Přehled usnesení
z 16. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 15.6.2020
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/16/RM/2020 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 18/14/RM/2020, 16/14/RM/2020, 12/14/RM/2020, 28/14/RM/2020,
29/14/RM/2020, 14/14/RM/2020, 15/14/RM/2020, 13/14/RM/2020, 23/14/RM/2020, 11/14/RM/2020,
24/14/RM/2020, 19/14/RM/2020, 21/14/RM/2020.

2/16/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za období od 27.5.2020 do
9.6.2020
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 27. 5. 2020 do 9. 6. 2020.

3/16/RM/2020 Občanská komise
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z jednání Občanské komise ze dne 28. 5. 2020.

4/16/RM/2020 Odpuštění nájemného
I. Rada města-schvaluje
odpuštění nájemného za měsíc duben 2020 nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví města
Jirkova, kteří v důsledku koronavirové pandemie nemohli provozovat svou činnost, s termínem
podávání žádostí do 31. 8. 2020 na Městské majetkové Jirkov. s.r.o.

5/16/RM/2020 Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 1277/9 ul. Hornická
I. Rada města-schvaluje
prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. *** v domě čp. *** v ul. Hornická v Jirkově uzavřené dne 19. 6.
2017 s ***, nar. ***, a to do 31. 12. 2020.

6/16/RM/2020 Nájemní smlouva na čp. 23 ul. Tyršova - KVIZ
I. Rada města-schvaluje
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu čp. 23 v ul. Tyršova v Jirkově v I.
nadzemním podlaží o výměře 409,68 m2 s příspěvkovou organizací KVIZ p.o., IČO 75068052, se
sídlem Červený Hrádek 1, dle důvodové zprávy.

7/16/RM/2020 Záměr prodeje bytové jednotky č. 10 v čp. 1516 v ul. Tkalcovská v Jirkově
I. Rada města-schvaluje
záměr prodeje bytové jednotky č. 10, I. kategorie, o velikosti 1+4, o celkové ploše 75,5 m 2, ve 4.
nadzemním podlaží, v čp. 1516, ul. Tkalcovská, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu
755/13656 na společných částech budovy čp. 1516 a na pozemku p. č. 849/15 k. ú. Jirkov.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 10, I. kategorie, o velikosti 1+4, o celkové ploše 75,5
m2, ve 4. nadzemním podlaží, v čp. 1516, ul. Tkalcovská, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v
rozsahu 755/13656 na společných částech budovy čp. 1516 a na pozemku p. č. 849/15 k. ú. Jirkov.
Termín: 30.6.2020

8/16/RM/2020 Záměr pronajmout část pozemku p.č. 4855/4 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 4855/4 v k.ú. Jirkov o výměře 4 m2 za účelem
využívání přístupové cesty k prodejně se smíšeným zbožím.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 4855/4 v k.ú. Jirkov o výměře 4 m2 za
účelem využívání přístupové cesty k prodejně se smíšeným zbožím.
Termín: 29.6.2020

9/16/RM/2020 Záměr pronajmutí části pozemku p.č. 4920 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 4920 o výměře 12 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem
využívání přístupové cesty k restauraci v objektu čp. 1860.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 4920 o výměře 12 m 2 v k.ú. Jirkov za
účelem využívání přístupové cesty k restauraci v objektu čp. 1860.
Termín: 29.6.2020

10/16/RM/2020 Záměr propachtování části pozemku p.č. 245 v k.ú. Červený Hrádek u
Jirkova
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 245 o výměře 600 m 2 v k.ú. Červený Hrádek u
Jirkova za účelem využívání zahrady.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 245 o výměře 600 m 2 v k.ú. Červený
Hrádek u Jirkova za účelem využívání zahrady.
Termín: 29.6.2020

11/16/RM/2020 Záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 4803/4 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 4803/4 v k.ú. Jirkov o výměře 5 m 2 za účelem
využívání přístupové cesty k provozovně kadeřnictví.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 4803/4 v k.ú. Jirkov o výměře 5 m 2 za
účelem využívání přístupové cesty k provozovně kadeřnictví.
Termín: 29.6.2020

