Přehled usnesení
z 17. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 29.6.2020
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/17/RM/2020 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 13/12/RM/2020 - bod 1) a 2), 48/14/RM/2020, 11/16/RM/2020, 9/16/RM/2020,
8/16/RM/2020, 49/16/RM/2020 - bod 1) a 2), 31/16/RM/2020, 15/16/RM/2020, 16/16/RM/2020,
14/16/RM/2020, 12/16/RM/2020, 10/16/RM/2020, 13/16/RM/2020, 7/16/RM/2020.

2/17/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za období od 10. 6.2020 do 23. 6.
2020
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 10. 6. 2020 do 23. 6. 2020.

3/17/RM/2020 Občanská komise
I. Rada města-bere na vědomí
zápis ze zasedání občanské komise ze dne 15. 6. 2020.

4/17/RM/2020 Bytová komise
I. Rada města-schvaluje
1. Přidělení bytu č. *** v domě čp. 1029 v ul. K. Popelky v Jirkově ***, dle předložené přílohy.
2. Přidělení bytu č. *** v domě čp. 1242 v ul. Studentská ***, dle předložené přílohy.
3. Přidělení bytu č. *** v domě čp. 1065 v ul. Ervěnická *** dle předložené přílohy.
4. Doplnění seznamu uchazečů o ***, *** dle předložené přílohy.
5. Odstoupení *** od žádosti o přidělení místnosti, dle předložené přílohy.
6. Přidělení bytu formou "byt za byt" ***, dle předložené přílohy.
II. Rada města-neschvaluje
přidělení bytu č. *** v domě čp. 1501 ***, dle předložené přílohy.

5/17/RM/2020 Kulturní, školská, sociální a sportovní komise
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z jednání Kulturní, školské, sociální a sportovní komise konané dne 17. 6. 2020.

II. Rada města-schvaluje
I. Poskytnutí dotace na činnost:
Junák - český skaut, středisko Hraničář Jirkov, IČO 47792124, ve výši 50 000 Kč.
II. Poskytnutí dotace na činnost - sociální práce
Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s., IČO 28722043, ve výši 12 000 Kč.
III. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotace na činnost pro:
Spolek LEZECKÁ ARÉNA JIRKOV, IČO 66109817, ve výši 40 000 Kč.
IV. Rada města-projednala
návrh předaný předsedkyní Kulturní, školské, sociální a sportovní komise na zřízení školské komise.
V. Rada města-neschvaluje
zřízení školské komise.

6/17/RM/2020 Kompenzace nájemného v nebytovém prostoru čp. 1146
I. Rada města-schvaluje
odpuštění části nájemného za užívání nebytového prostoru v objektu čp. 1146 v ul. Ervěnická v
Jirkově nájemci Milanovi Falcmanovi, firma OMAT, IČO 10418580, dle důvodové zprávy.

7/17/RM/2020 Odložení nájemného v nebytovém prostoru čp. 1772
I. Rada města-schvaluje
odložení nájemného za užívání nebytového prostoru v objektu čp. 1772 v ul. Dr. E. Beneše v Jirkově
nájemci společnosti LP STAVBY s.r.o., IČO 22801863, do 31. 8. 2020, dle důvodové zprávy.

8/17/RM/2020 Souhlas s umístěním sídla společnosti na čp. 704 v ul. Rooseveltova
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

9/17/RM/2020 Zadávací řízení
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku č. 34/2020 - Vykonávání a provádění
technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul.
SNP, ul. Mládežnická a ul. Školní, Jirkov - 1. část"
II. Rada města-schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 34/2020 - Vykonávání a provádění technického dozoru
stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. SNP, ul.
Mládežnická a ul. Školní , Jirkov - 1. část" firmě: Ing. Marian Trubiroha se sídlem Petra Bezruče 300,
43151 Klášterec nad Ohří, IČ 71820582, z důvodu splnění podmínek a předložení nejnižší nabídkové
ceny.

