Přehled usnesení
z 25. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 19.10.2020
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/25/RM/2020 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 30/23/RM/2020 - bod 1) a 3), 1/24/RM/2020, 6/24/RM/2020,
14/24/RM/2020, 7/24/RM/2020.

2/25/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za období od 30.09.2020 do
13.10.2020
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 30. 9. 2020 do 13. 10. 2020.

3/25/RM/2020 Rezignace na funkci člena Komise rozvoje a bezpečnosti
I. Rada města-bere na vědomí
rezignaci pana Jiřího Vodičky na funkci člena Komise rozvoje a bezpečnosti, ze dne 5. 10. 2020.

4/25/RM/2020 Pronájem části pozemku p.č. 4479/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 4479/1 v k.ú. Jirkov o výměře 4 m2 za účelem umístění reklamního
nosiče typu Maxtube pro firmu Outdoor Akzent s.r.o., IČO 00545911, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč,
Praha 4. Jedná se o pronájem krátkodobý na dobu 29 dní. Smluvní cena za pronájem je stanovena ve
výši 50 Kč/m2/den.

5/25/RM/2020 Pronájem vodovodního řadu a kanalizační stoky
I. Rada města-schvaluje
pronájem vodního díla označeného jako ,, Jirkov , Na Skalce - vodovod a kanalizace pro RD"
Severočeské vodárenské společnosti a.s. se sídlem Přítkovská 1689, Teplice za účelem jejího
provozování pro veřejnou potřebu za roční nájemné 1,- Kč bez DPH na dobu určitou do doby prodeje
předmětu nájmu nájemci.

6/25/RM/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - "Vybudování cyklostezky u mostu ev. č. 6
v ul. Dvořákova, Jirkov - III. etapa - nájezdy na cyklostezku"
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou s firmou ZUP, s.r.o. se sídlem Na Moráni 4878, 430
01 Chomutov, IČO 49815113 na akci "Vybudování cyklostezky u mostu ev. č. 6 v ul. Dvořákova, Jirkov
- III. etapa - nájezdy na cyklostezku", dle předložené zprávy.

7/25/RM/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce koupelen v MěÚSS Jirkov,
ul. Mládežnická č.p. 1753, pavilon A-P
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou STAKADO s.r.o. se sídlem Jirkovská 115,
431 41 Údlice, IČO 28685679 na akci "Rekonstrukce koupelen v MěÚSS Jirkov, ul. Mládežnická č.p.
1753, pavilon A-P" ,dle předložené zprávy.

8/25/RM/2020 Dům dětí a mládeže Jirkov - žádost o uvolnění finančních prostředků z
rezervního fondu
I. Rada města-schvaluje
čerpání částky ve výši 126.872 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže
Jirkov na pokrytí ztráty vykázané na LDT Radíkov.

9/25/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 116 – 119
I. Rada města-schvaluje
RO č. 116) Dotace od KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS ve výši 400 000 Kč
RO č. 117) Dotace z ÚP na VPP 08/2020 ve výši 120 000 Kč
RO č. 118) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Studentská ve výši 78 671,25 Kč
RO č. 119) Dotace z MPSV na projekt "Asistenti prevence kriminality" ve výši 902 028,38 Kč

10/25/RM/2020 Vnitřní předpis č. 12/2020 - Směrnice pohledávek a tvorba opravných
položek
I. Rada města-schvaluje
vnitřní předpis č. 12/2020 - Směrnice pohledávek a tvorba opravných položek

11/25/RM/2020 Havarijní stav požárních prvků v objektu Mládežnická 1753, Jirkov
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o novém požárně bezpečnostním řešení objektu Mládežnická 1753, Jirkov, závěry vyplývající z
jednání ze dne 7.10.2020 k Protokolu o kontrole č. HSUL-718-1/CV-2020.
II. Rada města-ukládá
1. starostce města
1.1.
vyvolat schůzku k problematice havarijního stavu protipožárních opatření v objektech MěÚSS Jirkov.
Termín: 30.11.2020

12/25/RM/2020 Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace - veřejná zakázka malého
rozsahu
I. Rada města-bere na vědomí
výsledek výběrového řízení Mateřské školy Jirkov, příspěvkové organizace na veřejnou zakázku malého
rozsahu "Pohádková přírodní zahrada".

13/25/RM/2020 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov - souhlas s
přijetím sponzorského daru
I. Rada města-souhlasí,
aby příspěvková organizace Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov přijala do svého
vlastnictví sponzorský dar od dárce ELEFAMA s.r.o., Drmaly 42, 431 11 Jirkov, IČO 27799344, a to
věcný dar - 400 ks roušek v hodnotě 3 005 Kč.

14/25/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 WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČO 24231509. Jedná se o peněžitý dar ve výši 25 728 Kč, který je určen na úhradu obědové služby
pro žáky školy.

15/25/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 pana Františka xxx, bytem xxx, 434 01 Most, a to peněžitý dar ve výši 14.990 Kč na
nákup germicidní lampy
a paní Mgr. Aleny xxx, bytem xxx, 431 11 Jirkov, a to peněžitý dar ve výši 5.000 Kč pro potřeby
klientů MěÚSS Jirkov, p.o.

16/25/RM/2020 Používání soukromých vozidel ředitelů škol pro služební účely
I. Rada města-souhlasí
s používáním soukromých vozidel ředitelů škol dále uvedených pro služební účely příspěvkové
organizace s podmínkou, že pro příslušná vozidla je sjednáno havarijní pojištění:
Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov - ředitelka Mgr. Markéta Kollárová - vozidlo
RZ 9U5 6078
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov - ředitel Mgr. Petr Jiráček - vozidlo RZ 3SZ
8457
Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov - ředitelka Milena Sailerová vozidlo RZ 6AT 0022.
Tímto se ruší souhlas s používáním soukromých vozidel ředitelů škol pro služební účely ze dne 20. 4.
2009 (usnesení RM č. 246/12/R/2009).

17/25/RM/2020 Zrušení charitativního adventu
I. Rada města-bere na vědomí
zrušení akce "charitativní advent".

18/25/RM/2020 Jmenování nové redakční rady Jirkovských novin
I. Rada města-jmenuje
s platností od 19. 10. 2020 redakční radu Jirkovských novin v tomto složení: Dana Jurštaková, Milena
Sailerová, Mgr. Michaela Jindráčková, Ilona Doksanská, dipl. tech.

19/25/RM/2020 Pravomoc stanovit úřední hodiny
I. Rada města-svěřuje
podle §102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), městskému úřadu,
tajemnici, pravomoc stanovit úřední hodiny Městského úřadu v Jirkově vzhledem k opatřením k řešení
rizika nákazy SARS-CoV-2-COVID-19.

20/25/RM/2020 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Dodávka ICT - Dálková výuka"
I. Rada města-bere na vědomí
výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu u Městského gymnázia a Základní
školy Jirkov "Dodávka ICT - Dálková výuka".

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.

