Přehled usnesení
z 33. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 21.10.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/33/RM/2019 Žádost o schválení UPGRADE SYSTÉMU SEIWIN
I. Rada města-bere na vědomí
uzavření smlouvy "UPGRADE SYSTÉMU SEIWIN Změna smlouvy o užití softwarového díla č.
0421/2004-10 z 23.12.2004 na smlouvu licenční, o dílo a o poskytování služeb 0601/19/10" s firmou
HA-SOFT, s.r.o. (IČO 463 45 680), se sídlem Rokycanova 566/17, Židenice, Brno.

2/33/RM/2019 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněné usnesení č 53/24/RM/2019.

3/33/RM/2019 Úkoly z 10. ZM ze dne 16. 10. 2019
I. Rada města-projednala
úkoly z 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkova ze dne 16. 10. 2019.
II. Rada města-ukládá
1. místostarostce města
1.1.
pověřit komisi kulturní, školskou, sociální a sportovní prověřením harmonogramu využití sportovišť
základních škol v Jirkově s ohledem na sportovní organizace města.
Termín: 2.12.2019

4/33/RM/2019 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za období od 2.10.2019 do
15.10.2019
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 2. 10. 2019 do 15. 10. 2019.

5/33/RM/2019 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 9. října 2019.

6/33/RM/2019 Poptávka
I. Rada města-schvaluje
a) zadání poptávky na "Dodávka a mechanizovaná výsadba cibulovin" firmě FLORAVIL s.r.o.,
Moskevská 1523, Most 43401, IČ 27390675, z důvodu splnění podmínek a předložení akceptovatelné
nabídkové ceny.
b) zrušení poptávky na "Založení květinových luk ve vytipovaných lokalitách" z důvodu nabídkové ceny
převyšující rozpočet města.

7/33/RM/2019 Zadávací řízení (1)
I. Rada města-schvaluje
a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 72/2019 - "Nákup kancelářských potřeb na období
10/2019 - 12/2021" firmě: Lenka Nováková, LADY L, Obvodová 1/16, 40502 Děčín, IČ 71693998, z
důvodu splnění podmínek zadání a předložení akceptovatelné nabídkové ceny.
b) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 74/2019 - "Veřejné místo pro grilování na p.p.č. 3068/1
v k.ú. Jirkov" firmě: CityZen Living s.r.o., Za Humny 2635, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ
05817871, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení akceptovatelné nabídkové ceny.
c) zrušení veřejné zakázky malého rozsahu č. 75/2019 - Zpracování projektové dokumentace pro
provedení stavby "Stezka bosou nohou v objektu Kludského vily, ul. Vinařická č.p. 363 na p.p.č.
3810/1 a 3814 v k.ú. Jirkov" z důvodu nepředložení žádné nabídky.
d) zrušení veřejné zakázky malého rozsahu č. 76/2019 - Vykonávání a provádění technického dozoru
investora v oboru arboristika při realizaci vegetačních úprav "Revitalizace funkčních ploch a prvků
sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště" z důvodu nepředložení žádné nabídky.
e) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 78/2019 - Zpracování projektové dokumentace pro
provedení stavby "Oprava fasády objektu zámek Červený Hrádek čp. 1" firmě: Ing. Zdeněk Češka,
Kundratická 4494, 430 04 Chomutov, IČ 64702189, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení
akceptovatelné nabídkové ceny.
f) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 79/2019 - "Úprava vzduchotechniky pro odtah v kuchyní
objektů 7. MŠ Smetanovy sady č.p. 1558, 9. MŠ Školní č.p. 1726, 5. MŠ Studentská č.p. 1318 v
Jirkově" firmě MACHT - CV, s.r.o., Zaječická 1858, 431 11 Jirkov, IČ 25033964, z důvodu splnění
podmínek zadání a předložení nejnižší nabídkové ceny.

