Přehled usnesení
z 14. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 1.6.2020
od 13:00 hodin v zasedací síni MěÚ Jirkov

1/14/RM/2020 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 12/35/RM/2019, 50/5/RM/2020, 3/13/RM/2020, 23/13/RM/2020,
38/13/RM/2020, 22/13/RM/2020, 35/13/RM/2020, 20/13/RM/2020, 17/13/RM/2020,
19/13/RM/2020, 18/13/RM/2020, 21/13/RM/2020, 38/13/RM/2020, 24/13/RM/2020.

2/14/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za rok 2019
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za rok 2019, zprávu o bezpečnostní situaci od Policie ČR a
přehled nehod.
II. Rada města-vyslovuje
poděkování řediteli, všem strážníkům a pracovníkům městské policie za činnost v roce 2019.

3/14/RM/2020 Zpráva o činnosti MěP Jirkov v období nouzového stavu
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov v období nouzového stavu.

4/14/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za období od 29. 4. 2020 až 26. 5.
2020
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 29. 4. 2020 do 26. 5. 2020.

5/14/RM/2020 Výpověď smlouvy o nájmu - nebytový prostor čp. 1031 v ul. Ervěnická
I. Rada města-souhlasí
s výpovědí smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 29. 8. 2014 s nájemcem
AGH VLT a.s., se sídlem Vodňanská 1419, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO 278 18 900, zastoupeným
členem představenstva Zdeňkem Malinou, na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1031 v ul.
Ervěnická v Jirkově, a to v souladu s článkem VI., bod 2., písmeno j) smlouvy.

6/14/RM/2020 Zápis z jednání Kulturní, školské, sociální a sportovní komise
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z jednání Kulturní, školské, sociální a sportovní komise konané dne 20. 5. 2020.

II. Rada města-schvaluje
I. Poskytnutí dotací na činnost:
a) ZO Českého zahrádkářského svazu číslo 1 Jirkov, IČO 65079141, ve výši 10 000 Kč,
b) Spolek rodičů dětí a mládeže NOTA, IČO 70226962, ve výši 25 000 Kč,
c) Asociace turistických oddílů TOM 1918 Stopaři, IČO 71188207, ve výši 45 000 Kč,
d) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jirkov, IČO 65078624, ve výši 15 000 Kč,
e) Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Jirkov, IČO 66109817, ve výši 15 000 Kč.
II. Poskytnutí dotací na projekt:
a) Veletrh Technodays 2020, žadatelem je Okresní hospodářská komora v Chomutově, IČO 48290572,
ve výši 3 000 Kč,
b) Výstava vzdělávání 2021, žadatelem je Okresní hospodářská komora v Chomutově, IČO 48290572,
ve výši 3 000 Kč,
c) Fontána 55 let výroční koncert, žadatelem je Ing. Cyrus Pavel, ***, ve výši 15 000 Kč,
d) Sportovní den mládeže s TAJV, žadatelem je Mgr. Jan Váňa, ***, Poděbrady, ve výši 500 Kč,
e) Krušnohorské poselství, žadatelem je KLUB KRUŠNOHORCŮ, IČO 26589222, ve výši 2 000 Kč,
f) CHLMF CUP 2020, žadatelem je Spolek Chomutovská liga malého fotbalu, IČ 61346268, ve výši 20
000 Kč.
III. Poskytnutí dotací na činnost - sociální práce:
a) Linka bezpečí, z.s., IČO 61383198, ve výši 5 000 Kč,
b) Oblastní charita Most, IČO 70828920, ve výši 50 000 Kč.
III. Rada města-neschvaluje
poskytnutí dotace na činnost - CENTRUM HÁJEK, z.ú., IČO 22845798, z důvodu, že není možné
zkontrolovat, zda uváděná klientka Markéta M. je občanem města Jirkova, a tudíž, že poskytnutá dotace
bude využita k uspokojování potřeb osob, které mají trvalý pobyt v Jirkově (v souladu s vyhlášeným
programem č. 1/2020 Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt).
IV. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí:
a) dotace na činnost - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Jirkov,
IČO 72755130, ve výši 15 000 Kč,
b) dotace na činnost - ARCHA 777, z.s., IČO 26652749, ve výši 80 000 Kč,
c) dotace na projekt - Koncerty vážné hudby, žadatelem je Kruh přátel hudby Jirkov, z.s., IČO 65080351,
ve výši 80 000 Kč,
d) dotace na činnost - sociální práce (protidrogový program Terénní program Chomutovsko), žadatelem
je Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, ve výši 15 000 Kč,
e) dotace na činnost - sociální práce (Terénní program Jirkov), žadatelem je Světlo Kadaň z.s., IČO
65650701, ve výši 55 000 Kč.

