Přehled usnesení
z 29. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 23.9.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/29/RM/2019 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 22/27/RM/2019, 4/27/RM/2019 - bod 1) a 2), 29/28/RM/2019, 21/28/RM/2019,
13/28/RM/2019, 12/28/RM/2019, 29/28/RM/2019.

2/29/RM/2019 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za období od 5.9.2019 do
17.9.2019
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 5. 9. 2019 do 17. 9. 2019.

3/29/RM/2019 Žádost o odpuštění nájemného
I. Rada města-neschvaluje
žádost nájemce nebytových prostor v objektu čp. 1031 v ul. Ervěnická v Jirkově společnosti AGH VLT
a.s., IČ: 27818900, o odpuštění nájemného.

4/29/RM/2019 Pronájem prostor Komerční banky
I. Rada města-schvaluje
pronájem prostor určených k podnikání v budově v čp. 1561 na nám. Dr. E. Beneše v Jirkově (na
pozemku p. č. 849/96) o celkové výměře 224,48 m2 v I. nadzemním podlaží za účelem bankovních
služeb Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, IČ 45317054.
II. Rada města-schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu prostoru určeného k podnikání mezi městem Jirkov a Komerční
bankou, a.s., IČ 45317054, dle předložené důvodové zprávy. Ve Smlouvě o budoucí smlouvě je
nájemné sjednáno ve výši 288.120 Kč bez DPH ročně. Doba nájmu je sjednávána ode dne kolaudace
na dobu určitou do 31. 5. 2026 s možností opakovaného prodloužení.

5/29/RM/2019 Pronájem prostor určených k podnikání v budově v č.p. 1772 na nám. Dr.
E. Beneše v Jirkově (1)
I. Rada města-schvaluje
záměr pronájmu prostor určených k podnikání v budově v čp. 1772 na nám. Dr. E. Beneše v Jirkově (na
pozemku p. č. 877) o celkové výměře 91,75 m2 v I. nadzemním podlaží za účelem provozování realitní
kanceláře zastoupené Janem Fejsakem, IČ 44244339, se sídlem V Zahradách 269, Vysoká Pec.

II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr pronájmu prostor určených k podnikání v budově v čp. 1772 na nám. Dr. E. Beneše v
Jirkově (na pozemku p. č. 877) o celkové výměře 91,75 m2 v I. nadzemním podlaží za účelem
provozování realitní kanceláře zastoupené Janem Fejsakem, IČ 44244339, se sídlem V Zahradách 269,
Vysoká Pec.
Termín: 7.10.2019

6/29/RM/2019 Pronájem prostor určených k podnikání v č.p. 1772 na nám. Dr. E. Beneše
v Jirkově (2)
I. Rada města-schvaluje
záměr pronájmu prostor určených k podnikání v budově v čp. 1772 na nám. Dr. E. Beneše v Jirkově
(na pozemku p. č. 877) o celkové výměře 41,73 m2 v I. nadzemním podlaží za účelem provozování
kanceláře společnosti KB Systém DE GmbH, IČ: HRB 36897, se sídlem Enderstr. 94, Dresden.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr pronájmu prostor určených k podnikání v budově v čp. 1772 na nám. Dr. E. Beneše v
Jirkově (na pozemku p. č. 877) o celkové výměře 41,73 m2 v I. nadzemním podlaží za účelem
provozování kanceláře společnosti KB Systém DE GmbH, IČ: HRB 36897, se sídlem Enderstr. 94,
Dresden.
Termín: 7.10.2019

7/29/RM/2019 Vnitřní předpis č. 5/2019 - Směrnice upravující postup při přijímání,
evidenci a dalším nakládání s nálezy
I. Rada města-schvaluje
Vnitřní předpis č. 5/2019 - Směrnice upravující postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s
nálezy, dle předloženého návrhu.

8/29/RM/2019 Vnitřní předpis č. 9/2019 - Pravidla pro používání loga města Jirkova
I. Rada města-schvaluje
Vnitřní předpis č. 9/2019 - Pravidla pro používání loga města Jirkova, dle předloženého návrhu.