10/17/RM/2020 Zadávací řízení I.
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku č. 32/2020 - Vykonávání a
provádění technického dozoru stavebníka v oboru arboristika při realizaci vegetačních úprav
"Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště"
II. Rada města-schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 32/2020 - Vykonávání a provádění technického dozoru
stavebníka v oboru arboristika při realizaci vegetačních úprav "Revitalizace funkčních ploch a prvků
sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště" firmě Mgr. Jitka Müllerová, Libouchec 20, 40335 Libouchec,
IČO 72864192 z důvodu splnění podmínek a předložení nejnižší nabídkové ceny.

11/17/RM/2020 Zadávací řízení II.
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku č. 7/2020 "Centrum služeb Jirkov pro poskytování
sociálních služeb - rekonstrukce nebytových prostor v objektu č.p. 1147"
II. Rada města-schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 7/2020 "Centrum služeb Jirkov pro poskytování
sociálních služeb - rekonstrukce nebytových prostor v objektu č.p. 1147" v souladu s § 127, odst. 1
zákona č. 137/2016 Sb.
III. Rada města-schvaluje
vyhlášení nového výběrového řízení na veřejnou zakázku č. 36/2020 "Centrum služeb Jirkov pro
poskytování sociálních služeb - rekonstrukce nebytových prostor v objektu č.p. 1147"

12/17/RM/2020 Zadávací řízení III.
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek - 1. a 2. jednání komise na veřejnou zakázku č. 33/2020 "Rekonstrukce
komunikací a parkovacích stání v ul. SNP, ul. Mládežnická a ul. Školní, Jirkov - 1. část".
II. Rada města-schvaluje
na základě zprávy o hodnocení nabídek (1. a 2. jednání komise) předložené hodnotící komisí zadání
podlimitní veřejné zakázky č. 33/2020 "Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. SNP, ul.
Mládežnická a ul. Školní, Jirkov - 1. část" firmě: HERKUL a.s., se sídlem Průmyslová 228, 435 21,
Obrnice, IČO 25004638.

13/17/RM/2020 Jmenování výběrové komise
I. Rada města-jmenuje
výběrovou komisi pro otvírání obálek s nabídkami na prodej pozemků a jejich posouzení ve složení:
předseda komise: Dana Jurštaková, náhradník: Ing. Viera Avakjanová,
členové komise: Ing. Milan Reiner, Ing. Nikola Benešová, Danuše Buriánová, náhradník: Kamila

Rasochová

14/17/RM/2020 Záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 76 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 76 v k.ú. Jirkov o výměře 1350 m 2 za účelem
využívání zázemí k domu čp. 1171.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 76 v k.ú. Jirkov o výměře 1350 m 2 za
účelem využívání zázemí k domu čp. 1171.
Termín: 13.7.2020

15/17/RM/2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 222/3 a části pozemku p.č. 11/1 v k.ú.
Zákoutí
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 222/3 o výměře 213 m 2 a část pozemku p.č. 11/1 o výměře
přibližně 200 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Zákoutí za účelem
zpřístupnění okolních pozemků
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 222/3 o výměře 213 m 2 a část pozemku p.č. 11/1
o výměře přibližně 200 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Zákoutí za
účelem zpřístupnění okolních pozemků.
Termín: 13.7.2020

16/17/RM/2020 Propachtování části pozemku p.č. 587/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
propachtování části pozemku p.č. 587/1 o výměře 535 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady
***, bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou do 31. 12. 2025 za smluvní cenu 7,- Kč/m2/rok.

17/17/RM/2020 Propachtování pozemku p.č. 204/5 a p.č. 204/14 v k.ú. Červený Hrádek
u Jirkova
I. Rada města-schvaluje
propachtování pozemku p.č. 204/5 o výměře 411 m2 a p.č. 204/14 o výměře 16 m 2 v k.ú. Červený
Hrádek u Jirkova za účelem využívání zahrady ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou do 31. 12.
2025 za smluvní cenu 7,- Kč/m2/rok.

