
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 20. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 29. června 2015 od 09,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

 

Usnesení č. 275/2015 

1. RM rozhodla opravit tiskovou chybu čísla usnesení z 19. schůze konané dne 22. června 

2015 takto: 

a) Chybné číslo usnesení  272/2015 s textem: 

„1. RM projednala žádost místostarosty města Jiříkova o pověření strážníka pana 

Domanského Jiřího k plnění některých úkolů při řízení Městské policie Jiříkov.  

2. RM doporučuje ZM pověřit od 01. 07. 2015 v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 

Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, plněním některých úkolů při řízení 

Městské policie Jiříkov strážníka pana Domanského Jiřího.“   

b) Správné číslo usnesení je 273/2015 s textem: 

„1. RM projednala žádost místostarosty města Jiříkova o pověření strážníka pana 

Domanského Jiřího k plnění některých úkolů při řízení Městské policie Jiříkov.  

2. RM doporučuje ZM pověřit od 01. 07. 2015 v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 

Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, plněním některých úkolů při řízení 

Městské policie Jiříkov strážníka pana Domanského Jiřího.“ 

 

Usnesení č. 276/2015 

1. RM rozhodla opravit tiskovou chybu čísla usnesení z 19. schůze konané dne 22. června 

2015 takto: 

a) Chybné číslo usnesení  273/2015 s textem: 

„RM ukládá: řediteli „ Domova srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov Mgr., Bc. J. 

Semdnerovi – provést výběrové řízení na servisní práce IT a na ostatní prvky IT.“ 

b) Správné číslo usnesení je 274/2015 s textem: 

„RM ukládá: řediteli Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov Ing., Bc. J. 

Sembdnerovi – provést výběrové řízení na servisní práce IT a na ostatní prvky IT.“ 

 

Usnesení č. 277/2015 

1. RM projednala a rozhodla uzavřít v rámci akce „Houmrův triatlon“ v Jiříkově dne 01. 08. 

2015 Nájemní smlouvu na „Mobilní stavebnici pódia (základní provedení 8x5m), včetně jeho 

zastřešení“ mezi Dobrovolným svazkem obcí „Tolštejn“, Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod 

Jedlovou, IČ: 69898774, zastoupeným MAS Šluknovsko, Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, 

IČ: 26983303 a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem za 

cenu nájemného ve výši 1.000,- Kč včetně DPH a montážních prací a přepravy za mobilní 

pódium ve výši 10.503,- Kč včetně DPH. 

2. RM ukládá: 

a) starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat, 

b) vedoucí ekonomického odboru – výše uvedené částky za cenu nájemného, montážní práce 

a přepravu za mobilní pódium uhradit. 
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Usnesení č. 278/2015 

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, Funkce: 1.1/1.1.10/13. platová třída/bod 2. panu Ing. Bc. Janu 

Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov, plat dle Platového výměru č. 01/2015 s účinností od 01. 07. 2015 (příloha zápisu č. 1 

- platový výměr č. 01/2015). 

 

Usnesení č. 279/2015 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za I. pololetí 2015 ředitelům příspěvkových 

organizací Města Jiříkova, a to: 

a) panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 2),               

b) paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín – příspěvková organizace (příloha zápisu č. 2),  

c) panu Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ 

– sociální služby Jiříkov (příloha zápisu č. 2).     

2. RM ukládá: starostovi města – oznámit jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací 

Města Jiříkova rozhodnutí RM. 

 

Usnesení č. 280/2015 

1. RM projednala a bere na vědomí  žádost CEDR – komunitního centra, o pronájem 

nebytového prostoru v objektu č.p. 900, 9. května v Jiříkově za účelem zajištění ambulantní 

části sociální služby Terénní programy, realizované dle zákona č. 108/2006 Sb.,  o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a pro realizaci individuální a skupinové terapie pro 

účastníky projektu „Fungující rodina 2015“ ve Městě Jiříkově a okolí. 

2. RM rozhodla pronajmout nebytový prostor v objektu č.p. 900, 9. května v k.ú. Jiříkov o 

výměře 27,47 m2 CEDRU – komunitnímu centru za účelem zajištění ambulantní části sociální 

služby Terénní programy, realizované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů a pro realizaci individuální a skupinové terapie pro účastníky 

projektu „Fungující rodina 2015“ ve Městě Jiříkově a okolí, zastoupené Martou Saganovou – 

koordinátorkou projektu, Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa na dobu neurčitou počínaje 

dnem 07. 07. 2015. 

3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat nájemní smlouvu na 

pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 900, 9. května v k.ú. Jiříkov o výměře 27,47 m2 

a starostovi města nájemní smlouvu podepsat. 

 

Usnesení č. 281/2015 

1. RM projednala a rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou na byt ve 

vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 07. 2015 do 30. 09. 2015: 

S. D., Jiříkov.  
Neprodloužení nájemní smlouvy podle § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník.  

§ 2291 odst. 2: Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména 

nezaplatil-li nájemné a náklady za služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo 

dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo 

obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným 

způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.            

2. RM projednala a rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou na byt ve 

vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 07. 2015 do 30. 09. 2015: 
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R. L., Jiříkov. 
Neprodloužení nájemní smlouvy podle § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník.  

§ 2291 odst. 2: Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména 

nezaplatil-li nájemné a náklady za služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo 

dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo 

obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným 

způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. 

 

Usnesení č. 282/2015 

1. RM bere na vědomí Dohodu o základních parametrech smluvního vztahu týkajících se 

Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov. 

2. RM pověřuje: ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální 

služby Jiříkov Ing. Bc. J. Sembdnera k přípravě vzájemné dohody mezi příspěvkovou 

organizací Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov a řádem Redemptoristů s tím, že 

výše nájemného bude 94.500,- Kč/měsíc za podmínky reinvestování výše nájemného tj. 

94.500,- Kč/měsíc do opravy budovy. 

3. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby 

Jiříkov Ing. Bc. J. Sembdnerovi – předložit tuto dohodu k projednání v radě města. 

 

 

 

  

 
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. 

 

 

  

 

 

                                       
Michal Maják 

starosta města 

 


