Přehled usnesení
z 31. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 14.12.2020
od 14:30 hodin v zasedací síni MěÚ Jirkov

1/31/RM/2020 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 5/29/RM/2020, 6/29/RM/2020.

2/31/RM/2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2486/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 2486/1 v k.ú. Jirkov o výměře 70 m 2 za účelem
příjezdové cesty a o výměře 660 m2 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. 2486/1 v k.ú. Jirkov o výměře 70 m 2 za
účelem příjezdové cesty a o výměře 660 m 2 jako zázemí k domu.
Termín: 31.12.2020

3/31/RM/2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2486/1 v k.ú. Jirkov - II.
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 2486/1 v k.ú. Jirkov o výměře 120 m2 za účelem
příjezdové cesty a o výměře 80 m2 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. 2486/1 v k.ú. Jirkov o výměře 120 m2 za
účelem příjezdové cesty a o výměře 80 m2 jako zázemí k domu.
Termín: 31.12.2020

4/31/RM/2020 Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 981 v k.ú. Březenec
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 981 v k.ú. Březenec za
účelem umístění, údržby a oprav kabelového vedení NN a pojistkové skříně v rámci akce "CV_Jirkov,
Březenec, Telčské údolí, 943/3" ve prospěch společnosti 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 stanovena dle geodetického
zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření stavby bude uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.

5/31/RM/2020 Dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na
území města Jirkova a o kompenzaci za tyto služby
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkova a o
kompenzaci za tyto služby, v předloženém znění.

6/31/RM/2020 Umístění sochy Sv. Jakuba na ppč. 22 v k.ú. Jindřišská
I. Rada města-schvaluje
umístění sochy Sv. Jakuba na pozemku p.č. 22 v k.ú. Jindřišská, ve vlastnictví Okrašlovacího spolku
Jindřišská, IČO 26548640.

7/31/RM/2020 Pronájem části pozemku p.č. 3477/1 a p.č. 3476 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronajmout část pozemku p.č. 3477/1 o výměře 180 m 2 a část pozemku p.č. 3476 o výměře 505 m 2 v
k.ú. Jirkov za účelem využívání parkoviště spolku SK Ervěnice - Jirkov z.s., IČO 47797967, sídlem Žižkova
1399, 431 11 Jirkov a to na dobu určitou do 31.12. 2022 za smluvní cenu 1,-Kč/m2/rok.

8/31/RM/2020 Souhlas s umístěním sídla "Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Jirkov,
Budovatelů 1563, okres Chomutov, z. s."
I. Rada města-souhlasí
s umístěním sídla "Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov, z. s."
na adrese Budovatelů 1563, 431 11 Jirkov.

9/31/RM/2020 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro Městské gymnázium a Základní
školu Jirkov
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 Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha
4, IČO 24231509. Jedná se o peněžitý dar ve výši 63.784,- Kč, který je určen na úhradu obědové
služby pro žáky školy.

10/31/RM/2020 Návrh rozpočtu na r. 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022
a 2023 - školy a školská zařízení, MěÚSS Jirkov, jejichž zřizovatelem je město Jirkov
I. Rada města-schvaluje
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2021 a
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 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
Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Jirkov
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
v navrhovaném znění.

11/31/RM/2020 Informativní zpráva o mzdových nákladech na VPP v roce 2021
I. Rada města-schvaluje
náklady města Jirkova plynoucí z uzavřené smlouvy s Úřadem práce v Chomutově na 8 pracovních
míst - uklízeč veřejných prostranství VPP od 01-04/2021, dle vlastní zprávy.

12/31/RM/2020 Prominutí platby za pronájem kadeřnictví za listopad 2020 na
Mládežnické 1753, Jirkov
I. Rada města-bere na vědomí
prominutí platby za pronájem kadeřnictví na MěÚSS Jirkov za měsíc listopad 2020, dle předložené
zprávy.

13/31/RM/2020 Schválení čerpání Fondu investic Městského ústavu sociálních služeb
Jirkov, p. o.
I. Rada města-schvaluje
čerpání z Fondu investic Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace na pokrytí
nákladů spojených s opravami budov v majetku zřizovatele v navržené výši, dle předložené zprávy.

14/31/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:
1. Eduarda H., se sídlem Komenského 4435, 430 03 Chomutov, IČO 72732440, a to věcný dar zdravotní vozík v celkové hodnotě 31.000 Kč,
2. PULS investiční s.r.o., se sídlem Pražská 5639, 430 01 Chomutov, IČO 25425846, a to peněžitý dar
ve výši 5.000 Kč,
3. SOLOMONIS s.r.o., se sídlem Jirkovská 389, 431 41 Údlice, IČO 27316611, a to peněžitý dar ve výši
20.000 Kč.

15/31/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 142 - 152
I. Rada města-schvaluje
RO č. 142) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 119 790 Kč
RO č. 143) Přesun mezi ZU na OKÚ ve výši 61 040 Kč
RO č. 145) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 119 790 Kč
RO č. 146) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 10/2020 ve výši 120 000 Kč
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Dotace z ÚP na administrativního pracovníka za 10/2020 ve výši 13 000 Kč
Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 1 816 016 Kč
Dotace z MŠMT pro MŠ Jirkov ve výši 1 114 016 Kč
Přesun mezi ZU na OKÚ ve výši 18 360 Kč

II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 144) Přesun mezi ZU na OKÚ ve výši 400 000 Kč
RO č. 150) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 94 500 Kč
RO č. 152) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 22 600 Kč

16/31/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 153
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit RO č. 153) Vratka dotace od p. o. Lesy města Jirkova ve výši 1 511 937 Kč.

17/31/RM/2020 Plán práce RM a ZM na I. pol. 2021
I. Rada města-schvaluje
plán práce Rady města Jirkova na I. pololetí 2021 a bere na vědomí návrh plánu ZM na I. pololetí
2021.

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.