18/17/RM/2020 Propachtování pozemku p.č. 204/17, 204/28, 204/27 a 203/5 v k.ú.
Červený Hrádek u Jirkova
I. Rada města-schvaluje
propachtování pozemku p.č. 204/17 o výměře 348 m 2, p.č. 204/28 o výměře 34 m2, p.č. 204/27 o
výměře 13 m2 a p.č. 203/5 o výměře 13 m2 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova za účelem využívání
zahrady ***, bytem ***, Chomutov a to na dobu určitou do 31.12.2025 za smluvní cenu 7,Kč/m2/rok.

19/17/RM/2020 Propachtování pozemku p.č. 204/18 a p.č. 204/7 v k.ú. Červený Hrádek
u Jirkova
I. Rada města-schvaluje
propachtování pozemku p.č. 204/18 o výměře 379 m 2 a p.č. 204/7 o výměře 15 m2 v k.ú. Červený
Hrádek u Jirkova za účelem využívání zahrady ***, bytem ***, Droužkovice a to na dobu určitou do
31.12.2025 za smluvní cenu 7,- Kč/m2/rok.

20/17/RM/2020 Záměr pronajmutí části pozemku p.č. 205/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 205/1 v k.ú. Jirkov o výměře 220 m 2 za účelem
využití 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. 205/1 v k.ú. Jirkov o výměře 220 m 2 za
účelem využití zázemí k domu.
Termín: 13.7.2020

21/17/RM/2020 Záměr města Jirkova zřízení práva stavby na pozemku p.č. 202/14 v k.ú.
Červený Hrádek
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova zřízení práva stavby zahradního domku jako stavby dočasné (po dobu trvání
pachtovní smlouvy) na pozemku p.č. 202/14 v k.ú. Červený Hrádek.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova zřízení práva stavby zahradního domku jako stavby dočasné (po dobu
trvání pachtovní smlouvy) na pozemku p.č. 202/14 v k.ú. Červený Hrádek.
Termín: 13.7.2020

22/17/RM/2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 832 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 832 o výměře 35 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem
využívání 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. 832 o výměře 35 m 2 v k.ú. Jirkov za
účelem využívání zázemí k domu.
Termín: 13.7.2020

23/17/RM/2020 Pronájem části pozemku p.č. 1987/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronajmout část pozemku p.č. 1987/1 o výměře 21 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem provozování prodejní
buňky s květinami a hřbitovním zbožím manželům ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou do 31.
12. 2025 za smluvní cenu 1.000,- Kč/m2/rok.

24/17/RM/2020 Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1232/25 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 1232/25 a 1232/37 v k.ú.
Jirkov za účelem umístění, údržby a oprav kanalizační přípojky pro plánovaný rodinný dům na
pozemku p.č. 1232/13 v k.ú. Jirkov. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch manželů ***, bytem ***,
Chomutov a to na dobu životnosti stavby a za smluvní cenu 50,- Kč za každý započatý bm + DPH dle
platných předpisů. Výše jednorázové úhrady bude určena dle geodetického zaměření skutečného
provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene služebnosti s tím, že do kolaudace stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu musí být uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.

25/17/RM/2020 Návrh dodatku č. 9 mandátní smlouvy o správě parkovacích míst
I. Rada města-schvaluje
dodatek č. 9 k Mandátní smlouvě o správě parkovacích míst č. 12/147/R ze dne 15. 6. 2012 mezi
městem Jirkov a Onza, a. s.

26/17/RM/2020 Uzavření dodatku číslo 014 k Pojistné smlouvě č. 514372018
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 014 k Pojistné smlouvě č. 514372018 z důvodu převodu nemovitosti z majetku
Města Jirkova do správy Městské majetkové Jirkov s.r.o., kdy částka celkového pojistného se nemění.

27/17/RM/2020 Smlouvy o užívání autobusových zastávek
I. Rada města-schvaluje
uzavření nové smlouvy k obsluhování autobusových zastávek v majetku města Jirkova se společností
Autobusy Karlovy Vary a.s.
II. Rada města-schvaluje
uzavření nové smlouvy k obsluhování autobusových zastávek v majetku města Jirkova se společností
Autobusy Kavka a.s.

