
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 29. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 12. října 2015 od 14,30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 370/2015 

1. RM bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ 

- sociální služby Jiříkov Ing. Bc. Jana Sembdnera a právního zástupce této příspěvkové 

organizace  JUDr. Ivo Jelínka ve věci jednání o písemné podobě nájemní smlouvy s 

Pražskou provincií kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristy).  

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

Jiříkov Ing. Bc. Janu Sembdnerovi – uhradit Pražské provincii kongregace Nejsvětějšího 

Vykupitele (Redemptoristé), církevní právnická osoba, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram, IČ: 

47067039, zálohu na  nájemné za období od 01. 04. 2014 do 31. 12. 2014, které činí v úhrnu 

850.500,- Kč, a to ve výši 560.000,- Kč  a zálohu na nájemné za období od 01. 01. 2015 do 

31. 12. 2015, které činí v úhrnu 1.134.000,- Kč, a to ve výši 800.000,- Kč. 

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

Jiříkov Ing. Bc. Janu Sembdnerovi -  s právním zástupcem této příspěvkové organizace  

JUDr. Ivo Jelínkem, pokračovat v jednání o písemné podobě nájemní smlouvy mezi 

příspěvkovou organizací Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov a Pražskou 

provincií kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristy) na základě usnesení č. 

311/2015 z 22. schůze RM konané dne 3. srpna 2015. 

 

Usnesení č. 371/2015 
1. RM projednala a bere na vědomí Žádost ředitele Základní školy Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků stanoveného školským 

zákonem pro školní rok 2015/2016. 

2. RM rozhodla v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů povolit výjimku z počtu žáků příspěvkové organizaci Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace se sídlem 407 53 Jiříkov, Moskevská 

740, v průměru 16,7 žáků na třídu základní školy pro školní rok 2015/2016. 

 

 

 

 
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 

 


