
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 ze 74. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 07. srpna 2017 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1196/2017 

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 20. zasedání Komise výstavby a životního 

prostředí konané dne 12. 06. 2017.          

 

Usnesení č. 1197/2017 

1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a tyto záměry 

pronájmu pozemků bere na vědomí. 

2. RM schvaluje nové pronájmy pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:  

a)  p.p.č. 4576 (zahrada)  o výměře 640 m2, část p.p.č. 4578/1 (trvalý travní porost) o výměře 

400 m2  a p.p.č. 4580 (ostatní plocha) o výměře 504 m2 vše v  k.ú. Jiříkov, jako louku, za cenu 

0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 310,- Kč panu O. P., 407 53 Jiříkov od 01. 09. 2017  

do 31. 12. 2021. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

b) části p.p.č. 139/6 (zahrada) o výměře 10 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 50,- Kč (minimální nájemné) panu P. K., 407 53 Jiříkov od 01. 09. 2017 

do 31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

c) části  p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře 780 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako zahradu,  

za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře 40 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

jako pozemek pod stavbou kůlny, za cenu 5,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 980,- Kč panu L. P., 

407 53 Jiříkov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2021.  Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

d) části p.p.č. 4834/1 (zahrada) o výměře 238 m2 v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu  

1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 240,- Kč paní M. K., 407 53 Jiříkov od 01. 09. 2017  

do 31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,   

e) části  p.p.č. 5758/1 (zahrada) o výměře 1770 m2 a části p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha)  

o výměře 200 m2 vše v k.ú. Jiříkov, jako zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5758/1 

(zahrada) o výměře 30 m2 v k.ú.  Jiříkov, jako pozemek pod stavbou kůlny, za cenu 5,- Kč/m2 

a rok, ročně celkem 2.120,- Kč paní J. R., 415 01 Teplice od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2021. 

Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,  

f) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov, jako pozemek pod stavbou 

dočasné stavby plechové garáže č. 4, za cenu 15,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,- Kč panu 

T. B., 407 53 Jiříkov od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2021. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví 

Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 

g) části  p.p.č. 5272/2 (trvalý travní porost) o výměře 400 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, jako 

zahradu, za cenu 1,- Kč/m2 a rok, ročně celkem 400,- Kč panu M. V., 407 53 Jiříkov  

od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  
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3. RM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – nájemní smlouvy na pronájem pozemků podepsat.       

 

Usnesení č. 1198/2017 

1. RM projednala výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a tuto výpůjčku 

pozemků bere na vědomí. 

2. RM schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 334 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 245 m2, st.p.č. 336 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 288 m2,  

části p.p.č. 449 (orná půda)  o výměře 1750 m2, p.p.č. 455/1 (orná půda) o výměře 1468 m2, 

p.p.č. 455/2 (orná půda) o výměře 345 m2, p.p.č. 456 (trvalý travní porost) o výměře 741 m2, 

části p.p.č. 460 (trvalý travní porost) o výměře 1629 m2, p.p.č. 461 (trvalý travní porost)  

o výměře 137 m2, části 714/3 (orná půda) o výměře 4065 m2, části p.p.č. 1753/1 (ostatní 

plocha) o výměře 1500 m2, p.p.č. 3188/2 (zahrada) o výměře 147 m2, p.p.č. 3189 (zahrada)  

o výměře 101 m2, p.p.č. 3190/1 (trvalý travní porost) o výměře 1942 m2, p.p.č. 3193/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 5326 m2, p.p.č. 3212/4 (trvalý travní porost) o výměře 2884 m2, části 

p.p.č. 3217/2 (trvalý travní porost) o výměře 1600 m2, p.p.č. 5608/6 (trvalý travní porost)  

o výměře 3002 m2 a části p.p.č. 6601 (ostatní plocha) o výměře 2270 m2 vše v  k.ú. Jiříkov  

a p.p.č. 5257 (trvalý travní porost) o výměře 773 m2, p.p.č. 5258 (trvalý travní porost)  

o výměře 1367 m2, části p.p.č. 5272/2 (trvalý travní porost) o výměře 5560 m2, části  

p.p.č. 5283/1 (trvalý travní porost) o výměře 4650 m2, části st.p.č. 1313 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 520 m2, části p.p.č. 5181 (zahrada) o výměře 580 m2, části p.p.č. 5182 

(trvalý travní porost) o výměře 620 m2, p.p.č. 5184/2 (trvalý travní porost) o výměře 58 m2 

vše v k.ú. Filipov u Jiříkova za podmínek, že pozemky budou mulčovány 2x ročně v termínu 

do 30. 05. a 30. 09. 2017 a budou dosekány okraje pozemků panu L. P., 408 01 Rumburk 

od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2022. Sankce za nesplnění termínů a podmínek výpůjčky pozemků 

činí 4.360,- Kč/rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.  

