PLNĚNÍ
PROGRAMOVÉHO PLÁNU
ZASTUPITELSTVA MĚSTA JIRKOVA
pro volební období 2018 – 2022

(zdroj: facebook města Jirkova)

EKONOMIKA MĚSTA






prosazovat vyrovnaný rozpočet města
- rozpočet města Jirkova na rok 2019 se schválil jako schodkový a to ve výši –
23 404 340 Kč, saldo hospodaření za rok 2019 vyšlo přebytkem a to ve výši
4 073tis. Kč
- rozpočet města Jirkova na rok 2020 se schválil jako schodkový a to ve výši –
10 730 312,60 Kč, saldo hospodaření za rok 2020 vyšlo přebytkem a to ve výši
37 590tis. Kč
- rozpočet města Jirkova na rok 2021 se schválil jako schodkový a to ve výši –
33 253 492 Kč, saldo hospodaření za rok 2021 vyšlo přebytkem a to ve výši
38 816tis. Kč
- rozpočet města Jirkova na rok 2022 se schválil jako schodkový a to ve výši –
33 558 700 Kč, k dnešnímu dni není možné predikovat saldo hospodaření
získávat finanční prostředky prostřednictvím dotačních titulů na dobudování
infrastruktury a rekonstrukce stávajících objektů
- v roce 2019 město Jirkov obdrželo dotace ve výši 76 587tis. Kč
- v roce 2020 město Jirkov obdrželo dotace ve výši 114 474tis. Kč
- v roce 2021 město Jirkov obdrželo dotace ve výši 116 674tis. Kč
- v letošním roce se předpokládají dotace ve výši cca 100tis. Kč
investovat kapitálové příjmy do kapitálových výdajů
- v roce 2019 město Jirkov obdrželo kapitálové příjmy ve výši 3 240tis. Kč, v tom
samém roce investovalo 90 966tis. Kč
- v roce 2020 město Jirkov obdrželo kapitálové příjmy ve výši 11 370tis. Kč, v tom
samém roce investovalo 71 045tis. Kč
- v roce 2021 město Jirkov obdrželo kapitálové příjmy ve výši 35 365tis. Kč, v tom
samém roce investovalo ve výši 103 378tis. Kč
- v roce 2022 se nepředpokládají žádné kapitálové příjmy, kapitálové výdaje jsou
schváleny ve výši 83 800tis. Kč (schválený rozpočet, nikoliv skutečnost)

Každý rok se investovalo více finančních prostředků, než se obdrželo kapitálových příjmů
Výnosy z úroků:
- v roce 2019 město Jirkov obdrželo úroky ve výši 1 268 218,17 Kč
- v roce 2020 město Jirkov obdrželo úroky ve výši 1 011 221,92 Kč
- v roce 2021 město Jirkov obdrželo úroky ve výši 404 066,59 Kč
- v roce 2022 (k 24. 7.) úroky ve výši 1 635 808,64 Kč

ROZVOJ MĚSTA




majetkoprávně vypořádat vlastnictví pozemků pod komunikacemi a veřejnou zelení
ve vlastnictví ÚZSVM, LČR, SPÚ atd.
- majetkoprávní vypořádání pozemků probíhá postupně
zajistit bezúplatný převod pozemků pod sportovištěm v Březenci
- převod pozemků pod sportovištěm v Březenci byl uskutečněn v letech 2018 a 2019
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řešit revitalizaci sídlišť (Revitalizaci veřejných prostranství a rekonstrukce
komunikací – Ervěnice)
- byla realizovaná revitalizace horních sídlišť v letech 2020 a 2021
rekonstrukce komunikací a parkovacích stání ul. SNP a Mládežnická
- dokončeno v roce 2021
pokračovat v realizacích úspor energií MŠ, ZŠ, MěÚSS
- v roce 2018 byly realizovány tyto akce:
 rekonstrukce směšovací stanice - MěÚSS u Dubu,
 modernizace plynové kotelna - 3.ZŠ
 úprava automatické regulace ÚT – 4.ZŠ
 výměna radiátorů ÚT – ZUŠ
 výměna radiátorů, včetně rozvodů – DDM
- v roce 2019 byly realizovány tyto akce:
 výměna výměníku – 4.ZŠ
 rekonstrukce řídícího systému směšovací stanice – 2.ZŠ
 výměna radiátorů ÚT, I.etapa – 3.ZŠ
- v roce 2020 byly realizovány tyto akce:
 výměna radiátorů ÚT, II.etapa – 3.ZŠ
- v roce 2021 byly realizovány tyto akce:
 výměna radiátorů ÚT, III.etapa – 3.ZŠ
 rekonstrukce podzemních rozvodů ÚT, TUV a cirkulace – MěÚSS Mládežnická
rekonstrukce objektu čp. 1146 ul. Ervěnická – Centrum služeb – komunitní centrum
- stavba dokončena v roce 2021
příprava projektu areálu a objektu čp. 2, Červený Hrádek
- město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, po změně územního plánu
bude vydáno stavební povolení
úpravy veřejných prostranství parku zámek Červený Hrádek
- byla zpracovaná PD, akce však nebyla realizovaná, protože nebyla schválená
v rozpočtu města
- dle zpracované PD došlo pouze k pokácení několika stromů
revitalizace veřejných prostranství lokalita v ul. Budovatelů
- město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na Revitalizaci veřejných
prostranství lokality ul. Budovatelů
revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce komunikací a návsi na Červeném
Hrádku
- stavba realizována v roce 2021 a 2022
rekonstrukce objektu čp. 1561, nám E. Beneše (KB)
- stavba byla realizována v letech 2020 až 2021
pokračování v opravách a rekonstrukcích zámek ČH
- zpracovává se projektová dokumentace na fasádu
příprava zasíťování pro RD lokalita Na Louce
- probíhá příprava výběrového řízení na projektovou dokumentaci
rekonstrukce kuchyní a prádelen v objektech MěÚSS
- projektová dokumentace na rekonstrukce prádelen je dokončena, na kuchyně se
zpracovává
revitalizace parku Smetanovy sady
- stavba se nerealizovala
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rekonstrukce autobusového nádraží včetně komunikací a chodníků
- před několika lety byla zpracována zjednodušená projektová dokumentace, ale dále
neřešeno (není stavební povolení)