12/16/RM/2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 71/2 a p.č. 72 v k. ú. Svahová
I. Rada města-ruší
své usnesení č. 21/14/RM/2020 ze dne 1.6.2020
II. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 71/2 o výměře 1353 m2 a p.č. 72 o výměře 158 m2 v k.ú.
Svahová za účelem využití výstavby objektu k rodinné rekreaci
III. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 71/2 o výměře 1353 m2 a p.č. 72 o výměře 158 m2
v k.ú. Svahová za účelem využití výstavby objektu k rodinné rekreaci
Termín: 29.6.2020

13/16/RM/2020 Záměr prodej pozemku p.č. 612/2 a části p.č. 611 v k. ú. Boleboř
I. Rada města-schvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 612/2 o výměře 3744 m 2 vedený v katastru nemovitostí jako orná půda a
části pozemku p.č. 611 o výměře přibližně 370 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým
plánem) v k.ú. Boleboř pro účely výstavby dvou objektů dle územního plánu formou obálkové metody
za minimální kupní cenu 225,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude
uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 612/2 o výměře 3744 m 2 vedený v katastru nemovitostí jako
orná půda a části pozemku p.č. 611 o výměře přibližně 370 m2 ( přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Boleboř pro účely výstavby dvou objektů dle územního plánu formou
obálkové metody za minimální kupní cenu 225,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji
pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
Termín: 29.6.2020

14/16/RM/2020 Záměr prodej pozemku p.č. 659/10 v k. ú. Boleboř
I. Rada města-schvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 659/10 o výměře 1171 m2 vedený v katastru nemovitostí jako trvalý
travní porost v k.ú. Boleboř pro účely výstavby dle územního plánu formou obálkové metody za
minimální kupní cenu 225,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno
DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 659/10 o výměře 1171 m 2 vedený v katastru nemovitostí jako
trvalý travní porost v k.ú. Boleboř pro účely výstavby dle územního plánu formou obálkové metody za
minimální kupní cenu 225,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno
DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
Termín: 29.6.2020

15/16/RM/2020 Záměr prodej pozemku p.č. 659/16 v k. ú. Boleboř
I. Rada města-schvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 659/16 o výměře 619 m 2 vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní
porost v k.ú. Boleboř pro účely výstavby dle územního plánu formou obálkové metody za minimální
kupní cenu 225,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v
souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 659/16 o výměře 619 m 2 vedený v katastru nemovitostí jako
trvalý travní porost v k.ú. Boleboř pro účely výstavby dle územního plánu formou obálkové metody za
minimální kupní cenu 225,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno
DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
Termín: 29.6.2020

16/16/RM/2020 Záměr směny pozemků
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova směnit pozemek p.č. 340/3 o výměře 5209 m 2 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 dle schválených Zásad pro
pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově. Náklady spojené se směnou pozemků hradí pan
***.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
záměr města Jirkova směnit pozemek p.č. 340/3 o výměře 5209 m 2 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 dle schválených Zásad pro
pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově. Náklady spojené se směnou pozemků hradí pan
***.
Termín: 29.6.2020

17/16/RM/2020 Pronájem části pozemku p.č. 3777/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem pozemku p.č. 3777/1 v k.ú. Jirkov o výměře 6 m2 za účelem využívání přístupu k provozovně
prodejny smíšeného zboží panu ***, bytem Písečná 5035, Chomutov a to na dobu určitou do 31. 12.
2025 a za smluvní cenu 40,- Kč/m2/rok.

18/16/RM/2020 Prodej části pozemku p.č. 34/1 v k. ú. Svahová
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 34/1 o výměře přibližně 150 m 2 ( přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Svahová za účelem rozšíření zázemí k rekreačnímu objektu ***, bytem
***, Chomutov za smluvní cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude
uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

19/16/RM/2020 Propachtování části pozemku p.č. 278/1 v k.ú. Červený Hrádek
I. Rada města-schvaluje
propachtování části pozemku p.č. 278/1 v k.ú. Červený Hrádek o výměře 400 m 2 za účelem využívání
zahrady paní ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou do 31. 12. 2025 a za smluvní cenu 7,Kč/m2/rok.

20/16/RM/2020 Zřízení práva stavby na pozemku p.č. 196/21 v k.ú. Červený Hrádek
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit zřízení práva stavby zahradního domku jako stavby dočasné, po dobu trvání nájemní smlouvy,
uzavřené s panem ***, bytem ***, Chomutov na pozemku p.č. 196/21 v k.ú. Červený Hrádek s tím, že
smluvně bude vyloučeno předkupní právo a vzájemné finanční vyrovnání v případě zániku práva stavby.