3. RM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat smlouvu o výpůjčce pozemků  

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – smlouvu o výpůjčce pozemků podepsat.        

 

Usnesení č. 1199/2017 

1. RM bere na vědomí předloženu zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby na akci „Zajištění zimní údržby“. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o dílo na zajištění služby na akci 

„Zajištění zimní údržby“. 

3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na služby na akci „Zajištění zimní údržby“ předložil dodavatel Miloš Veselý, se sídlem 

Šluknovská 630/3, 407 53 Jiříkov, IČ: 47270110. Druhou v pořadí byla nabídka  

od dodavatele ZEPS, s.r.o. se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ: 28688651. 

4. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání „Oznámení o výběru dodavatele“ všem 

účastníkům zadávacího řízení, kteří byli hodnoceni v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

na služby na akci „Zajištění zimní údržby“. 

5. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Miloš Veselý, 

se sídlem Šluknovská 630/3, 407 53 Jiříkov, IČ: 47270110 na zajištění služby na akci 

„Zajištění zimní údržby“. 
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6. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov 

a dodavatelem Miloš Veselý, se sídlem Šluknovská 630/3, 407 53 Jiříkov, IČ: 47270110  

na zajištění služby na akci „Zajištění zimní údržby“.         

 

Usnesení č. 1200/2017 

1. RM bere na vědomí předloženu zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací“. 

2. RM doporučuje ZM vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku dle stanovených kritérií. 

3. RM doporučuje ZM posílit další finanční prostředky na opravy místních komunikací 

z přijatého úvěru č. 10456816/LCD od České spořitelny, a.s.    

 

Usnesení č. 1201/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí žádost společnosti VDFFREE z.s., Národní 499,  

407 47 Varnsdorf, o možnosti umístění optického kabelu do technologického žlabu a umístění 

rozvaděče pro připojení nájemníků do sítě VDFFREE z.s. v objektech Březinova č.p. 339/30, 

340/31, 345/34, 346/35 v Jiříkově. 

2. RM vydává souhlas společnosti VDFFREE z.s., Národní 499, 407 47 Varnsdorf  

k umístění optických kabelů do technologického žlabu pro průchod do ostatních objektů 

sídliště a umístění rozvaděčů pro připojení nájemníků do sítě VDFFREE z.s. v objektech 

Březinova č.p. 339/30, 340/31, 345/34, 346/35.          

 

Usnesení č. 1202/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o předávání dat  

č.: 30002661-17, kterou se stanoví práva a povinnosti smluvních stran při využívání 

elektronické komunikace, mezi Městem Jiříkov a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České 

republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o předávání dat č.: 30002661-17, kterou se stanoví práva  

a povinnosti smluvních stran při využívání elektronické komunikace, mezi Městem Jiříkov  

a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 4/2020,  

130 00 Praha 3.  

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o předávání dat č.: 30002661-17,  

kterou se stanoví práva a povinnosti smluvních stran při využívání elektronické komunikace, 

mezi Městem Jiříkov a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem  

Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3.            

 

Usnesení č. 1203/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 

2017: 

a) příjmy ve výši 43.960.193,33 Kč, výdaje ve výši 38.511.584,36 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši 5.448.608,97 Kč, 

b) výnosy ve výši 38.466.304,44 Kč, náklady ve výši 28.564.850,32 Kč, výsledek 

hospodaření běžného účetního období 9.901.454,12 Kč. 

2. RM projednala a bere na vědomí mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova  

k 30. 06. 2017, tzn. výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. 

3. RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období  6/2017 schválit.   

               

Usnesení č. 1204/2017 

1. RM projednala: 
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a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 06. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období  6/2017, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - 

příspěvková organizace k 30. 06. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku  

a ztráty, Příloha, vše za období 6/2017, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov k 30. 06. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, 

Příloha, vše za období 6/2017. 