rekonstrukce objektu sauny ul. 5. května
- bylo zrušeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na
Saunapark
zavádět modernizaci systému veřejného osvětlení
- součástí prováděných rekonstrukcí komunikací bývá i výměna lamp veřejného osvětlení,
v rámci které jsou instalována nová úsporná svítidla + byla provedena výměna 220 ks
svítidel za úsporná vč. instalace nového systému umožňujícího monitoring a regulaci
světleného toku (stmívání svítidel v nočních hodinách), a to v rámci dotace EFEKT 2019
(opatření pro snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení)











zajistit obnovu městského mobiliáře
- obnova mobiliáře probíhá průběžně dle potřeb (likvidace starých herních prvků na
dětských hřištích, montáže nových – např. houpačka s hnízdem 2021, nové lavičky,
koše atp., např. v rámci revitalizace SNP a Mládežnická 2021, nový nátěr workout
hřiště v areálu nad 4. ZŠ a nový workout v Oejomlýnském parku
zajistit realizaci veřejných ohnišť
- griloviště v areálu nad 4.ZŠ a v Olejomlýnském parku – realizováno v roce 2019
zajistit rekonstrukci a modernizaci objektu v ul. Osvobození 1062
- v roce 2021 došlo k prodeji domu
vypracovat nový strategický plán města
- strategický plán byl schválen Zastupitelstvem města Jirkova dne 22. 6. 2022
otevření parku nad městskými sklepy veřejnosti
- byla realizována pouze 1. etapa (oplocení, úprava vnitřních komunikací,
prořezávka stromů apod.), 2. etapa již realizovaná nebyla (vybudování dětského
hřiště apod.) z důvodu nepřiznání dotace
rekonstrukce Synagogy a úprava okolního prostranství
- akce byla realizována v roce 2020
odkoupení objektu nám. Dr. E. Beneše 1172 (objekt Gorenje) a řešit jeho další využití
- objekt čp. 1172 byl odkoupen v roce 2019

BEZPEČNOST, PREVENCE KRIMINALITY





věnovat pozornost naplnění stanoveného počtu strážníků Městské policie Jirkov
- tabulkový stav 26 strážníků se nedaří naplnit, nově nastupující strážníci cca 2-3
ročně nahrazují pouze ty odcházející
navýšit počet asistentů prevence kriminality (projekt ESF OPZ ve spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování v rámci koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám
- počet asistentů prevence kriminality (dále jen APK) se zvýšil ze 4 na 6 a byl na ně
na roky 2019-2022 získán dotační projekt
oprava a modernizace kamerových bodů po firmách Telmo a SATCA, obměna
vozového parku
- kamerové body po firmě Telmo již byly zmodernizovány, po firmě SATCA už zbývá
zmodernizovat pouze 3 body a to by mělo proběhnout v druhé polovině roku 2022.
- v roce 2020 byla pořízena dvě nová vozidla, která nahradila ta dosluhující