21/16/RM/2020 Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 3052/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 3052/1 v k.ú. Jirkov ve vlastnictví
Ústeckého kraje ,IČO 70892156 s právem hospodaření pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p.o.
IČO 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí 3 ve prospěch města Jirkova za účelem uložení, údržby a
oprav kabelu VO v rámci stavby "Vybudování nových parkovacích míst v ul. K. Popelky, k.ú. Jirkov".
Jednorázová úhrada je stanovena na 4 000,- Kč + DPH dle platných právních předpisů. Smlouva o zřízení
věcného břemene služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou.
II. Rada města-schvaluje
uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v
důsledku realizace stavby "Vybudování nových parkovacích míst v ul. K. Popelky, k.ú. Jirkov" - uložení
kabelu VO na pozemku p.č. 3052/1 v k.ú. Jirkov mezi Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o.,
IČO 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí 3 a městem Jirkov.

22/16/RM/2020 Uzavření dodatku číslo 013 k Pojistné smlouvě č. 514372018
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 013 k Pojistné smlouvě č. 514372018 z důvodu pojištění nemovitosti pod
pořadovým číslem 54 - Stezka bosou nohou - Vinařická 363, Jirkov - park Kludského vily.

23/16/RM/2020 Zařazení nové akce do rozpočtu města pro rok 2020
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání z důvodu neschválení dotace.

24/16/RM/2020 Úplatný převod funkční plynovodní přípojky
I. Rada města-schvaluje
kupní smlouvu o úplatném převodu funkční plynovodní přípojky s označením "NTL plyn. přípojka
DN50/165405" umístěnou na pozemcích par.č. 849/95, 849/97 k.ú. Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1.

25/16/RM/2020 Zadávací řízení
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Celková
výměna elektroinstalace v objektu U Dubu čp. 1194 - 3 bytové jednotky"

II. Rada města-schvaluje
zadání zakázky malého rozsahu "Celková výměna elektroinstalace v objektu U Dubu čp. 1194 - 3
bytové jednotky" firmě BZ-tech s.r.o., se sídlem Mostecká 387, 431 11 Jirkov, IČ 25406019 z důvodu
splnění podmínek zadání a předložení nejnižší nabídkové ceny.

26/16/RM/2020 Zadávací řízení I.
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Lávka pro pěší
přes Bílinu ppč. 3751/1, 964/1 k. ú. Jirkov a Březenec ".
II. Rada města-schvaluje
zadání zakázky malého rozsahu "Lávka pro pěší přes Bílinu ppč. 3751/1, 964/1 k.ú. Jirkov a Březenec"
firmě STRIX Chomutov, a.s., se sídlem 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov, IČO 27274535, z důvodu
splnění podmínek zadání a akceptovatelné ceny.

27/16/RM/2020 Zadávací řízení II.
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek - 1. jednání komise a 2. jednání komise na veřejnou zakázku č. 4/2020
"Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště"
II. Rada města-schvaluje
na základě zprávy o hodnocení nabídek (1. a 2. jednání komise) předložené hodnotící komisí zadání
podlimitní veřejné zakázky č. 4/2020 "Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě horní sídliště" firmě: KHL-EKO, a.s., se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11, Jirkov, IČO 26160277, z
důvodu splnění podmínek a předložení nejvýhodnější nabídky dle cenového kritéria nejnižší nabídkové
ceny.

28/16/RM/2020 Zpráva České školní inspekce o provedené inspekční činnosti na Základní
škole Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov
I. Rada města-bere na vědomí
inspekční zprávu a protokol o kontrole z inspekční činnosti, kterou provedla Česká školní inspekce ve
dnech 25. 2. 2020 až 28. 2. 2020 u právnické osoby Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres
Chomutov, kterou projednala za přítomnosti Mgr. Petra Jiráčka, ředitele Základní školy Jirkov,
Nerudova 1151, okres Chomutov,

29/16/RM/2020 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov - schválení
nákupu šlehacího a hnětacího stroje
I. Rada města-projednala
žádost Základní školy Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov o schválení nákupu šlehacího a
hnětacího stroje.
II. Rada města-schvaluje
nákup šlehacího a hnětacího stroje pro školní jídelnu při Základní škole Jirkov, Budovatelů 1563, okres
Chomutov v ceně uvedené v příloze předložené zprávy.