2. RM schvaluje: 

a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace, za období roku 2017, se stavem k 30. 06. 2017, 

b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – 

příspěvková organizace, za období roku 2017, se stavem k 30. 06. 2017, 

c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální 

služby Jiříkov, za období roku 2017, se stavem k 30. 06. 2017. 

3. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Mateřská 

škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 30. 06. 2017: 

 fond odměn        71.943,- Kč 

 FKSP         27.649,42 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku    9.699,48 Kč 

 fond investiční       10.348,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů      55.728,- Kč 

4. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Základní 

škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k 30. 06. 2017: 

 fond odměn       225.829,- Kč 

 FKSP        145.718,74 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 182.528,31 Kč 

 fond investiční      152.338,- Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     112.892,- Kč 

5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkové organizace Domov 

„Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov k 30. 06. 2017: 

 fond odměn       448.212,31 Kč 

 FKSP        368.432,33 Kč 

 fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku 943.278,76 Kč 

 fond investiční          7.961,44 Kč 

 fond rezervní z jiných titulů     933.811,13 Kč 

     

Usnesení č. 1205/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí pohledávky k 30. 06. 2017 dle předloženého rozboru. 

2. RM projednala a bere na vědomí plnění rozpočtu investic k 30. 06. 2017 dle 

předloženého rozboru.            

 

Usnesení č. 1206/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí předložený „Plán inventur na rok 2017“. 

2. RM schvaluje „Plán inventur na rok 2017“. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat „Plán inventur na rok 2017“.      
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Usnesení č. 1207/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 10/2017 „Oběh účetních dokladů 

Města Jiříkova". 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 10/2017 „Oběh účetních dokladů Města Jiříkova"  

s platností a účinností od 08. 08. 2017.           

 

Usnesení č. 1208/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 11/2017 „Evidence a vymáhání 

pohledávek Města Jiříkova". 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 11/2017 „Evidence a vymáhání pohledávek Města 

Jiříkova" s platností a účinností od 08. 08. 2017.          

 

Usnesení č. 1209/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 12/2017 „Zásady pro časové rozlišení 

nákladů a výnosů Města Jiříkova". 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 12/2017 „Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů 

Města Jiříkova" s platností a účinností od 08. 08. 2017.         

 

Usnesení č. 1210/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 13/2017 „Inventarizace majetku 

Města Jiříkova". 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 13/2017 „Inventarizace majetku Města Jiříkova"  

s platností a účinností od 08. 08. 2017.           

 

Usnesení č. 1211/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 14/2017 „Vymezení a evidence 

majetku, oceňování a zásoby Města Jiříkova". 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 14/2017 „Vymezení a evidence majetku, oceňování  

a zásoby Města Jiříkova" s platností a účinností od 08. 08. 2017.        

 

Usnesení č. 1212/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 15/2017 „Reálná hodnota majetku 

určeného k prodeji Města Jiříkova". 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 15/2017 „Reálná hodnota majetku určeného k prodeji 

Města Jiříkova" s platností a účinností od 08. 08. 2017.        

 

Usnesení č. 1213/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 16/2017 „Odpisový plán Města 

Jiříkova". 

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 16/2017 „Odpisový plán Města Jiříkova" s platností  

a účinností od 08. 08. 2017.        

 

Usnesení č. 1214/2017 

1. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města 

Jiříkova". 

2. RM doporučuje ZM schválit směrnici č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova"  

s platností a účinností od 01. 09. 2017. 

3. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 18/2017 „Schvalování účetní závěrky 

Města Jiříkova". 
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4. RM doporučuje ZM schválit směrnici č. 18/2017 „Schvalování účetní závěrky Města 

Jiříkova" s platností a účinností od 01. 09. 2017. 

5. RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 19/2017 „Rozpočtová pravidla Města 

Jiříkova". 

6. RM doporučuje ZM schválit směrnici č. 19/2017 „Rozpočtová pravidla Města Jiříkova"  

s platností a účinností od 01. 09. 2017.           

 

Usnesení č. 1215/2017 

RM projednala Výroční zprávu Selesiánského klubu mládeže, z.s. Rumburk – Jiříkov, za rok 

2016, a tuto zprávu bere na vědomí.           