4















pořízení přenašeče radiového provozu pro zlepšení provozu vysílaček
- v roce 2018 byl pořízen přenašeč, který zajistil lepší pokrytí
zajistit nové vysílačky a pořídit nový software na sledování a vyhodnocování GPS
přenosů
- bylo pořízeno 6 nových ručních radiostanic a 2 vozidlové radiostanice
zaměřit se v oblasti prevence kriminality na ohrožené skupiny osob a sociálně
patologické jevy
- každý rok probíhají adaptační pobyty dětí základních škol z problémových tříd
- každý rok probíhá preventivní akce „Zapoj se a sportuj“ zaměřená na děti
z vyloučených lokalit
zajistit projekt "Ajaxův zápisník" určený pro děti druhých a třetích ročníků
základních škol. Projekt realizovat ve všech školách opakovaně každý rok,
realizovat tzv. asimilační pobyty v problémových třídách základních škol
- každý rok ve všech školách a ve všech třídách 2. a 3. ročníků probíhá projekt
„Ajaxův zápisník“
efektivní spolupráce s odbory městského úřadu a s organizacemi města – účast
strážníků při kontrolách v sociálně vyloučených lokalitách s pracovníky odboru
sociálních věcí a školství (informace o bezdomovcích, problémových rodinách),
spolupráce s odborem majetku města a investic (zjištěné závady v katastru města),
Krušnohorskými službami při každoročním čištění, při akcích na Červeném Hrádku
nebo na území města Jirkova, spolupráce s K-centrem při sběru a likvidaci
nalezených injekčních stříkaček
- strážníci se účastnili kontrol v sociálně vyloučených lokalitách s pracovníky odboru
sociálních věcí
- každý den strážníci a APK zjišťuji závady v katastru města a tyto jsou následující
den předávány příslušným odborům a institucím k odstranění
- strážníci i APK sbírají injekční stříkačky a tyto jsou předávány pracovníkům K-centra.
Pracovníkům K-centra jsou předávány informace o místech častého výskytu
stříkaček
spolupráce s Policií České republiky
- byl nastaven postup zastupitelnosti při nedostatku pracovních sil na jedné či druhé
straně
vzájemné každodenní předávání aktuálních informací
- mezi PČR a MěP byl nastaven postup předávání informací o přijatých oznámeních
a prověřovaných událostech
poskytování informací Policii ČR z kamerového systému prostřednictvím dálkového
přístupu, pomoc při pátrání po pohřešovaných nebo hledaných osobách, při
veřejných akcích s větším počtem diváků vzájemná spolupráce při zajišťování
záležitostí veřejného pořádku
- v roce 2018 došlo propojení kamerového systému na PČR, která tak má přímý
neomezený přístup k záznamům
- byl nastaven postup předávání informací o hledaných osobách a vozidlech
zajistit pro městské strážníky služební byty formou benefitu
- benefit služebního bytu město poskytuje v případě potřeby
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KULTURA, SPORT, MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY MLÁDEŽE





rozvíjet a rozšiřovat kulturní a společenskou činnost ve městě
podporovat tradiční kulturní akce (koncerty v ZUŠ, Hornická pouť, Kludského
zahrada, Jirkovský charitativní advent, Rozsvícení vánočního stromu, Sochání
v Olejomlýnském parku, Pohádkový les)
spolupráce se zájmovými organizacemi – myslivecký den s výstavou
pokračování v konání farmářských trhů
- bylo otevřeno hasičské muzeum a multimediální expozice města v informačním
centru
- rok 2020 byl poznamenán pandemií COVID-19 s omezujícími opatřeními při
pořádání akcí
- kulturní a společenské akce pořádané na území města městem, KVIZ, DDM
Paraplíčko ve spolupráci s dalšími organizacemi v letech 2019 – 2022:
náměstí:
 Farmářské trhy – 2019 4x za rok, od roku 2020 každých 14 dní, 2021 – 1x za měsíc
 Velikonoce na náměstí
 Myslivecký ples města
 Nebe, peklo, ráj – městská věž
 Hornická pouť
 Adventní trhy
 Charitativní adventní trhy
 Vánoční rozsvícení stromečku
zámek:
 Malířské sympozium
 Strašení na zámku
 Adventní prohlídky
 Zámecké pátky 6x za rok
 Karnevalová veselice pro děti i dospělé
 Divadlo na zámku: Ani za Milion
 7 pádů Honzy dědka – na zámku
 Inscenace Edith Piaf – na zámku
 Hradozámecká noc
 Dětská show s klaunem – na zámku
 Výstava rekvizit z nejznámějších Hollywoodských filmů – na zámku
 Pohádkový les – na zámku od DDM Paraplíčko
 Letní kino na zámku
 Strašidelný pohádkový les
 Pohádkové putování za Ježíškem
 Slavnostní koncert ŽKS
 Výlov zámeckého rybníka
 Letní příměstský tábor na zámku
 Jirkovský Písňovar
 Koncert: Nerez a Lucia
 Knihožrouti
 Divadlo na zámku: Příběh jednoho hradu
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Noc kostelů
Výstava: Ňáký železo, občas šutr
Výstava: Svět kostiček
Tématické prohlídky: Brokoffové
Tématické prohlídky: 20. století na Červeném Hrádku
Staročeské prohlídky
Výstava: Fotografka Věra Vernerová
Tajemný zámek
Zámecká svíčková
Oživlé obrazy hraběte Dráculy
Výstava vyšívaných unikátních obrazů
Stancegebirge – výstava upravených aut

