U S N E S E N Í
z 27. zasedání Rady m sta Jirkova ze dne 20.12.2006
Usnesení .833/06
Kontrola pln ní usnesení
1. Prodloužení termínu pln ní usnesení
Rada m sta
schvaluje
prodloužení termínu pln ní usnesení .776/06 – OŠKaT - do 10.1.2007.
2.Usnesení spln ná:
Rada m sta
bere na v domí
spln ná usnesení : 559-b/06, 608-2/06, 653/06, 676/06, 683/06, 738/06, 773/06, 775/06,
788-3/06, 791/06, 810/06, 832/06.
3. Usn. .653/06 – Inventarizace majetku m sta
Rada m sta projednala pln ní usnesení .653/06 tj.zápis z hlavní inventariza ní komise
a ukládá
vedoucímu finan ního odboru
zajistit proú tování rozdíl do ú etní záv rky roku 2006, projednání dokladové inventury
k 31.12.2006 v termínu do 31.1.2007.
4. Usn. .676/06 – Kroniká m sta
Rada m sta projednala pln ní usnesení .676/06 tj.zprávu z výb rové komise k výb ru
kroniká e m sta
a jmenuje
do funkce kroniká e m sta Jirkova paní Kristýnu Královou , bytem Jirkov od 1.1.2007
a ukládá
OVS – odboru vnit ní správy
uzav ít se jmenovanou dohodu o pracovní innosti za odm nu 15.000,-K /rok.

5.Usn. .773/06 - Dodatky nájemních smluv s Podnikem služeb Jirkov
Rada m sta projednala pln ní usnesení .773/06
a schvaluje
uzav ení níže uzav ených dodatk smluv o nájmu v cí uzav ených mezi m stem Jirkov
( jako pronajímatelem) a Podnikem služeb Jirkov s.r.o. ( jako nájemcem)
a) dodatek .1 ke smlouv .04/0028/R ze dne 23.1.2006
b) dodatek .1 ke smlouv .04/0421/R ze dne 23.12.2004
c) dodatek .2 ke smlouv .241/03-R ze dne 30.12.2003
d) dodatek .4 ke smlouv .04/0038/R ze dne 28.1.2004

Rada m sta
ukládá
OMMaÚI –odboru majetku m sta a úvaru investic
p edložit návrhy schválených dodatk nájemních smluv k podpisu Podniku služeb
Jirkov, s.r.o.

6. Usn. .788-3/06 - Jednání vedení m sta a zástupc sportovních oddíl ve m st
Rada m sta projednala pln ní usnesení .788-3/06 tj.
bere na v domí
zápis z jednání vedení m sta a zástupc sportovních oddíl ve m st ze dne 18.12.2006.

Usnesení .834/06
innost komisí
1.Kulturní komise
Rada m sta
bere na v domí
zápis z jednání kulturní komise ze dne 12.12.2006.
2. Ob anská komise
Rada m sta
bere na v domí
zápis z jednání kulturní komise ze dne 18.12.2006.

Usnesení .835/06
innost M stské policie Jirkov
a) Rada m sta
bere na v domí
zprávu o innosti M stské policie Jirkov za období od 30.11.2006 do 14.12.2006.
b) Rada m sta
ukládá
OMMaUI ve spol. s kulturní komisí
p ipravit návrh na jiné ešení „páte ních trh “
Termín: 03/07

Usnesení .836/06
Prodej objektu p.660 v ul.Wolkerova , Jirkov
Rada m sta
pov
uje
správce objektu p.660 v ul.Wolkerova, Jirkov firmu IZ-Real,Jirkov tento objekt nabídnout
realitním kancelá ím k prodeji za odhadní cenu.

Usnesení .837/06
Pronájem nebytového prostoru v ul.Krušnohorská p.1667
Rada m sta
schvaluje
pronájem nebytového prostoru o velikosti 17,85 m² na p. 1667 ul.Krušnohorská paní A. Z.,
bytem Jirkov za ú elem provozování prodejny drogerie , tabáku a školních pot eb s ro ním
nájmem 3.204,-K .

Usnesení .838/06
Pronájem nebytového prostoru v ul.Krušnohorská p.1658
Rada m sta
schvaluje
pronájem nebytového prostoru o velikosti 90,63 m² na p.1658 v ul.Krušnohorská panu O. S.,
bytem Jirkov za ú elem provozování prodeje peka ských výrobk , lah dek, cukrá ských
výrobk a cukrárny s ro ním nájmem 21.690,-K .
Usnesení .839/06
Schválení náhradního ubytování
Rada m sta
schvaluje
p id lení náhradního ubytování pro paní A. S. ( nyní V.) na p. 1062, byt .8 v Jirkov o
velikosti 1+2 na základ soudního rozhodnutí.