 

Usnesení č. 1216/2017 

1. RM bere na vědomí předloženou cenovou nabídku na dodávku a instalaci na akci „Herní 

prvky – Mateřská škola Jiříkov, ul. Filipovská č.p. 686“. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o dílo na dodávku a instalaci na akci 

„Herní prvky – Mateřská škola Jiříkov, ul. Filipovská č.p. 686“. 

3. RM rozhodla schválit předloženou cenovou nabídku na dodávku a instalaci na akci 

„Herní prvky – Mateřská škola Jiříkov, ul. Filipovská č.p. 686“, od společnosti  

FLORA SERVIS s.r.o. se sídlem Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČ: 28341627, 

s nabídkovou cenou ve výši 239.967,- Kč včetně DPH. 

4. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem společnosti 

FLORA SERVIS s.r.o. se sídlem Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČ: 28341627, 

zastoupené jednatelem společnosti panem Lubomírem Strakou, na akci „Herní prvky – 

Mateřská škola Jiříkov, ul. Filipovská č.p. 686“, s nabídkovou cenou ve výši 239.967,- Kč 

včetně DPH. 

5. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov  

a dodavatelem společnosti FLORA SERVIS s.r.o. se sídlem Faměrovo náměstí 29,  

618 00 Brno, IČ: 28341627, zastoupené jednatelem společnosti panem Lubomírem Strakou, 

na akci „Herní prvky – Mateřská škola Jiříkov, ul. Filipovská č.p. 686“, s nabídkovou 

cenou ve výši 239.967,- Kč včetně DPH.           

 

Usnesení č. 1217/2017 

1. RM bere na vědomí předložené cenové nabídky na pořízení nového služebního vozidla 

značky Dacia Duster 1,6, benzín, výbava Arctica, bílé barvy, od společnosti Auto Belda,  

se sídlem U Čerpací stanice 800, 512 43 Jablonec nad Jizerou, za celkovou nabídkovou cenu 

ve výši 311.190,- Kč včetně DPH a společnosti MK-Rent, spol. s.r.o. se sídlem Loděnická 

1222, 276 01 Mělník, za celkovou nabídkovou cenu ve výši 305.780,- Kč včetně DPH. 

2. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku předloženou na základě 

poptávkového řízení na pořízení nového služebního vozidla Dacia Duster 1,6, benzín, výbava 

Arctica, bílé barvy, dle stanovených požadavků, předložila společnost MK-Rent, spol. s.r.o.  

se sídlem Loděnická 1222, 276 01 Mělník, za celkovou nabídkovou cenu  

ve výši 305.780,- Kč včetně DPH. Druhou v pořadí byla nabídka od společnosti Auto Belda,  

se sídlem U Čerpací stanice 800, 512 43 Jablonec nad Jizerou, za celkovou nabídkovou cenu 

ve výši 311.190,- Kč včetně DPH.  

3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit pořízení nového služebního 

vozidla, dle předložené cenové nabídky od společnosti  MK-Rent, spol. s.r.o. se sídlem 

Loděnická 1222, 276 01 Mělník, za celkovou nabídkovou cenu ve výši 305.780,- Kč včetně 

DPH.                
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Usnesení č. 1218/2017 

RM projednala a bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – identifikační 

číslo: 117D081000012 na akci „Jiříkov, - demolice objektu ubytovacího zařízení  

č. p. 1 – hotel Beseda“.        

 

Usnesení č. 1219/2017 

1. 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 nařízením vlády č. 168/2017 Sb.,  

ze dne 31. května 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu  

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

Funkce: 1.01/1.01.12/13. platová třída/bod 01. panu Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v  dlaních“  -  sociální  služby Jiříkov, plat dle 

platového výměru č. 01/2017 s účinností od 01. července 2017 (příloha zápisu  

č. 1 - platový výměr č. 01/2017). 

2. RM ukládá: starostovi města – na základě rozhodnutí RM podepsat platový výměr ředitele 

příspěvkové organizace.             

 

Usnesení č. 1220/2017 

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za I. pololetí 2017 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 řediteli příspěvkové organizace rozhodnutí rady 

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. 

 

 

 

Ing. Jozef Hompora 

Tajemník MěÚ Jiříkov 

 