kino Jirkov:
 LiStOVáNí – Co by můj syn měl vědět o světě
 Martin Maxa a Milan Pitkin
 Beseda o Egyptě
 Miky Škoda: Nohama na horách, hlavou ve vesmíru
 Hudební talkshow JAKO S ELVISEM
 Na Stojáka
 Beseda o Černobylu
 Mikuláš v kině
 Beseda Dotek hypnózy
Jirkovské divadlo:
 Koncert – Karel Plíhal
 Recitál Jiřího Schmitzera
 Fontána 55+1
 Divadlo pro děti: Bětuška a kouzelný hrad
 Josef Klíma: Život reportéra
 Divadelní představení: Liga proti nevěře
 Klubový pořad s Pavlínou Filipovskou
 Divadelní představení: 1+1=3 …aneb kecy kecy kecy
 Fontána: Oldies párty
 Divadelní přestavení: Hexenšus
 Divadelní představení: Fantastická žena
 Divadelní představení: Šest v tom
 Divadelní představení: Slepá láska
Městská knihovna:
 Hravé odpoledne pro děti v knihovně
 Přednáška na téma „Zdraví, životní rytmus a stárnutí s jeho nekonečnými
možnostmi“
 Měsíc čtenářů
 Jarní dílnička
 Noc s Andersenem
 Beseda: Po rozhlednách na kole – Jiří Štekl
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Kludského zahrada
Noc literatury
Cestovatelské kreslení s Adolfem Dudkem

synagoga (otevřena v červnu 2021):
 Autorské čtení: Lucie Melicharová
 Předávání vysvědčení 1. ZŠ
 Přednáška pro děti i pro veřejnost – Aida Mujačič
 Loutkové divadlo pro děti – 4x za léto 2021 + 2022
 3x promítání artového filmu 2021
 Koncert Ventilky
 Koncert Ženský komorní sbor
 Flerjarmark – každý rok od r. 2021
 Vánoční promítání – jedna pohádka, jeden rodinný film
 Výstava obrazů Milana Tótha v synagoze
 Promítání artového filmu 6x za rok 2022
Olejomlýnský park:
 Letní kina – 3x za rok
 Rozloučení s prázdninami
 Piknik fest (plánované na rok 2022 poprvé)
 Sochařské sympozium
 Táborák
 Drakiáda – plánovaná na 16. 10. 2022 s Paraplíčkem
DDM Paraplíčko:
 V Paraplíčku straší – v DDM Paraplíčko
 Velikonoční tvoření v Paraplíčku
 Vánoční tvoření v Paraplíčku
Galerie Jirkov:
 výstavy, vernisáže, workshopy



putování po městě a jiné aktivity
 soutěž s DDM Paraplíčko (želví putování)
 soutěž z města (čarodějnická stezka, velikonoční a vánoční křížovky, velikonoční
výzva)
 lampiónový průvod městem s Archou 777
 „Trousíme se na Červený Hrádek“ s organizací Unie ROSKA
podporovat činnost pěveckých a dalších zájmových sdružení – Klub přátel hudby,
Jirkovský písňovar
- jsou rozdělované granty města v rámci Programu č. 1 – dotace na činnost a
projekt, program je vyhlašován každý rok nově:
 rok 2019: počet žádostí 45 – schválené dotace v celkové výši 708.900 Kč
 rok 2020: počet žádostí 25 – schválené dotace v celkové výši 620.500 Kč
 rok 2021: počet žádostí 30 – schválené dotace v celkové výši 660.500 Kč
 rok 2022: počet žádostí 23 – schválené dotace v celkové výši 654.500 Kč
(k 26. 8. 2022)
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podporovat partnerské vztahy v rámci kulturních a společenských aktivit – Šentjur,
Batonyterenye, Brand – Erbisdorf, navázat spolupráci s novými partnerskými městy
z Polska a Slovenska, následně využívat dotace z Višegrádských fondů
- v této oblasti byla omezující pandemie COVID 19
- v roce 2022 byla podepsána dohoda o spolupráci s polským městem Kobylnica
podporovat sportovní a klubové činnosti s důrazem na činnost mládeže
- jsou rozdělovány granty města v rámci Programu č. 2 – podpora sportovních
organizací, program je vyhlašován každý rok nově:

-









 rok 2019: počet žádostí 13 – schválené dotace v celkové výši 3.600.000 Kč
 rok 2020: počet žádostí 11 – schválené dotace v celkové výši 3.180.000 Kč
 rok 2021: počet žádostí 10 – schválené dotace v celkové výši 3.400.000 Kč
 rok 2022: počet žádostí 13 – schválené dotace v celkové výši 3.400.000 Kč
v roce 2019 poskytnuta návratná finanční výpomoc na pořízení sněžného děla
Lyžařskému klubu ve výši 500.000 Kč
v roce 2019 poskytnuta mimořádná dotace na kotel pro SK Ervěnice ve výši 120.000 Kč
v roce 2022 poskytnuta návratná finanční výpomoc na renovaci šaten mládeže SK
Ervěnice ve výši 300.000 Kč

podporovat výstavbu cyklostezek
- viz bod DOPRAVA, KOMUNIKACE
trail centrum Jirkov
- nerealizováno
vybudování nového sportoviště u 2. ZŠ ul. Studentská
- vybudováno
vybudování výtahu v Základní umělecké škole, ul. Chomutovská
- vybudováno
informační centrum Jirkov
- zrekonstruováno, nově otevřeno s hasičským muzeem a multimediální expozicí
města
pořízení umělého kluziště pro celoroční využití
- nerealizováno
elektronická úřední deska
- realizováno, dokončeno bude v září 2022

PODPORA PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST


podpora malých živnostníků
- pronájmy prostor v objektech města
- nabídka propagace jejich živností v Jirkovských novinách

EKOLOGIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 revitalizace rybníků v majetku města
- v současné době probíhá revitalizace rybníka "V Díře, Ovčí a Hřebíkarna" každý
rok probíhá čištění zámeckého rybníka + vyčištění odtoku a nápusti
Novomlýnského rybníka
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 zajistit revitalizaci zeleně v parcích a plochách užívaných jako veřejná zeleň
- dokončená výsadba "Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - horní
sídliště", založení cibulkového záhonu, výsadba keřového a stromového porostu,
odstraňování suchých a nebezpečných dřevin
 podpora ekologické výchovy mládeže
- v minulých letech poskytnuto několik příspěvků - obnovení zahrady mateřská škola
J. K. Tyla, výroba ptačích a hmyzích budek v Ekoškole atd.
- v letech 2020-2021 nebyly z důvodu COVID 19 (online výuka) tyto příspěvky
poskytovány
 kontrola a údržba dřevin za pomocí programu "Stromy pod kontrolou
- v roce 2018 proběhlo rozšíření pasportizace, v roce 2020 a 2021 na základě tohoto
zhodnocení proběhla realizace "Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
- horní sídliště" - kácení a ošetření

ŠKOLSKÁ OBLAST










řešení problematiky škol a školských zařízení na pracovních setkáních za účasti
vedení města, vedoucích dotčených odborů a ředitelů škol a školských zařízení
- pracovní setkávání pracovníků OSVaŠ s výchovnými poradci, školními preventisty,
preventisty MěP Jirkov a spolupracujícími organizacemi v oblasti sociální a školství
podpora středoškolského vzdělávání na území města Jirkova
- podpora formou finančních příspěvků
- spolupráce s městem
podpora inkluzivního vzdělání v jirkovských školských zařízeních
– podpora projektu „Centra kolegiální podpory“, zapojena školská zařízení, mj.
Základní škola Budovatelů, Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, nositel
projektu Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování ve školské oblasti
- spolupráce neprobíhala
poskytování finančních prostředků školám a školským zařízením na obnovu a rozvoj,
podpora aktivit při získávání dotačních finančních prostředků
- město podporuje školy v dotačních titulech svou spoluúčastí
realizace projektu „IT infrastruktura do škol“ – obnova IT ve školách
- projekt nebyl realizován
- školám byly poskytovány finanční prostředky po dobu 4 let na obnovu IT
infrastruktury (1 mil. Kč na školu)

ZDRAVOTNICTVÍ



podporovat a usnadnit příchod mladých lékařů do Jirkova
- nabídky bydlení, atraktivního pracovního prostředí, půjček na zařízení ordinací
pokračovat v postupné modernizaci objektu polikliniky v majetku města a jeho
technického i zdravotnického vybavení
Mimo drobnějších prací byly provedeny tyto větší akce:
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rekonstrukce 2 ordinací
rekonstrukce kuchyňky pro personál
výměna vstupních dveří (protipožárních) na dětské oddělení, do lékárny, na
záchranku
- malování chodeb v celé budově
rekonstruovat zázemí polikliniky (příjezdová komunikace, parkoviště)
- probíhá realizace v roce 2022

