Přehled usnesení
z 31. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 7.10.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/31/RM/2019 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 15/20/RM/2019, 5/29/RM/2019, 6/29/RM/2019.

2/31/RM/2019 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov od 18. 9. 2019 do 1. 10. 2019
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 18. 9. 2019 do 1. 10. 2019.

3/31/RM/2019 Zápis z jednání Kulturní, školské, sociální a sportovní komise
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z jednání Kulturní, školské, sociální a sportovní komise konané dne 11. 9. 2019.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotace na činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jirkov, IČ 65078624 v
částce 7 000 Kč.

4/31/RM/2019 Zadávací řízení
I. Rada města-schvaluje
a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 70/2019 - Vykonávání a provádění technického dozoru
investora a koordinátora všech prací při realizaci stavby "INFRASTRUKTURA do 1. - 4. ZŠ Jirkov"
firmě: SupCon s.r.o., Jiráskova 337, 432 01 Kadaň, IČ 06872441, z důvodu splnění podmínek zadání a
předložení akceptovatelné nabídkové ceny.
b) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 71/2019 - Vykonávání a provádění koordinátora BOZP při
realizaci stavby: "INFRASTRUKTURA do 1. - 4. ZŠ Jirkov" firmě: Ing. Pavel Nuslauer, Šafaříkova
2254/77, 430 03 Chomutov, IČ 44242034 z důvodu splnění podmínek zadání a předložení
akceptovatelné nabídkové ceny.

5/31/RM/2019 Pacht vodních ploch v k.ú. Červený Hrádek, Březenec a Boleboř
I. Rada města-schvaluje
propachtování pozemků p.č. 474/1 o výměře 633 m2, p.č. 474/2 o výměře 1219 m2 a p.č. 575 o
výměře 1439 m2 v k.ú. Březenec za účelem chovu ryb a pozemku p.č. 292 o výměře 15327 m 2 v k.ú.
Červený Hrádek za účelem chovu ryb a provozování půjčovny loděk firmě Pavel Škuta (IČO
46788221), se sídlem Červený Hrádek 42, Jirkov. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
a výše nájemného je stanovena na 0,40 Kč/m 2/rok.

II. Rada města-schvaluje
propachtování pozemků p.č. 902/1 o výměře 18489 m2 v k.ú. Boleboř, p.č. 189 o výměře 32514 m 2 v
k.ú. Červený Hrádek za účelem chovu ryb Českému rybářskému svazu, z.s., Severočeskému
územnímu svazu (IČO 00434132), se sídlem Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, Ústí nad Labem.
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a výše nájemného je stanovena na 0,40
Kč/m2/rok.

6/31/RM/2019 Odkoupení telefonní budky v ulici Kostelní ke zřízení knihobudky
I. Rada města-schvaluje
smlouvu o odkoupení telefonní budky od společnosti O2 Czech Republik, a. s. se sídlem Praha 4
Michle, Za Brumlovkou 266/2, 140 22, IČ: 60193336 v ulici Kostelní za účelem zřízení knihobudky.

7/31/RM/2019 Zřízení veřejných ohnišť (grilovišť)
I. Rada města-schvaluje
zřízení veřejných ohnišť (grilovišť) na pozemcích č. p. 4763 v k.ú. Jirkov a 3068/1 v k.ú. Jirkov a
provozní řád, který se vztahuje k veřejným ohništím (grilovištím)

8/31/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 Nadačního fondu Severočeská voda, se sídlem Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice,
IČ 08170681, a to peněžitý dar ve výši 21.000,- Kč.

9/31/RM/2019 Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy
městskou trolejbusovou dopravou
I. Rada města-schvaluje
smlouvu o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy městskou trolejbusovou dopravou
uzavřenou mezi Ústeckým krajem, statutárním městem Chomutov a městem Jirkov.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucí finančního odboru
1.1.
předložit Ústeckému kraji písemně fakturu, která bude obsahovat vyčíslení výše finančního příspěvku a
to ke dni splatnosti předmětné splátky finančního příspěvku uvedený v čl. III. přiložené smlouvy.
Termín: 31.10.2019

10/31/RM/2019 Odkoupení ubytovací maringotky cirkusu Kludský
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit zařazení akce "Nákup ubytovací maringotky cirkusu Kludský" do rozpočtu města na rok 2019.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit kupní smlouvu mezi městem Jirkov a panem ***, narozeném ***, bydlištěm ***, Praha 8Bohnice 181 00 na odkoupení ubytovací maringotky cirkusu Kludský dle předložené zprávy. Navýšení
dohodnuté kupní ceny oproti ceně stanovené znaleckým posudkem doporučuje rada města
zastupitelstvu odůvodnit veřejným zájmem na zachování památky vztahující se k historii a kulturnímu
dědictví města Jirkova.
III. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit navýšení rozpočtu odboru vnitřní správy a rozvoje o částku určenou na pořízení ubytovací
maringotky cirkusu Kludský a s tím spojené nutné náklady. Částka bude hrazena z fondu rezerv a
rozvoje.

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.