7/14/RM/2020 Zadávací řízení
I. Rada města-bere na vědomí
zápisy z otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 29/2020
"Výměna rozvodů ÚT včetně radiátorů (západ + střed) 3. ZŠ Jirkov a zakázky č. 30/2020 Vykonávání a
provádění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Výměna rozvodů ÚT včetně radiátorů
(západ + střed) 3. ZŠ Jirkov"
II. Rada města-schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 29/2020 "Výměna rozvodů ÚT včetně radiátorů (západ +
střed) 3. ZŠ Jirkov" firmě: BLESK EU s.r.o., Vršovců 989, 430 01, Chomutov, IČO 00555118, z důvodu
splnění podmínek a předložení nejnižší nabídkové ceny.
III. Rada města-schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 30/2020 Vykonávání a provádění technického dozoru
stavebníka při realizaci stavby "Výměna rozvodů ÚT včetně radiátorů (západ + střed) 3. ZŠ Jirkov"
firmě SupCon s.r.o., Jiráskova 337, 432 01 Kadaň, IČO 06872441 z důvodu splnění podmínek a
předložení nejnižší nabídkové ceny.

8/14/RM/2020 Prodej části pozemku p.č. 390/1 v k. ú. Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 390/1 o výměře přibližně 220 m2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za účelem využití správy domu čp. 934 v k.ú. Jirkov ideální
čtvrtinu *** oba bytem ***, Vysoká Pec, ideální čtvrtinu *** bytem Místo *** a *** bytem ***,
Jirkov, ideální čtvrtinu *** oba bytem ***, Jirkov, ideální čtvrtinu *** oba bytem ***, Jirkov za cenu
dle znaleckého posudku 256,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude
uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 390/1 o výměře přibližně 230 m2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za účelem využití správy domu čp. 933 v k.ú. Jirkov ideální
čtvrtinu *** bytem ***, Jirkov, ideální čtvrtinu *** bytem ***, Jirkov, ideální čtvrtinu ***, oba bytem
***, Jirkov, ideální čtvrtinu *** oba bytem ***, Jirkov za cenu dle znaleckého posudku 256,- Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou
k datu prodeje pozemku.
III. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 390/1 o výměře přibližně 380 m 2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za účelem využití správy domu čp. 932 v k.ú. Jirkov ideální třetinu
*** oba bytem ***, Jirkov, ideální třetinu *** oba bytem **, Jirkov ideální třetinu ***, bytem ***,
Otvice za cenu dle znaleckého posudku 256,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji
pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

9/14/RM/2020 Udělení výjimky ze Zásad pro povolování vyhrazených parkovacích míst
I. Rada města-neschvaluje
žádost pana *** o udělení výjimky ze Zásad pro povolování vyhrazených parkovacích míst.

10/14/RM/2020 Odpis pohledávek
I. Rada města-schvaluje
odpis pohledávek evidovaných OMMaÚI v navržené celkové výši 13.357,69 Kč, dle předložené zprávy.