SOCIÁLNÍ OBLAST















podpora činnosti Klubu aktivních seniorů v Jirkově
- metodická podpora
- realizace oprav a obnovy majetku v KAS
naplňování úkolů vyplývajících z Komunitního plánu rozvoje sociálních a
navazujících služeb ORP Chomutov
- viz schválený dokument, který vyhodnotil splnění cílů - Komunitní plán rozvoje
sociálních a navazujících služeb ORP Chomutov 2018 -2021
podpora rozvoje potřebných sociálních a navazujících služeb, které vyplývají z
Komunitního plánu rozvoje sociálních a navazujících služeb ORP Chomutov
- město pravidelně podporuje sociální a navazující služby ORP Chomutov
prostřednictvím Programu č. 1 – dotace na činnost a projekt a dále prostřednictvím
individuálních dotací
spolupráce se státními, nestátními neziskovými organizacemi ve městě, které
působí v sociální oblasti
- spolupráce probíhá formou pravidelných společných setkávání, sdílení dobré
praxe
spolupráce se státními a nestátními organizacemi a dalšími partnery při řešení
problematiky v jirkovských sociálně vyloučených lokalitách
- spolupráce probíhá formou pravidelných společných setkávání, sdílení dobré
praxe
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v sociální oblasti
- město Jirkov dlouhodobě spolupracuje s ASZ v rámci koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám
- metodické vedení a pomoc při zpracování projektových záměrů
realizace opatření, které vyplývají ze Strategického plánu sociálního začleňování
města Jirkova pro období 2018 – 2021
- vznik nového Nízkoprahového centra pro děti a mládež v Nových Ervěnicích,
- zajištění 6 asistentů prevence kriminality pro MěP Jirkov,
- rozšíření působnosti odborné sociální poradny při MěÚSS Jirkov o další místa
poskytování služeb (prostory bývalého kulturního domu v Ervěnicích, a dále
prostory MGaZŠ Jirkov na ul. Krušnohorská)
možnost zřízení a provozování Senior taxi na území města Jirkova a přilehlých obcích
včetně Chomutova
- ve spolupráci se Sociálními službami Chomutov, p. o., zajištění SOS Dopravy (Senior
taxi) i pro jirkovské občany
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podpora zapojování se do investičních projektů vypisovaných v rámci ESF se
zaměřením na investiční a neinvestiční akce
- podpora realizace projektových záměrů formou spoluúčastí města
- v souladu s dlouhodobými záměry jsou zpracovány projekty na kompletní
rekonstrukci prádelenských provozů, stravovacích provozů, dále oba objekty mají
zpracovaná požárně bezpečnostní řešení. Tyto projekty jsou v případě vypsání
vhodné výzvy možné realizovat
podpora rozvoje terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
- posilování setrvávání co nejdéle ve svém přirozeném prostředí za podpory
terénních sociálních služeb
- dvě nová osobní vozidla, jedno využíváno v rámci pečovatelské služby, druhé je
využíváno v rámci činnosti odborné sociální poradny,
- rozšíření počtu pečovatelek v terénu
- rozšíření kapacity odlehčovací služby
podpora pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
v návaznosti na jejich stupeň závislosti, vytváření vhodného bezbariérového
prostředí, kvalitní certifikované sociální služby zaměřené na péči o osoby s demencí
- udržování vysoké kvality poskytované péče – absolvovaný audit „Značky kvality
v sociálních službách“
- dlouhodobě udržovaný vysoký standard systému managementu kvality. Získání
titulu „Excelentně fungující organizace“, v programu vypsaného Ministerstvem
práce a sociálních služeb ČR
- investice a opravy – rekonstrukce centrálních bezbariérových koupelen a výstavba
bezbariérových WC v objektech MěÚSS, výměna požárních uzávěrů a dveří v celém
objektu Mládežnická, oprava strojovny výtahů, nákup elektrických lůžek a
polohovacích křesel, postupná obnova pokojů klientů novým nábytkem
podpora vzdělávání pracovníků formou podpory realizace odborných vzdělávacích
akcí, seminářů, konferencí, sdílení dobré praxe.
- vzdělávání zaměstnanců probíhá formou odborných stáží, akreditovaných kurzů,
školicích akcí a konferencí. Zavedeno koncepční vzdělávání pracovníků MěÚSS
Jirkov, jednou ročně pořádaná konference na různá témata zasahující do sociální
a zdravotnické problematiky. V letošním roce proběhne již desátá konference
podpora rozvoje terénních sociálních služeb – rozšíření Odborné Sociální poradny
MěÚSS Jirkov o dvě nové ambulance, zaměření na podporu dluhové oblasti,
mediaci.
- v roce 2018 byla podána žádost o podporu v rámci rozšíření poradenství
zaměřeného na dluhy, rozšíření právního poradenství a zajištění mediace
prostřednictvím dotace z EU fondů OP Z, žádost byla úspěšná, byla podpořena
- od 1. 7. 2019 byl spuštěn projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011544, Cesta z
dluhů v Jirkově. V jeho rámci byly zřízeny 2 nové ambulance Odborného sociálního
poradenství na adrese Ervěnická, Krušnohorská. Projekt byl ukončen 30. 6. 2022
informovanost obyvatel o nabídce sociálních a navazujících služeb prostřednictvím
médií
- v roce 2018 – 2022 bylo vydáno celkem:
 2018 – 49 článků
 2019 – 52 článků
 2020 – 59 článků
 2021 – 36 článků
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 2022 – do května 9 článků
v roce 2019 byl spuštěn FB MěÚSS Jirkov,
v roce 2020 byl spuštěn FB Odborné sociální poradny,
v roce 2022 byly spuštěny nové samostatné webové stránky pečovatelské služby,
v roce 2022 byly spuštěny samostatné webové stránky Odborného sociálního
poradenství.

