí RM o výši odměn.            

 

Usnesení č. 55/2022 

RM bere na vědomí Zápis z koordinační porady o bezpečnostní situaci v ORP Rumburk 

konané dne 16. 11. 2022.        

 

Usnesení č. 56/2022 

1. RM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22080212 na realizaci stavby 

„Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“. 

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22080212 na realizaci stavby 

„Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“, mezi Městem Jiříkov 

a dodavatelem stavebních prací firmou Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, 

180 00 Praha 8, IČ: 25021915, jehož předmětem je změna dokončení stavebních prací 

do 15. 12. 2022 a předání všech dokladů ke kolaudaci stavby do 31. 05. 2023. 
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3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22080212 

na realizaci stavby „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“, mezi 

Městem Jiříkov a dodavatelem stavebních prací firmou Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 25021915.    
 

Usnesení č. 57/2022 

RM rozhodla přidělit byt č. 1, 1+2 (55,57 m2), Náměstí 198, 407 53 Jiříkov, za předpokladu 

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

od 01. 12. 2022 do 31. 03. 2023 paní Š. M. 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 