30/16/RM/2020 Schválení platu Mgr. Markéty Kollárové, jmenované na vedoucí pracovní
místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres
Chomutov, s účinností od 1. 8. 2020
I. Rada města-schvaluje
s účinností od 1. 8. 2020 plat Mgr. Markéty Kollárové, jmenované na vedoucí pracovní místo ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov, ve výši dle
předložené důvodové zprávy, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o
katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dle Vnitřního platového
předpisu č. 1/2016 pro odměňování ředitelů škol a školských zařízení, které jsou zřizovány městem
Jirkov jako příspěvkové organizace.

31/16/RM/2020 Dohoda, jíž se upravují pracovní podmínky Mgr. Markéty Kollárové
jmenované na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola
Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov
I. Rada města-projednala
předloženou zprávu o úpravě pracovních podmínek Mgr. Markéty Kollárové jmenované na vedoucí
pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres
Chomutov.
II. Rada města-ukládá
1. starostce města
1.1.
zajistit uzavření dohody, jíž se upravují pracovní podmínky Mgr. Markéty Kollárové jmenované na
vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres
Chomutov, a to sjednání zkušební doby v souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, na dobu 6 měsíců od 1. 8. 2020, dle předloženého návrhu.
Termín: 30.6.2020

32/16/RM/2020 Mateřská škola Jirkov - povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - školní
rok 2020/2021
I. Rada města-schvaluje
v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 14/2005
Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské
školy Jirkov, příspěvkové organizace na školní rok 2020/2021 takto:
Smetanovy sady 1558, Jirkov
5 tříd
- 25 dětí ve třídě,
Na Borku 1644, Jirkov
4 třídy
- 25 dětí ve třídě,
Studentská 1318, Jirkov
4 třídy
- 25 dětí ve třídě,
Školní 1726, Jirkov
4 třídy
- 25 dětí ve třídě,
Nerudova 1038, Jirkov
3 třídy
- 25 dětí ve třídě,
Obecní 17, Otvice
1 třída
- 25 dětí ve třídě.
Výjimka je povolena za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti
školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

33/16/RM/2020 Zapojení do výzvy č. 9 "MAS Sdružení Západní Krušnohoří - IROP Vzdělávání"
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
vyslovit souhlas s:
1) předložením projektové žádosti Městským gymnáziem a Základní školou Jirkov v rámci uvedené
výzvy,
2) zajištěním finančních prostředků na předfinancování realizace projektu ve výši rozpočtu projektu,
3) uvolněním finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši min. 5 %
rozpočtu projektu, včetně finančních prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů
projektu,
II. Rada města-souhlasí
s technickým zhodnocením dotčeného majetku (pozemků, budov a infrastruktury) v rámci realizace
projektu Městského gymnázia a Základní školy Jirkov při současném zachování výstupů projektu po
dobu udržitelnosti, tj. minimálně 5 let od finančního ukončení projektu.

34/16/RM/2020 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2019
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2019.

35/16/RM/2020 Schválení účetní závěrky města Jirkova za rok 2019
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit účetní závěrku města Jirkova za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

36/16/RM/2020 Závěrečný účet města Jirkova za rok 2019
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit závěrečný účet města Jirkova za rok 2019, včetně příloh a souhlasit podle § 17 odst. 7 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s
celoročním hospodařením roku 2019, a to bez výhrad.

37/16/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 60 - 67
I. Rada města-schvaluje
RO č. 60) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka za 04/2020 ve výši 15 000 Kč
RO č. 61) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru SVaŠ ve výši 57 360 Kč
RO č. 62) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 168 500 Kč
RO č. 63) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 176 000 Kč
RO č. 64) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 2 300 Kč
RO č. 65) Investiční dotace pro DDM ve výši 1 190 993 Kč
RO č. 66) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru KÚ ve výši 15 000 Kč
RO č. 67) Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2020 ve výši 330 000 Kč

38/16/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 68
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 68) Přesun mezi závaznými ukazateli Městské policie Jirkov ve výši
14 800 000 Kč.