11/14/RM/2020 Záměr propachtování části pozemku p.č. 222 v k.ú. Červený Hrádek u
Jirkova
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 222 o výměře 600 m 2 v k.ú. Červený Hrádek u
Jirkova za účelem využívání zahrady.

II. Rada města-ukládá

1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 222 o výměře 600 m2 v k.ú. Červený
Hrádek u Jirkova za účelem využívání zahrady.
Termín: 15.6.2020

12/14/RM/2020 Záměr propachtování části pozemku p.č. 278/1 v k.ú. Červený Hrádek
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 278/1 v k.ú. Červený Hrádek o výměře 690 m 2
za účelem využívání zahrady.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zvěřejnit záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 278/1 v k.ú. Červený Hrádek o výměře
690 m2 za účelem využívání zahrady.
Termín: 15.6.2020

13/14/RM/2020 Záměr propachtování části pozemku p.č. 371 v k.ú. Červený Hrádek u
Jirkova
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 371 o výměře 407 m 2 v k.ú. Červený Hrádek u
Jirkova za účelem využívání zahrady.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 371 o výměře 407 m 2 v k.ú. Červený
Hrádek u Jirkova za účelem využívání zahrady.
Termín: 15.6.2020

14/14/RM/2020 Záměr propachtování části pozemku p.č. 371 v k.ú. Červený Hrádek u
Jirkova - I.
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 371 o výměře 407 m 2 v k.ú. Červený Hrádek u
Jirkova za účelem využívání zahrady.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 371 o výměře 407 m 2 v k.ú. Červený
Hrádek u Jirkova za účelem využívání zahrady.
Termín: 15.6.2020

15/14/RM/2020 Záměr propachtování pozemku p.č. 2045/1 a části pozemku p.č. 2009/4
v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova propachtovat pozemek p.č. 2045/1 o výměře 162 m 2 a část pozemku p.č. 2009/4
o výměře 65 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat pozemek p.č. 2045/1 o výměře 162 m 2 a část pozemku p.č.
2009/4 o výměře 65 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady.
Termín: 15.6.2020

16/14/RM/2020 Záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 2514/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 2514/1 v k.ú. Jirkov o výměře 275 m 2 (přední část
domů) za účelem oplocení zázemí domů čp. 1043 a 1044 z důvodu ochrany majetku. Důvodem je
zachování jednotného vzhledu ulice Ervěnická.
II. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 2514/1 v k.ú. Jirkov o výměře 480 m 2 za účelem
využívání a oplocení zázemí domů čp. 1043 a 1044 z důvodu ochrany majetku.
III. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 2514/1 v k.ú. Jirkov o výměře 480 m 2 za
účelem využívání a oplocení zázemí domů čp. 1043 a 1044 z důvodu ochrany majetku.
Termín: 15.6.2020

17/14/RM/2020 Propachtování části pozemku p.č. 245 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova
I. Rada města-schvaluje
propachtování části pozemku p.č. 245 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova o výměře 720 m 2 za účelem
využívání zahrady panu ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou do 31.12.2025 za smluvní cenu
7,-Kč/m2/rok.

18/14/RM/2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 209 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 209 o výměře 6 m2 v k.ú. Jirkov za účelem
umístění přístřešku na dřevo.
II. Rada města-ukládá

1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 209 o výměře 6 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem
umístění přístřešku na dřevo.
Termín: 15.6.2020

19/14/RM/2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1107/8 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 1107/8 o výměře 290 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem
využívání jako zázemí k domu.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 1107/8 o výměře 290 m 2 v k.ú. Jirkov za
účelem využívání jako zázemí k domu.
Termín: 15.6.2020

20/14/RM/2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 631/1 v k. ú. Mezihoří u Chomutova
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

21/14/RM/2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 71/2 a p.č. 72 v k. ú. Svahová
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 71/2 o výměře 1353 m 2 a p.č. 72 o výměře 158 m2 v k.ú.
Svahová za účelem využití výstavby objektu k rodinné rekreaci.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 71/2 o výměře 1353 m 2 a p.č. 72 o výměře 158 m2
v k.ú. Svahová za účelem využití výstavby objektu k rodinné rekreaci.
Termín: 15.6.2020

22/14/RM/2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 106 a p.č. 109 v k. ú. Svahová
I. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 106 o výměře 8238 m 2 a pozemek p.č. 109 o výměře 140
m2 v k.ú. Svahová za účelem využití výstavby rodinných domů.

