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Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH  z 5. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 28. prosince 2022 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 101/2022 

1. RM projednala poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 

616.391,- Kč přijatou v období od 01. 10. 2022 do 31. 12. 2022. 

2. RM rozhodla uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec 

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

           

Usnesení č. 102/2022 

1. RM projednala poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 

2022 v celkové výši 402.828,- Kč, z toho 6.400,- Kč na odbornou přípravu, 22.000,- Kč 

na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele 

na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje a 374.428,- Kč na výdaje 

za uskutečněný zásah jednotky SDH obce u požáru v Národním parku České Švýcarsko 

probíhajícího ve dnech 24. července 2022 až 31. srpna 2022 na výzvu územně příslušného 

operačního a informačního střediska HZS kraje. 

2. RM rozhodla uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec 

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

                

Usnesení č. 103/2022 

1. RM projednala návrh rozpočtového opatření č. 14/2022 Města Jiříkova. 

2. RM rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 14/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.          

 

Usnesení č. 104/2022 

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

Města Jiříkova: 

J. L. od 01. 01. 2023 do 31. 03. 2023 

S. J. od 01. 01. 2023 do 31. 03. 2023 

B. Z. od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023 

R. J. od 01. 01. 2023 do 31. 01. 2023 

               

Usnesení č. 105/2022 

1. RM projednala přistoupení Města Jiříkov k Paktu starostů a primátorů – EVROPA, 

zabývající se zintenzivněním opatření pro spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu a dále 

plněním společného akčního plánu pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu. 

2. RM schvaluje přistoupení Města Jiříkov k Paktu starostů a primátorů – EVROPA, 

zabývající se zintenzivněním opatření pro spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu a dále 

plněním společného akčního plánu pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu. 

           

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 