BYDLENÍ


zajistit opravy objektů (nátěry střech, výměna zvonkového systému, opravy balkonů
a výměna zadních vchodových dveří)
- realizované opravy objektů:

















ROK 2019
Montáž zvonkových rozvodů a systému domácích telefonů Dr. Vrbenského 1020, 1021
Výměna nouzového osvětlení na Poliklinice
Kompletní výměna rozvodů SV, TUV a cirkulace v bytovém domě Palackého 1030
Montáž patního regulátoru tlaku ústředního topení v domě Krušnohorská 1658, 1659
Kompletní malba společných prostor bytových domů Popelky 1028 – 1029,
Vrbenského 1020 -1021, Ervěnická 1011 – 1012, 1013 – 1014, 1015 – 1016, 1017 –
1019, Palackého 1032, Mostecká 1500
Výměna 2 ks vnitřních vstupních dveří na Poliklinice
Výměna vstupních dveří a výloh nebytových prostor ul. Ervěnická č.p. 1146, Bazar
Výměna vstupních dveří a výloh nebytových prostor ul. Ervěnická č.p. 1146, Drogerie
Kompletní oprava balkonových konstrukcí a zábradlí Ervěnická 1007 – 1008
Výměna zadních vchodových dveří bytových domů K. Popelky 1022, 1027
Oprava střechy – B. Němcové 1059 a střech Ervěnická 1146
Výměna výtahu včetně výtahové šachty v bytovém domě Palackého 1032
Výměna výtahu včetně výtahové šachty v bytovém domě Mostecká 1500
Stavba nového výtahu v domě čp. 1557 Červenohrádecká
Opravy a rekonstrukce bytových jednotek








ROK 2020
Výměna oken a dveří, výloh – prodejna Ervěnická 1146
Oprava dešťového svodu v domě čp. 1030 ul. Palackého
Kompletní malba společných v domech Ervěnická 1001 – 1004, Mostecká 1500 – 1501,
Červenohrádecká 1557
Oprava terasy Palackého 1030
Výměna výtahu v domě Mostecká 1501
Výměna vchodových dveří K. Popelky 1028, 1029
Oprava střechy bytu správce školky čp. 1644
Montáž oken, dveří a výloh nebytových prostor Ervěnická 1068
Opravy a rekonstrukce bytových jednotek








ROK 2021
kompletní malba společných prostor v domech Ervěnická 1068, 1005-1006, 1147
Výměna rozvodů vody, cirkulace v domě čp. 1727
Rekonstrukce ordinací na Poliklinice
Výměny vodoměrů v bytech
Montáž oken a dveří v bytovém domě Husova 59
Opravy a rekonstrukce bytových jednotek
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ROK 2022
Rekonstrukce denní místnosti na Poliklinice
Rekonstrukce paty ústředního topení v domě Červenohrádecká 1557
Výměna vchodových dveří v nebytovém prostoru Ervěnická 1031
Výměna plynového kotle byt školníka – ZUŠ
Oprava střechy chatky na koupališti Červený Hrádek
Výměna svítidel v nebytovém prostoru Archa na nám. Dr. E. Beneše 1772
Kompletní malba společných prostor Ervěnická 1007 – 1008
Opravy a rekonstrukce bytových jednotek

zajistit zateplení domů – Ervěnická 1068, Mostecká 1500-1501
- nebylo provedeno, důvodem byla nutnost jiných neodkladných oprav bytového a
nebytového fondu

