
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH z 2. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 16. listopadu 2018 od 07:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 32/2018 

1. RM projednala za přítomnosti pana Ing. Bc. Jana Sembdnera, ředitele příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov podklady, které prokazují,  

že pan Ing. Bc. Jan Sembdner má od 20. září 2017 souběh dvou funkcí, a to ředitele 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a ředitele 

„Domova Na Cikorce, z.ú.“, se sídlem Evropská 655/116, 160 00 Praha – Dejvice,  

IČ: 06402861, bez vědomí zřizovatele příspěvkové organizace Města Jiříkov, což je porušení 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

2. RM bere na vědomí zdůvodnění pana Ing. Bc. Jana Sembdnera, k souběhu funkce ředitele 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se souběhem 

funkce ředitele Domova Na Cikorce, z.ú., se sídlem Evropská 655/116, 160 00 Praha – 

Dejvice, IČ: 06402861, ke kterému již od května 2018 nedochází a zakladatel společnosti 

Centrum důstojného stáří s.r.o., IČ: 04554604, se sídlem Evropská 655/116, 160 00 Praha 6, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílů C, vložka 249644, 

neprovedl výmaz z veřejných rejstříků. 

3. RM doporučuje panu Ing. Bc. Janu Sembdnerovi řediteli příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, ukončit souběh s funkcí ředitele Domova Na 

Cikorce, z.ú., se sídlem Evropská 655/116, 160 00 Praha – Dejvice, IČ: 06402861 a zajistit 

výmaz z veřejného rejstříku – rejstříku ústavů. 

4. RM ukládá: starostovi města – zajistit kontrolu cestovních příkazů příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, za rok 2017 a za období leden 2018 -  

říjen 2018.            

 

 
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. 

 

 

 

Ing. Jozef Hompora 

Tajemník MěÚ Jiříkov 

 