8/33/RM/2019 Prodej částí pozemku p.č. 33/1 v k.ú. Březenec
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 33/1 v k.ú. Březenec o cca 6 m 2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) za účelem majetkoprávního vypořádání příjezdu k nemovitostem manželům
***, bytem ***, Jirkov, manželům ***, bytem ***, Jirkov a manželům ***, bytem ***, Jirkov za
cenu dle znaleckého posudku 200,- Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou
platnou k datu prodeje pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí žadatel.

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 33/1 v k.ú. Březenec o výměře cca 34 m 2 (přesná výměra bude
určena geometrickým plánem) za účelem scelení vlastnictví manželům ***, bytem ***, Jirkov za cenu
dle znaleckého posudku 200,- Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou
k datu prodeje pozemku. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí žadatel.

9/33/RM/2019 Prodej pozemku p.č. 1052/4 v k.ú. Jindřišská
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p.č. 1052/4 v k.ú. Jindřišská o výměře 21 m 2 za účelem scelení a zarovnání
hranic vlastnictví manželům ***, bytem ***, Chomutov za cenu 200,- Kč/m2. Při prodeji bude
uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady spojené s prodejem
pozemku hradí žadatel.

10/33/RM/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - zpracování PD na Rekonstrukci
komunikací a vybudování cyklostezky v ul. Na Stráni, Jirkov
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou B-PROJEKTY Teplice s.r.o., se sídlem
Kollárova 1879/11, Teplice, IČO: 01782975 na zpracování projektové dokumentace akce Rekonstrukce
komunikací a vybudování cyklostezky v ul. Na Stráni, Jirkov dle předložené zprávy.

11/33/RM/2019 Plán zimní údržby komunikací města Jirkova na zimní období 2019/2020
I. Rada města-schvaluje
Plán zimní údržby komunikací města Jirkova na zimní období 2019/2020.

12/33/RM/2019 Reklamace projektové dokumentace stavby - Rekonstrukce objektu čp.
23 v ul. Tyršova na Informační centrum, Jirkov
I. Rada města-schvaluje
uplatnit sankce v souladu se smlouvou o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby
Rekonstrukce objektu čp. 23 v ul. Tyršova na Informační centrum, Jirkov u firmy SM - PROJEKT spol.
s r.o. se sídlem Blatenská 2306, Chomutov, IČO: 25494741 dle předložené zprávy.

13/33/RM/2019 Zadávací řízení (2)
I. Rada města-schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 80/2019 "Dodání dvou automatických externích
defibrilátorů a příslušenství" firmě: OMS - MEDI s.r.o., Ostravská 389, Sviadnov 73925, IČ: 46580379
z důvodu splnění podmínek zadání a předložení akceptovatelné nabídkové ceny.

14/33/RM/2019 Přidělení ubytování v DPS, Mládežnická 1753, Jirkov
I. Rada města-souhlasí
s přidělením ubytovací jednotky o jedné ubytovací místnosti v DPS Mládežnická 1753, Jirkov dle
předložené zprávy.

15/33/RM/2019 Schválení do evidence čekatelů na umístění v DPS, Mládežnická 1753,
Jirkov
I. Rada města-souhlasí
se zařazením klientů do evidence čekatelů na umístění v DPS Mládežnická 1753, Jirkov dle předložené
zprávy.

16/33/RM/2019 Dům dětí a mládeže Jirkov - hodnocení dětských táborů - rok 2019
I. Rada města-projednala
předloženou zprávu o hodnocení dětských táborů realizovaných Domem dětí a mládeže Jirkov v r.
2019.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí zprávu o hodnocení dětských táborů realizovaných Domem dětí a mládeže Jirkov v r.
2019.

17/33/RM/2019 Výsledek výběrového řízení MěÚSS Jirkov, p.o. na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Nábytkové sestavy pro středisko U Dubu 1562 a Mládežnická 1753,
Jirkov
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z otevírání a hodnocení nabídek MěÚSS Jirkov, p.o. na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Nábytkové sestavy pro středisko U Dubu 1562 a Mládežnická 1753, Jirkov".

18/33/RM/2019 Výsledek výběrového řízení MěÚSS Jirkov, p.o. na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Oprava šaten v objektu U Dubu 1562, Jirkov"
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava 3 šaten v objektu
U Dubu 1562, Jirkov".