23/14/RM/2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 606/1, p.č.609/1 a p.č. 609/12 v k. ú.
Boleboř
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 606/1 o výměře 333 m 2, pozemek p.č. 609/1 o výměře
4495 m2 a pozemek p.č.609/12 o výměře 518 m2 v k.ú. Boleboř za účelem využití výstavby dvou
rodinných domů.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 606/1 o výměře 333 m 2 , pozemek p.č. 609/1 o
výměře 4495 m2 a pozemek p.č.609/12 o výměře 518 m2 v k.ú. Boleboř za účelem využití výstavby
dvou rodinných domů
Termín: 15.6.2020

24/14/RM/2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 776/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 776/1 o výměře 26 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem
využívání zázemí k domu.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 776/1 o výměře 26 m 2 v k.ú. Jirkov za
účelem využívání zázemí k domu.
Termín: 15.6.2020

25/14/RM/2020 Pronájem části pozemku p.č 3756/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 3756/1 o výměře 8 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem vybudování a využívání
studny pro zahrádkářské účely panu ***, bytem ***, Chomutov a panu ***, bytem ***, Jirkov a to na
dobu určitou do 31.12.2020 a za smluvní cenu 7,- Kč/m2/rok.

26/14/RM/2020 Prodej části pozemku p.č. 3756/2 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 3756/2 v k.ú. Jirkov o výměře cca 20 m 2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod schválenou drobnou
stavbou (položené betonové překlady) panu ***, bytem ***, Chomutov a to za smluvní cenu 450,Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou, platnou ke dni prodeje pozemku.
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí žadatel.

27/14/RM/2020 Prodej části pozemků v k.ú. Svahová, zřízení věcného břemene
služebnosti
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 50, 68/1 a 68/2 v k.ú Svahová o celkové výměře přibližně 948 m 2
(přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) v k.ú. Svahová za účelem využití stavby
"Boleboř, zdroj Svahová, úpravna vody" a přístupové komunikace Severočeské vodárenské společnosti
a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice IČO: 49099469 za smluvní cenu 250,- kč/m2 + náklady
spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu
prodeje pozemku.
II. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v povinnosti strpět uložení a
provozování inženýrské sítě přípojky NN na pozemcích p.č. 50, 68/1,68/2 v k.ú. Svahová, kanalizace
na pozemcích p.č. 50, 69/2, 69/1 v k.ú. Svahová, vodovodu na pozemku p.č. 50 v k.ú. Svahová ve
prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s. se sídlem Přítkovská 1689, Teplice IČO 49099469
za jednorázovou úplatu 50,- Kč/bm. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný.

28/14/RM/2020 Ukončení nájemní smlouvy + záměr města Jirkova pronajmout část
pozemku p.č. 3893/70 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
ukončení nájemní smlouvy ze dne 30.4.2018 na část pozemku p.č. 3893/1 v k.ú. Jirkov o výměře 125
m2 manželům ***, dříve bytem ***, Jirkov, nyní bytem ***, Blatno.
II. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 3893/70 v k.ú. Jirkov o výměře 105 m 2 za účelem
využívání zahrady - zázemí k bytu v domě čp. 1098.
III. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 3893/70 v k.ú. Jirkov o výměře 105 m 2
za účelem využívání zahrady - zázemí k bytu v domě čp. 1098.
Termín: 15.6.2020

29/14/RM/2020 Ukončení nájemní smlouvy + záměr města Jirkova pronajmout část
pozemku p.č. 4249/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.9.2014 na část pozemku p.č. 4249/1 v k.ú. Jirkov o výměře 137
m2 za účelem využívání zahrady - zázemí k bytu v domě čp. 1090 manželům ***, bytem ***,
Ingolstadt.
II. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 4249/1 v k.ú. Jirkov o výměře 137 m 2 za účelem
využívání zahrady - zázemí k bytu v domě čp. 1090.