Usnesení .840/06
Zajišt ní provozu p echodného zaplacení služeb – byty od DUK,s.p.
Rada m sta
doporu uje
zastupitelstvu m sta schválit financování zálohy na nákup tepla u p ebíraných byt od
DUK,s.p. z Fondu rezerv a rozvoje p ípadn z Fondu rozvoje bydlení m sta Jirkova.

Usnesení .841/06
Pronájem ást pozemku p. .1324 v k.ú.Jirkov
Rada m sta
schvaluje
pronájem ásti pozemku p. .1324 v k.ú. Jirkov o vým e 205 m² manžel m P. a J. P., bytem
Most za ú elem z ízení zahrady na dobu ur itou do 31.12.2010 za smluvní cenu 1,-K /m²/rok.

Usnesení .842/06
Zm na nájemce na ásti pozemku p. . 2009/1 v k.ú. Jirkov
Rada m sta
schvaluje
ukon ení smlouvy o pronájmu ásti pozemku p. . 2009/1 k.ú. Jirkov o vým e 13 m²
podepsané dne 28.5.2001 mezi m stem Jirkov a manželi D. a M. K., bytem Jirkov z d vodu
prodeje garáže . Rada m sta
ukládá
OMMaÚI – odboru majetku m sta a útvaru investic
zve ejnit zám r m sta Jirkova pronajmout ást pozemku p. . 2009/1 v k.ú. Jirkov o vým e
13 m² za ú elem využívání p íjezdu ke garáži na pozemku p. . 2009/16 v k.ú. Jirkov .

Usnesení .843/06
Zám r prodeje pozemku p. . 1231 v k.ú. Jirkov
Rada m sta
schvaluje
zám r m sta Jirkova prodat pozemek p. .1231 o vým e 175 m² v k.ú. Jirkov za ú elem
majetkoprávního vypo ádání pozemku pod domem p.1200 v ul.K ižíkova.
a ukládá
OMMaÚI – odboru majetku m sta a útvaru investic
zve ejnit uvedený zám r.

Usnesení .844/06
Z ízení v cného b emene na p. . 23/2 v k.ú. B ezenec
Rada m sta
doporu uje
zastupitelstvu m sta schválit z ízení v cného b emene práva vstupu a vjezdu na pozemek
p. . 23/2 v k.ú. B ezenec za ú elem uložení a oprav kabelového vedení NN ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce ,a.s. Teplická 874/8 , D ín 4 na dobu ur itou 50 let za
jednorázovou úplatu 50,-K /bm. Výpo et jednorázové úplaty bude vycházet z geodetického
zam ení skute ného provedení stavby .Do doby geodetického zam ení bude uzav ena
smlouva o smlouv budoucí. Náklady spojené se z ízením v cného b emena hradí žadatel.

Usnesení .845/06
Žádost Tenisového klubu Jirkov o schválení dodatku ke kupní smlouv
Rada m sta
nedoporu uje
zastupitelstvu m sta schválit p edložený dodatek ke kupní smlouv o prodeji nemovitosti
p.434 v ul.Husova, Jirkov Tenisovému klubu Jirkov .

Usnesení .846/06
Vícepráce a mén práce – kuchyn na zámku ervený Hrádek
Rada m sta projednala p edloženou zprávu
a ukládá
OMMaÚI – odboru majetku m sta a útvaru investic
zadat nezávislé firm zpracovat výkaz vým r omítek.

Usnesení .847/06
Objekt Polikliniky Jirkov
Rada m sta projednala postup rekonstrukce havarijního stavu objektu Polikliniky Jirkov
a ukládá
OMMaÚI – odboru majetku m sta a útvaru investic
proplatit zrealizované práce v letošním roce na objektu Poliklinika Jirkov firm IZ-Real,
s.r.o. Jirkov. Další práce na objektu realizované v roce 2007 budou financovány z plánu
oprav.

Usnesení .848/06
Žádost o prodloužení vyhrazení parkovacího místa pro invalidního ob ana
Rada m sta
schvaluje
prodloužení povolení vyhrazení parkovacího místa paní H. Z., držitelce pr kazu ZTP/P .
014250, bytem Jirkov, na parkovišti p ed domem v ul.K.Marxe. Prodloužení se povoluje
v souladu s platnými zásadami pro povolování vyhrazených parkovacích míst pro invalidní
ob any tj. na 3 roky.

Usnesení .849/06
Schválení návrhu 8. zm ny územního plánu sídelního útvaru Chomutov-Jirkov
Rada m sta
doporu uje
zastupitelstvu m sta schválit návrh 8.zm ny územního plánu sídelního útvaru ChomutovJirkov v rozsahu dle p ílohy .3 d vodové zprávy.