9/29/RM/2019 Vnitřní předpis č. 10/2019 - Pravidla pro používání znaku a vlajky města
Jirkova
I. Rada města-schvaluje
Vnitřní předpis č. 10/2019 - Pravidla pro používání znaku a vlajky města Jirkova, dle předloženého
návrhu.

10/29/RM/2019 Vnitřní předpis č. 11/2019 - Pravidla pro tvorbu vyhlášek, nařízení a
vnitřních předpisů MěÚ Jirkov a města Jirkova
I. Rada města-schvaluje
vnitřní předpis č. 11/2019 - "Pravidla pro tvorbu vyhlášek, nařízení a vnitřních předpisů Městského
úřadu Jirkov a města Jirkova" s platností od 1. 10. 2019.

11/29/RM/2019 Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov - souhlas s
přijetím sponzorského daru
I. Rada města-souhlasí,
aby příspěvková organizace Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov přijala do svého
vlastnictví sponzorský dar od dárce WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140
00 Praha 4, IČ 24231509. Jedná se o finanční dar v částce 30.794 Kč, který bude použit k účelu
uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 7 žáků ve školním roce 2019/2020, a to v období od
1. 10. 2019 do 30. 6. 2020.

12/29/RM/2019 Dohoda o spolupráci "Zajištění dopravy pro seniory od 70 let věku a
osob se zdravotním postižením od 1 roku věku"
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci "Zajištění dopravy pro seniory od 70 let věku a osob se zdravotním
postižením od 1 roku věku", dle předložené zprávy.

13/29/RM/2019 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:
1. MK MARKET spol. s r.o., se sídlem Vysoká cesta 121/8, 147 00 Praha 4, IČ 62412051, a to finanční
dar ve výši 3.000 Kč
2. 2P SERVIS s.r.o., se sídlem Nádražní, Sušice II, 342 01 Sušice, IČ 28049390, a to finanční dar ve
výši 2.000 Kč

14/29/RM/2019 Odstoupení z funkce člena komise rozvoje a bezpečnosti a jmenování
nového
I. Rada města-bere na vědomí
odstoupení Ing. Jaroslavy Richterové z funkce člena a tajemnice komise rozvoje a bezpečnosti na
vlastní žádost ze dne 5. 9. 2019.
II. Rada města-jmenuje
Ing. Nikolu Benešovou, referentku OMMaÚI MěÚ Jirkov, členem a tajemnicí komise rozvoje a
bezpečnosti s platností od 23. 9. 2019.

15/29/RM/2019 Úkoly a interpelace ze zasedání ZM dne 18. 9. 2019
I. Rada města-projednala
úkoly a interpelace ze zasedání ZM dne 18. 9. 2019.
II. Rada města-ukládá
1. starostce města
1.1.
ve spolupráci s OMMaÚI předložit plnění usnesení ZM č. 29/9/ZM/2019 tj. zvážit možnost realizace
doporučení obsaženého ve zprávě kontrolního výboru č. 04/2019 o provedené "Kontrole investiční
akce - rekonstrukce ul. Dvořákova".
Termín: 7.10.2019
2. tajemnici městského úřadu
2.1.
znovu předložit úkol ze ZM tj. usnesení č. 30/9/ZM2019 - Zpráva z jednání finančního výboru do
zasedání rady 7. 10. 2019.
Termín: 7.10.2019
3. starostce města
3.1.
odpovědět na interpelaci č. 5/2019 ze zasedání ZM dne 18. 9. 2019 členovi ZM Josefu Duškovi.
Termín: 14.10.2019
4. starostce města
4.1.
odpovědět na interpelaci č. 6/2019 ze zasedání ZM dne 18. 9. 2019 členovi ZM Ing. Pavlu Duchanovi.
Termín: 14.10.2019

Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova

Michal Bečvář
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.