III. Rada města-ukládá

1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 4249/1 v k.ú. Jirkov o výměře 137 m 2 za
účelem využívání zahrady - zázemí k bytu v domě čp. 1090.
Termín: 15.6.2020

30/14/RM/2020 Dodatek č. 1 k dohodě o úhradě výdajů na provedení opravy povrchu
komunikací v ulici Wolkerova a Vančurova
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k dohodě o úhradě výdajů se Severočeskou stavební a. s. na provedení opravy
komunikací v ulici Wolkerova a Vančurova Jirkov, dle důvodové zprávy.

31/14/RM/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Oprava sociálního zařízení v objektu
Kino Jirkov, Rooseveltova čp. 704 - I.NP muži
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou VIENE INVEST s.r.o., se sídlem
Dvořeckého 628/8, Břevnov, 16900 Praha 6, IČO 02211734 na akci Oprava sociálního zařízení v
objektu Kino Jirkov, Rooseveltova čp. 704 - I.NP muži, dle předložené zprávy.

32/14/RM/2020 Informace o průběhu realizovaných staveb a údržby schválených na rok
2020
I. Rada města-bere na vědomí
informace o průběhu realizovaných staveb a údržby schválených na rok 2020.

33/14/RM/2020 Prominutí platby za pronájem kadeřnictví v objektu Mládežnická 1753,
Jirkov
I. Rada města-bere na vědomí
prominutí platby za pronájem kadeřnictví v objektu Mládežnická 1753, Jirkov, dle předložené zprávy.

34/14/RM/2020 Výroční zpráva MěÚSS Jirkov, p.o. za rok 2019
I. Rada města-bere na vědomí
předloženou Výroční zprávu Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace za rok
2019.
II. Rada města-vyslovuje
poděkování ředitelce a všem zaměstnancům Městského ústavu sociálních služeb Jirkov za činnost v
roce 2019.

35/14/RM/2020 Snížení úhrady za pobyt v Domově pro seniory po dobu rekonstrukce
I. Rada města-bere na vědomí
snížení úhrady pro dotčené klienty z důvodu rekonstrukce imobilních koupelen na středisku Domov pro
seniory, Mládežnická 1753, Jirkov po dobu trvání stavebních úprav.

36/14/RM/2020 Přidělení ubytování v DPS, Mládežnická 1753, Jirkov
I. Rada města-souhlasí
s přidělením ubytovací jednotky v DPS Mládežnická 1753, Jirkov, dle předložené zprávy.

37/14/RM/2020 Dům dětí a mládeže Jirkov - souhlas s přijetím sponzorského daru
I. Rada města-souhlasí,
aby příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Jirkov přijala v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů do svého vlastnictví sponzorský dar od ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova
2212/30, 251 01 Říčany, IČO 27309941. Jedná se o peněžitý dar ve výši 15.000 Kč, který bude použit
na nákup vybavení přírodovědné učebny.

38/14/RM/2020 Schválení účetní závěrky za r. 2019 - školy a školská zařízení, MěÚSS
Jirkov
I. Rada města-projednala
předložené podklady dále uvedených příspěvkových organizací, které byly zpracovány v souladu s § 4
vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, a nezjistila, že by účetní závěrky za rok 2019 neposkytovaly v rozsahu
předložených podkladů věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetních
jednotek.
II. Rada města-schvaluje
výsledek hospodaření dále uvedených příspěvkových organizací za rok 2019, včetně jeho rozdělení do
fondů, dle předložené zprávy.
III. Rada města-schvaluje
účetní závěrku za rok 2019 u těchto příspěvkových organizací:
Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov
Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov
Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Jirkov
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace.