39/16/RM/2020 Návrh na vyřazení majetku
I. Rada města-schvaluje
na základě doporučení škodní komise ze dne 2. 6. 2020 vyřazení majetku uvedeného v protokolech č.
10 - 17.

40/16/RM/2020 Lesní hospodářský plán - žádost o dotaci
I. Rada města-schvaluje
podání žádosti o dotaci na vyhotovení lesního hospodářského plánu v souladu s Nařízením vlády č.
30/2014 Sb.

41/16/RM/2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu
je vymezena kratší dobou.

42/16/RM/2020 Změna distribuce Jirkovských novin
I. Rada města-schvaluje
změnu distribuce Jirkovských novin dle předloženého návrhu.

43/16/RM/2020 Návrh na zvýšení odměn osob činných při občanských obřadech
(zpěvačky, klavíristky)
I. Rada města-schvaluje
odměny pro osoby zajišťující živou hudbu a zpěv při občanských obřadech v navržené výši s účinností
od 16. 6. 2020.

44/16/RM/2020 Rozdělení finančních prostředků z veřejné sbírky Jirkovský charitativní
advent 2019
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
zrušit usnesení č. 24/12/ZM/2020 ze dne 12. 2. 2020.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozdělení finančních prostředků z veřejné sbírky Jirkovský charitativní advent, a to následovně:

a) zakoupení motomedu Motren Duo 1x pro ***i, bytem ***, Jirkov, v hodnotě 100 551 Kč, včetně
příslušenství.
b) zakoupení inhalátoru PARI eFLOW pro ***, bytem ***, Jirkov, v hodnotě 24 400 Kč.
c) zakoupení poukazu na dioptrické brýle pro ***, bytem ***, Jirkov, v hodnotě 5 000 Kč.
d) zakoupení invalidního ultralehkého vozíku pro ***, bytem ***, Jirkov, v hodnotě 13 150 Kč.
e) za zbylou částku peněz budou zakoupené karty na pohonné hmoty pro spolek Prohandicap Jirkov,
se sídlem U Dubu 1652, Jirkov, IČO 26532832.

45/16/RM/2020 Zpráva o dotačních projektech
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o dotačních projektech za období listopad 2019 - květen 2020.

46/16/RM/2020 Povolení kulturní akce
I. Rada města-projednala
návrh na povolení kulturní akce.
II. Rada města-schvaluje
konání Zámeckého pátku v termínu 26. 6. 2020 v době od 18:00 do 22:00 hodin na zámku Červený
Hrádek.

47/16/RM/2020 Změna č.12 Územního plánu sídelního útvaru Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
vydat opatření obecné povahy č. 1/20 - Změna č.12 Územního plánu Jirkov

48/16/RM/2020 Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p. o.
I. Rada města-bere na vědomí
vzdání se Ing. Michaely Brožové vedoucího místa ředitelky KVIZ Jirkov, p. o., k datu 31. 8. 2020.
II. Rada města-vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ředitelka KVIZ Jirkov, p. o., s nástupem od 1. 9. 2020 v
předloženém znění.
III. Rada města-pověřuje
starostku města jmenováním členů výběrové komise, včetně náhradníků.
IV. Rada města-pověřuje
místostarostku města k projednání dalšího pracovního zařazení Ing. Michaely Brožové v organizaci
KVIZ Jirkov, p. o., od 1. 9. 2020.

49/16/RM/2020 Organizační zabezpečení 14. ZM
I. Rada města-souhlasí
s předloženým organizačním zabezpečením 14. zasedání Zastupitelstva města Jirkova.
II. Rada města-ukládá
1. starostce města
1.1.
svolat zasedání Zastupitelstva města na den 24. června 2020 od 15 hodin do Jirkovského divadla.
Termín: 24.6.2020
2. vedoucí odboru vnitřní správy a rozvoje
2.1.
zabezpečit plnění úkolů uložených v organizačním zabezpečení 14. zasedání Zastupitelstva města
Jirkova v předloženém, popř. doplněném znění.
Termín: 24.6.2020

50/16/RM/2020 Plán práce RM a ZM na II. pololetí 2020
I. Rada města-schvaluje
plán práce RM na II. pololetí 2020 bere na vědomí návrh plánu ZM na II. pololetí 2020.

Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova

Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova

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.