Usnesení .850/06
Obecn závazná vyhláška .10/2006 , kterou se m ní a dopl uje OZV .4/2001
o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru Chomutov-Jirkov
Rada m sta
doporu uje
zastupitelstvu m stu schválit Obecn závaznou vyhlášku .10/2006 , kterou se m ní
a dopl uje OZV .4/2001 o závazných ástech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov
a Jirkov.

Usnesení .851/06
Plán 13. kulturní sezóny 2007
Rada m sta
bere na v domí
plán 13. kulturní sezóny 2007 p edložený odborem školství, kultury a t lovýchovy.
Usnesení .852/06
P íprava na zápisy do prvních t íd
Rada m sta
bere na v domí
zprávu o p ípravách na zápisy do prvních t íd pro školní rok 2007/2008.
Usnesení .853/06
Žádosti o p ísp vky na innost pro sportovní a zájmové organizace
a) Rada m sta
neschvaluje
poskytnutí p ísp vku Tenisovému klubu Jirkov v roce 2006 a Kynologickému klubu Jirkov
v roce 2006 dle p edložené zprávy OŠKaT
b) Rada m sta
schvaluje
vyplacení p ísp vku ve výši 5.000,- K Volno asovému centru, Jirkov na innost v roce
2006 z finan ních prost edk na finan ním odboru.
Usnesení .854/06
Kalkulace skute ných náklad – ubytovna pro bezdomovce
Rada m sta
bere na v domí
výši skute ných náklad v ubytovn pro bezdomovce v ul.B.N mcové p.1059.
Usnesení .855/06
Organiza ní schéma M stského ústavu sociálních služeb Jirkov
Rada m sta
bere na v domí
organiza ní schéma M stského ústavu sociálních služeb Jirkov platné od 1.1.2007.
Usnesení .856/06
Návrh smluv o poskytování sociálních služeb
Rada m sta
bere na v d omí
zn ní smluv pro poskytování sociálních služeb - M stský ústav sociálních služeb Jirkov dle
p edložené zprávy a smlouvu o poskytování sociálních služeb v domov pro osoby se
zdravotním postižením, smlouvu o poskytování sociálních služeb v domov pro seniory –
Mládežnická a rozsah poskytovaných služeb odpovídající p ísp vku na pé i.

Usnesení .857/06
Pln ní ro ních úkol , odm ny
1) Rada m sta projednala pln ní ro ních úkol ve IV. tvrtletí 2006
a schvaluje
výplatu odm ny za pln ní ro ních úkol ve IV. tvrtletí 2006 editel m škol a školských
organizací, editelce M ÚSS, editelce KVIZ, editeli Les m sta Jirkova v navržených
výších
a neschvaluje
vyplacení 20 % ro ní odm ny za innost ve IV. tvrtletí 2006 p.M.Batrinovi a editelce DDM
p.O.Janouškové doplatek odm ny.
2) Rada m sta
bere na v domí
výplatu vratných záloh ro ních odm n vedoucím odbor M Ú, tajemnici M Ú a editeli M P
dle p edložených zpráv v navržených výších.

Usnesení .858/06
Organiza ní zabezpe ení zasedání zastupitelstva m sta
Rada m sta projednala organiza ní zabezpe ení 3. zasedání zastupitelstva m sta , s tímto
souhlasí
a ukládá
a) starostovi m sta
svolat zasedání ZM na den 22.1.2007 od 13.00 hodin do Kulturního domu ZG v Erv nicích
b) vedoucí OVS
zabezpe it spln ní úkol uložených v organiza ním zabezpe ení v dopln ném zn ní.

Usnesení .859/06
Revokace usnesení
Rada m sta
revokuje
své usnesení .725/06
a schvaluje
zp sob výplaty odm ny p i skon ení funk ního období dle p edložené zprávy s tím, že
vyú tování odm ny Ing.F.Škapovi bude provedeno v m síci 12/2006.

Usnesení .860/06
Navýšení odpisového plánu hmotného dlouhodobého majetku Základní školy, Nerudova
ul.,Jirkov
Rada m sta
schvaluje
navýšení odpisového plánu pro rok 2006 u Základní školy, Nerudova ul.,Jirkov dle
p edložené zprávy.

Usnesení .861/06
Rozpo tové opat ení
Rada m sta
schvaluje
rozpo tové opat ení .88-91
a doporu uje
zastupitelstvu m sta schválit rozpo tové opat ení .92.
Usnesení .862/06
Diskusní fórum na stránkách m sta - rada odpovídá
Rada m sta projednala otázky z diskusního fóra na stránkách m sta ur ených rad m sta
a ukládá
místostarostovi m sta
pozvat diskutujícího z fóra pod zn.Digger do jednání rady m sta.
Termín: 01/2007

Radek Štejnar
starosta
m sto Jirkov

!
"
*

!
"# $ % &
!!
"+
"&

Jaroslav Cingel
místostarosta
m sto Jirkov
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