39/14/RM/2020 Souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic Základní
školy Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov
I. Rada města-souhlasí,
aby příspěvková organizace Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov použila finanční
prostředky z fondu investic této organizace na akci Modernizace infrastruktury datových rozvodů, a to
dle předložené zprávy.

40/14/RM/2020 Vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol v Jirkově
I. Rada města-bere na vědomí
vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol a střední školy v Jirkově v souladu s § 24 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů takto:
2 volné dny Základní škola,
Základní škola,
Základní škola,

pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020
Budovatelů 1563, 431 11 Jirkov
Studentská 1427, 431 11 Jirkov
Nerudova 1151, 431 11 Jirkov

5 volných dnů - středa 24. 6. až úterý 30. 6. 2020
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

41/14/RM/2020 Revokace části usnesení č. 11/12/RM/2020 I- bod 4) ze dne 6. 5. 2020
I. Rada města-revokuje
část usnesení č. 11/12/RM/2020 - bod 4 ze dne 6. 5. 2020.
II. Rada města-schvaluje
opravu celkové výše sponzorského daru 31 151 Kč bez DPH za 6 000 ks jednorázových ústních roušek.
Snížení hodnoty daru je v souladu s rozhodnutím o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu
mimořádné události ze dne 31. 3. 2020 vydané Ministerstvem financí.

42/14/RM/2020 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro MěÚSS Jirkov, p. o.
I. Rada města-schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč od firmy Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. pro MěÚSS
Jirkov p.o. Dar bude využit na nákup jednorázových plášťů.

43/14/RM/2020 Aktualizace organizačního schématu - MěÚSS Jirkov
I. Rada města-bere na vědomí
organizační schéma Městského ústavu sociálních služeb Jirkov.

44/14/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 55 - 59
I. Rada města-schvaluje
RO č. 55) Dotace z MZ na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích ve výši 6
640 Kč
RO č. 56) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 3 000 Kč
RO č. 57) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka za březen 2020 ve výši 15 000 Kč
RO č. 58) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru KÚ ve výši 5 000 Kč
RO č. 59) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 92 600 Kč

45/14/RM/2020 Zrušení plánovaných kulturních akcí v r. 2020
I. Rada města-projednala
informaci o zrušení plánovaných kulturních akcí v r. 2020
II. Rada města-schvaluje
zrušení těchto akcí:
- Zámecká svíčková (termín 06.09.2020)
- Jirkovská hornická pouť (termín 19.09.2020)

46/14/RM/2020 Činnost Městského úřadu za rok 2019
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městského úřadu Jirkov za rok 2019.
II. Rada města-vyslovuje
poděkování tajemnici MěÚ Jirkov za činnost v roce 2019.

47/14/RM/2020 Forenzní audit - KVIZ, p.o.
I. Rada města-ukládá
1. starostce města
1.1.
nechat zpracovat forenzní audit na KVIZ Jirkov, p.o. za období let 2017-2019.
Termín: 14.12.2020

48/14/RM/2020 Interpelace č. 1/2020 ze zasedání ZM dne 27. 5. 2020
I. Rada města-projednala
interpelaci č. 1/2020 ze zasedání ZM 27. 5. 2020

II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
připravit odpověď členovi ZM panu Ing. Pavlovi Duchanovi na jeho interpelaci ze zasedání ZM dne 27.
5. 2020.
Termín: 22.6.2020

Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova

Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova

Usnesení je upraveno pro zveřejnění na internetu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů. Úplné znění usnesení je pro občany Jirkova (zákon č.128/2000 Sb., o obcích) k nahlédnutí v sekretariátu
Městského úřadu Jirkov.

