Přehled usnesení
z 21. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 24.8.2020
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/21/RM/2020 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 12/20/RM/2020, 9/20/RM/2020, 20/20/RM/2020, 10/20/RM/2020 - bod 1) a 2).

2/21/RM/2020 Kulturní, školská, sociální a sportovní komise
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z jednání Kulturní, školské, sociální a sportovní komise konané dne 29. 7. 2020.
II. Rada města-schvaluje
I. Poskytnutí dotace na činnost:
a) Street Hard Workers, z.s., IČO 04806506, ve výši 10 000 Kč,
b) Záchranáři Chomutova a Jirkova, z.s., IČO 06695183 ve výši 30 000 Kč.
II. Poskytnutí dotace na projekt
"Street Hard Workout Battle 2020", žadatelem je Street Hard Workers, z.s., IČO 04806506, ve výši 15
000 Kč.

3/21/RM/2020 Komise rozvoje a bezpečnosti
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z 3. jednání Komise rozvoje a bezpečnosti ze dne 29. 6. 2020.

4/21/RM/2020 Záměr prodeje části pozemku p.č. 205/1 v k. ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 205/1 o výměře přibližně 230 m 2 (přesná výměra bude
určena geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za účelem rozšíření zázemí k domu.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č.205/1 o výměře přibližně 230 m 2 (přesná
výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za účelem rozšíření zázemí k domu
Termín: 7.9.2020

5/21/RM/2020 Prodej části pozemku p.č. 275 v k. ú. Svahová
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 275 o výměře přibližně 50 m 2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Svahová za účelem zarovnání hranice vlastnictví pozemku ***, bytem
***, Jirkov za cenu dle znaleckého posudku 203,30 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji
pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

6/21/RM/2020 Bezúplatný převod pozemku p.č. 972/3 v k.ú.Boleboř
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 972/3 v k.ú. Boleboř ve vlastnictví České republiky s
příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví města Jirkova a smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 56/2020 včetně schvalovací
doložky.

7/21/RM/2020 Směna pozemků
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemku p.č. 340/3 o výměře 5209 m2 v k.ú.Mezihoří u Chomutova vedený v katastru
nemovitosti jako trvalý travní porost z vlastnictví města Jirkova do vlastnictví ***, bytem ***,
Chomutov za pozemek p.č. 205/12 o výměře 4757 v k.ú. Zákoutí vedený v katastru nemovitosti jako
trvalý travní porost z vlastnictví ***, bytem ***, Chomutov do vlastnictví města Jirkova s tím, že ***
uhradí rozdíl mezi směňovanými pozemky 452 m2 ve výši 200,- Kč/m2. Náklady spojené se směnou
pozemků hradí ***.

8/21/RM/2020 Zrušení usnesení
I. Rada města-ruší
své usnesení č. 9/3/RM/2020 ze dne 3. 2. 2020.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
zrušit své usnesení č. 7/12/ZM/2020 ze dne 12. 2. 2020.

9/21/RM/2020 Pronájem části pozemku p.č. 832 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 832 v k.ú. Jirkov o výměře 35 m2 za účelem využívání zázemí k domu ***,
bytem ***, Chomutov a to na dobu neurčitou za smluvní cenu 7,- Kč/m2/rok. Bezesmluvní užívání
pozemku bude stanoveno za období ode dne 14. 8. 2019 do dne uzavření nájemní smlouvy za smluvní
cenu 7,- Kč/m2/rok.

10/21/RM/2020 Pronájem části pozemku p.č. 211/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronajmout část pozemku p.č. 211/1 o výměře 85 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem jako zázemí domu ***,
bytem ***, Jirkov na dobu určitou do 31. 12. 2022 za smluvní cenu 7,- Kč/m2/rok.

11/21/RM/2020 Prodej části pozemku p.č. 2794/2 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 2794/2 v k.ú. Jirkov o výměře 64 m2 (dle GP č. zak. 3313-73/2020) ČR
- Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje, IČO 75151537, se sídlem Lidické náměstí 899/9, Ústí
nad Labem za účelem majetkoprávního vypořádání areálu Obvodního oddělení policie Jirkov za kupní
cenu 521,71 Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou platnou k datu
prodeje pozemku.