DOPRAVA, KOMUNIKACE









vybudování lávky na Březenci
- stavba probíhá v roce 2022
vybudování chodníku u rybníka Březenec
- stavba již byla realizována v roce 2019
dokončení akce Rekonstrukce ul. Dvořákova vč. okružních křižovatek
- stavba byla dokončena v roce 2019
rekonstrukce komunikace ul. Chomutovská
- Na kompletní rekonstrukci komunikace v ul. Chomutovská (v úseku od kruhového
objezdu po Černý most) byla zpracována projektová dokumentace a vyřízeno
stavební povolení. Jelikož ale měla společnost SVS a.s. v části ul. Chomutovská a
částečně v ul. K. Čapka naplánovánu a připravenu rekonstrukci kanalizace a
vodovodu, odložilo město svoji investici na dobu po dokončení uvedené stavby
SVS a.s. Protože rekonstrukci kanalizace a vodovodu prováděl solidní zhotovitel
(Lama Construction s.r.o.), se kterým mělo město z minulosti dobré zkušenosti,
schválila rada města v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek uzavření
smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem na provedení rekonstrukce druhé poloviny
komunikace v ul. Chomutovská, která nebyla dotčena stavbou SVS a.s. a která by
nebyla po dokončení rekonstrukce kanalizace zrekonstruována. Tímto způsobem
ušetřilo město jak finanční prostředky, tak i čas, a získalo zrekonstruovanou větší
část komunikace v ul. Chomutovská. Rekonstrukci zbylé části komunikace, tj. od
křižovatky s ul. K. Čapka po Černý most, připraví odbor MMaÚI do návrhu
rozpočtu na r. 2023.
rekonstrukce mostu č. 6 (ul. Dvořákova) a č. 8 přes Bílinu (u obchvatu sídliště)
- most č. 6 - akce byla realizovaná v roce 2019
- most č. 8 – akce se realizuje v letošním roce
zajistit rekonstrukci lávky č. 14 v Jiráskově ulici
- rekonstrukci lávky v Jiráskově ulici provede SÚS ÚK pravděpodobně v roce 2023
zajistit rekonstrukci lávky (propustku) přes Nivský potok u koupaliště Červený
Hrádek
- bylo zrealizováno

14







zajistit rekonstrukce podchodů na obchvatové komunikaci (U Chaty, Pod Vinařicemi,
Pod Vodárnou)
- zpracovává se projektová dokumentace
pracovat na optimalizaci městské hromadné dopravy s důrazem na efektivnost
- DPCHJ a.s. průběžně obnovuje vozový park právě s důrazem na zvýšení úspory
provozních nákladů a snížení energetické náročnosti. Před několika lety město
uvažovalo o zrušení společného provozování MHD s městem Chomutov, avšak po
vyčíslení nákladů na provozování samostatných linek by ke snížení nákladů ani ke
zvýšení efektivnosti dopravy nedošlo - právě naopak. Stávající systém
provozování MHD a rozsah linek je dle našeho názoru optimální.
pokračovat v budování kruhových objezdů na důležitých křižovatkách ve městě
- v roce 2022 bude, v rámci rekonstrukce komunikace v ul. Smetanovy sady,
vybudován kruhový objezd na křižovatce k odbočce do OD TESCO
prověřit stávající systém placených parkovacích míst a přínos případných změn
- v rámci prováděné rekonstrukce komunikací v ul. SNP se město rozhodlo již neobnovovat
placená parkovací místa vymezená sklopnými zábranami, ale chtělo zavést jiný způsob
parkovací zóny v celé ulici tak, aby bylo umožněno parkování pouze "oprávněným"
vozidlům a aby byla zvýšena efektivita využívání parkovacích míst. O vyjádření se k
návrhu nového parkovacího systému byli občané požádání anketou, dle které se
zavedením nového systému občané nesouhlasili a požadovali volné a bezplatné
parkování. Po čase ale vedení města vyslyšelo žádosti bývalých nájemců placených
parkovacích míst, a tak město zavedlo opět placená stání, avšak již bez sklopek, pouze
parkování na kartu. Efektivita využívání parkovacích míst se tím však nezvýšila - karet
bude vydáno tolik, kolik je v zóně parkovacích míst - některá místa tak mohou zůstávat v
průběhu dne i noci svými nájemci neobsazená a nemůže je využít nikdo jiný. Stejným
způsobem bude postupováno i v jiných lokalitách, kde dojde k rekonstrukci komunikací.






pracovat na zbudování nových parkovacích míst na sídlištích (u garáží Na Borku)
- stavba dokončena v roce 2020
zajistit rekonstrukci komunikací a parkovacích stání v ul. Na Stráni, Na Borku,
Smetanovy sady
- Smetanovy sady – v roce 2022 probíhá stavba Rekonstrukce komunikací a
parkovacích stání v ul. Smetanovy sady
- Na Stráni – zatím se nerealizovalo, v roce 2022 probíhá rekonstrukce plynovodních
přípojek a následně vodovodních přípojek k RD, poté bude moci být provedena
rekonstrukce komunikace v ul. Na Stráni
pokračovat v budování cyklostezek a cyklotras
- v rámci akce Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. Smetanovy sady
bude v roce 2022 provedeno propojení cyklostezky z parku Smetanovy sady do
centra města, dále bylo provedeno propojení cyklostezky z Olejomlýnského parku
směrem k čerpací stanici v ul. Dvořákova, aby mohlo následně dojít k propojení
cyklostezky do centra města u Informačního centra
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