19/33/RM/2019 Směrnice č. 2 - Odpisový plán - Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563,
okres Chomutov
I. Rada města-schvaluje
s účinností od 1. 11. 2019 Směrnici č. 2 - Odpisový plán - příspěvkové organizace Základní škola
Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov, dle předloženého návrhu.

20/33/RM/2019 Městské gymnázium a Základní škola Jirkov - souhlas s přijetím
sponzorského daru
I. Rada města-souhlasí,
aby příspěvková organizace Městské gymnázium a Základní škola Jirkov přijala do svého vlastnictví
sponzorský dar od dárce WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova152/4, 140 00 Praha 4,
IČO 24231509. Jedná se o peněžitý dar ve výši 2.300,- Kč, který je určen na úhradu obědové služby
pro žáky školy.

21/33/RM/2019 Porušení rozpočtové kázně u příspěvkové organizace Základní škola
Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov
I. Rada města-bere na vědomí
informativní zprávu o porušení rozpočtové kázně u příspěvkové organizace Základní škola, ul.
Budovatelů 1563, Jirkov, okres Chomutov.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a školství
1.1.
zajistit odvod částky 170.000,- Kč z Rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Jirkov,
Budovatelů 1563, okres Chomutov, dle § 30 odst. (2), písmeno c) do rozpočtu města Jirkova.
Termín: 29.11.2019

22/33/RM/2019 Jmenování nové redakční rady Jirkovských novin
I. Rada města-jmenuje
s platností od 21.10. 2019 redakční radu Jirkovských novin v tomto složení:
Dana Jurštaková, Ing. Bc. Zita Kamišová, MBA, Milena Sailerová, Mgr. Michaela Jindráčková

23/33/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 118 - 119
I. Rada města-schvaluje
RO č. 118) Dotace z MŠMT ČR pro Dům dětí a mládeže Jirkov p.o. ve výši 776 046 Kč
RO č. 119) Navýšení rozpočtu OMMaÚI z nespecifikované rezervy ve výši 198 340 Kč.

24/33/RM/2019 Úprava počtu úvazků na OVSaR od 1. 11 .2019
I. Rada města-schvaluje
na odboru vnitřní správy a rozvoje (dále jen OVSaR) úpravu pracovních úvazků u pracovních pozic:
a) snížení úvazku na pracovní pozici "matrika, Czech Point" z úvazku 1 na 0,5 úvazku s platností od 1.
11. 2019,
b) zvýšení úvazku na pracovní pozici "uklízečka" z úvazku 0,5 na 0,75 úvazek s platností od 1. 11.
2019.

Stav zaměstnanců OVSaR bude snížen z počtu 1 + 14 (přepočtený 13) na počet 1 + 14 (přepočtený
12,75).
Celkový stav zaměstnanců bude od 1. 11. 2019 snížen z počtu 75 (přepočtený 72,92) na počet 75
(přepočtený 72,67).

25/33/RM/2019 Souhlas s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Jirkov,
z. s., Studentská 1427, 431 11 Jirkov
I. Rada města-souhlasí
s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Jirkov, z. s., v sídle Základní školy Jirkov,
Studentská 1427, okres Chomutov, v ulici Studentská 1427, 431 11 Jirkov.

26/33/RM/2019 Platové zařazení ředitelky KVIZ od 1. 11. 2019
I. Rada města-schvaluje
platové zařazení ředitelky KVIZ p. o. Jirkov Ing. Michaely Brožové od 1. 11. 2019 dle předložené
zprávy.

27/33/RM/2019 Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže Jirkov
I. Rada města-projednala
zápis ze dne 21. 10. 2019 o průběhu konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jirkov.
II. Rada města-jmenuje
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů Ing. Alexandru Zdeňkovou, nar. ***, bytem ***, 431 11 Jirkov, na vedoucí pracovní místo
ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jirkov na dobu neurčitou s účinností od 1. 12.
2019.

Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova

Mgr. Šárka Kröhanová
člen RM

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.