12/21/RM/2020 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 405/7 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 405/7 v k.ú. Jirkov o výměře 180 m 2 za účelem
využívání zázemí domů čp. 943 a 944.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 405/7 v k.ú. Jirkov o výměře 180 m 2 za
účelem využívání zázemí domů čp. 943 a 944.
Termín: 7.9.2020

13/21/RM/2020 Záměr města Jirkova zřízení práva stavby na pozemku p.č. 202/64 v k.ú.
Červený Hrádek
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova zřízení práva stavby zahradního domku jako stavby dočasné (po dobu trvání
pachtovní smlouvy) na pozemku p.č. 202/64 v k.ú. Červený Hrádek.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova zřízení práva stavby zahradního domku jako stavby dočasné (po dobu
trvání pachtovní smlouvy) na pozemku p.č. 202/64 v k.ú. Červený Hrádek.
Termín: 7.9.2020

14/21/RM/2020 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1194, 1195/1 a 1197/1 v
k.ú. Jirkov.
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 1194, 1195/1 a 1197/1 v
k.ú. Jirkov za účelem umístění, údržby a oprav kanalizační přípojky pro objekt čp. 330 a pozemek p.č.
1188 v k.ú. Jirkov. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu
životnosti stavby a za smluvní cenu 50 Kč za každý započatý bm + DPH dle platných předpisů. Výše
jednorázové úhrady bude určena dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby
geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti s tím, že do kolaudace stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu musí být
uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Podmínkou zřízení věcného břemene je uzavření
"Smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu města" a
uhrazení příspěvku na vybudování kanalizace ve výši 12.500 Kč.

15/21/RM/2020 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích v k.ú. Vrskmaň
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 155/3, 155/6, 155/7,
368/16, 368/48, 368/49, 368/50, 551/4 v k.ú. Vrskmaň za účelem uložení, údržby a oprav kabelového
vedení VN v rámci akce "CV_Vrskmaň, Unisteel, TS, kVN, kNN". Věcné břemeno bude zřízeno ve
prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín a to na dobu
životnosti stavby a za smluvní cenu 50 Kč za každý započatý bm + DPH dle platných právních předpisů.
Výše jednorázové úhrady bude určena dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do
doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s
tím, že do kolaudace stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, bude uzavřena smlouva o
zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel.

16/21/RM/2020 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p.č. 849/95, 849/97
a 849/96 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 849/95, 849/97 a 849/96
v k.ú. Jirkov za účelem uložení, údržby a oprav kabelového vedení NN a rozpojovací skříně v rámci akce
"CV_Jirkov nám. Dr. E.Beneše.přel.R37+R38". Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch firmy ČEZ
Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín a to na dobu životnosti stavby a za
smluvní cenu 50 Kč za každý započatý bm (m2) + DPH dle platných právních předpisů. Výše jednorázové
úhrady bude určena dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického
zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s tím, že do kolaudace
stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.
Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel.

17/21/RM/2020 Souhlas s umístěním optické přípojky - čp. 1068 v ul. Ervěnická
I. Rada města-souhlasí
s umístěním optické přípojky a vnitřních rozvodů v bytovém domě Ervěnická 1068 v Jirkově
společnosti CETIN a.s., IČ: 04084063

18/21/RM/2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce synagogy v ulici 5. května
v Jirkově
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou AMP Chomutov a.s., se sídlem Pražská
720/31, 430 01 Chomutov, IČO 25402188, na akci Rekonstrukce synagogy v ulici 5. května v Jirkově,
dle předložené zprávy.

19/21/RM/2020 Smlouva o kumulativní novaci Smlouvy o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní dopravou uzavřené
mezi Ústeckým krajem, statutárním městem Chomutov a městem Jirkov.
I. Rada města-schvaluje
uzavření Smlouvy o kumulativní novaci Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a městy
Chomutov a Jirkov dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.

20/21/RM/2020 Návrh dodatku č. 10 Mandátní smlouvy o správě parkovacích míst
I. Rada města-schvaluje
dodatek č. 10 k Mandátní smlouvě o správě parkovacích míst č.12/147/R ze dne 15. 6. 2012 mezi
městem Jirkov a Onza, a. s.

21/21/RM/2020 Vnitřní předpis č. 10/2020 - Jednací řád Rady města Jirkova
I. Rada města-schvaluje
vnitřní předpis č. 10/2020 - Jednací řád Rady města Jirkova.

22/21/RM/2020 Volba přísedících pro Okresní soud v Chomutově pro období 2020 - 2024
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
zvolit dle § 64/1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích a přísedících za přísedící Okresního soudu
v Chomutově ***, nar. ***, bytem Vrskmaň, ***.

23/21/RM/2020 Žádost o použití symbolů města Jirkov
I. Rada města-schvaluje
použití znaku města Jirkova na rukáv dresu šipkařského klubu "Rytíři Jirkov".

24/21/RM/2020 Malířské sympozium
I. Rada města-schvaluje
smlouvu o spolupráci na uspořádání akce malířské sympozium a smlouvu o dílo na zhotovení obrazů v
rámci akce malířské sympozium, uzavřené s ***, ***, ***.

25/21/RM/2020 Přijetí sponzorského daru na kulturní akci Divadlo na zámku
I. Rada města-schvaluje,
aby příspěvková organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov přijala do svého vlastnictví
sponzorský dar od firmy:
a) NOEL - PLUS CV spol. s.r.o., se sídlem Dukelská 5637, 430 01 Chomutov, IČO 25025678, a to
peněžitý dar ve výši 5 000 Kč na pořádání kulturní akce Divadlo na zámku,
b) Truhlářství Bečka s.r.o., se sídlem Lipská 4696, 430 03 Chomutov, IČO 25046535, a to peněžitý dar
ve výši 2 000 Kč na pořádání kulturní akce Divadlo na zámku.

26/21/RM/2020 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov - povolení
výjimky z nejnižšího počtu dětí v přípravné třídě pro školní rok 2020/2021
I. Rada města-schvaluje
v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů povolení výjimky z
nejnižšího počtu dětí v přípravné třídě Základní školy Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov, a to
na 7 dětí od 1. 9. 2020 na školní rok 2020/2021 za předpokladu, že příspěvková organizace Základní
škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov nebude požadovat od zřizovatele úhradu zvýšených
výdajů na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou podle § 161 uvedeného zákona.

27/21/RM/2020 Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov - povolení
výjimky z nejnižšího počtu dětí v přípravné třídě pro školní rok 2020/2021
I. Rada města-schvaluje
v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů povolení výjimky z
nejnižšího počtu dětí v přípravné třídě Základní školy Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov, a to na
6 dětí od 1. 9. 2020 na školní rok 2020/2021 za předpokladu, že příspěvková organizace Základní
škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov nebude požadovat od zřizovatele úhradu zvýšených
výdajů na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou podle § 161 uvedeného zákona.

28/21/RM/2020 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 Arrastrar s.r.o., se sídlem Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice-Trnovany,
IČO 03818438. Jedná se o věcný dar v hodnotě 49.450 Kč - pásový schodolez Jolly MiniRamp repasovaný, který je určen pro potřeby handicapovaných žáků školy.

29/21/RM/2020 Odměny dle Vnitřního předpisu č. 7/2020 - Mgr. Miloš Rousek, Zdeňka
Bolomská
I. Rada města-schvaluje
1. Vyplacení odměny Mgr. Miloši Rouskovi, bývalému řediteli Základní školy Jirkov, Budovatelů 1563,
okres Chomutov, za plnění úkolů v období od 1. 1. 2020 do 31. 7. 2020 v navržené výši dle důvodové
zprávy.

2. Vyplacení odměny Zdeňce Bolomské, bývalé ředitelce Domu dětí a mládeže Jirkov za plnění úkolů v
období od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019 v navržené výši dle důvodové zprávy.

30/21/RM/2020 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro MěÚSS Jirkov, p.o.
I. Rada města-schvaluje,
aby Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace, přijal do svého vlastnictví
sponzorský dar od ***, bytem ***, 431 11 Jirkov, a to věcný dar (zánovní chodítko typ IDEAL
ROLLATOR) v reprodukční ceně 900 Kč.

31/21/RM/2020 Snížení úhrady za pobyt u ubytovacích jednotek v DPS Mládežnická
1753, Jirkov po dobu rekonstrukce koupelen
I. Rada města-schvaluje
snížení úhrady pro dotčené klienty z důvodu rekonstrukce koupelen v Domě s pečovatelskou službou
Mládežnická 1753, Jirkov po dobu trvání stavebních úprav.

32/21/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 93 - 101
I. Rada města-schvaluje
RO č. 93) Dotace z KÚ pro MěÚSS na podporu sociálních služeb ve výši 12 738 Kč
RO č. 95) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 65 400 Kč
RO č. 97) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 2 300 Kč
RO č. 98) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 327 000 Kč
RO č. 99) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka za červen 2020 ve výši 8 121 Kč
RO č. 100) Dotace z MMR na akci "Synagoga - regenerace" ve výši 1 060 696,65 Kč
RO č. 101) Dotace z KÚ na "COVID 19" pro MěÚSS Jirkov ve výši 5 601 758 Kč
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 94) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR ve výši 23 400 Kč
RO č. 96) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 19 500 Kč

Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova

Robert Plzák
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.