28/17/RM/2020 Vyčlenění jedné volné ubytovací jednotky v Domě s pečovatelskou
službou Mládežnická 1753, Jirkov
I. Rada města-souhlasí
po nezbytně nutnou dobu s využíváním jedné volné ubytovací jednotky v Domě s pečovatelskou
službou Mládežnická 1753, Jirkov pro stávající obyvatele, u kterých probíhá rekonstrukce koupelen.

29/17/RM/2020 Snížení kapacity Domova se zvláštním režimem a úprava okamžité
kapacity Pečovatelské služby od 1. 1. 2021
I. Rada města-souhlasí
s předloženým návrhem na úpravu kapacity Domova se zvláštním režimem ze současných 84 lůžek na
80 a úpravou rozložení okamžité kapacity Pečovatelské služby od 1. 1. 2021.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu Odboru sociálních věcí a školství
1.1.
ve spolupráci s ředitelkou MěÚSS Jirkov zajistit příslušnou změnu údajů o sociální službě Domov se
zvláštním režimem a Pečovatelská služba v registru poskytovatelů sociálních služeb Ústeckého kraje, a
dále na základě Výzvy Ústeckého kraje zajistit podání Žádostí o zařazení (aktualizaci) do základní sítě
kraje.
Termín: 30.9.2020

30/17/RM/2020 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Ochranná madla na stěny chodby - 4. patro, U Dubu 1562, Jirkov"
I. Rada města-bere na vědomí
výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu u Městského ústavu sociálních služeb
Jirkov, p. o. - "Ochranná madla na stěny chodby - 4. patro, U Dubu 1562, Jirkov".

31/17/RM/2020 Schválení do evidence čekatelů na umístění v DPS Mládežnická Jirkov a
současně i přidělení ubytování v DPS Mládežnická Jirkov
I. Rada města-souhlasí
1. se zařazením *** do evidence čekatelů o umístění v Domě s pečovatelskou službou Mládežnická
1753, Jirkov,

2. s přidělením ubytování v Domě s pečovatelskou službou Mládežnická 1753, Jirkov pro ***, v
případě, že se v objektu Domu s pečovatelskou službou Mládežnická 1753, Jirkov, uvolní vhodná
ubytovací jednotka.

32/17/RM/2020 Výroční zpráva Spolku Prohandicap Jirkov za rok 2019
I. Rada města-bere na vědomí
předloženou Výroční zprávu zprávu Spolku Prohandicap Jirkov za rok 2019.

33/17/RM/2020 Uzavření Dohody o spolupráci při zajištění dopravy v rámci SoS dopravy
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při zajištění dopravy v rámci SoS dopravy se Sociálními službami
Chomutov, příspěvkovou organizací na období 1. 7. - 31. 12. 2020.

34/17/RM/2020 Vnitřní předpis č. 7/2020 Vnitřní platový předpis pro odměňování
ředitelů škol a školských zařízení, které jsou zřizovány městem Jirkov jako příspěvkové
organizace
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

35/17/RM/2020 Platové zařazení ředitelky p.o. MěÚSS Jirkov od 1. 7. 2020
I. Rada města-schvaluje
platové zařazení ředitelky p. o. Městský ústav sociálních služeb Jirkov Mgr. Evy Šulcové od 1. 7. 2020,
dle předložené zprávy.

36/17/RM/2020 Odměna pro ředitele p. o. Lesy města Jirkova
I. Rada města-schvaluje
odměnu pro ředitele p. o. Lesy města Jirkova Ing. Jaromíra Fialu za činnost v roce 2019 ve výši
jednonásobku průměrného měsíčního platu za rok 2019.

37/17/RM/2020 Odměna pro ředitelku p. o. Městský ústav sociálních služeb Jirkov
I. Rada města-schvaluje
odměnu pro ředitelku p. o. Městský ústav sociálních služeb Jirkov Mgr. Evu Šulcovou za činnost v roce
2019 ve výši jednonásobku průměrného měsíčního platu za rok 2019.

38/17/RM/2020 Volba přísedících pro Okresní soud v Chomutově pro období 2020 - 2024
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
zvolit dle § 64/1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích a přísedících za přísedící Okresního soudu
v Chomutově občany města Jirkova:
1. ***, nar. ***, bytem Jirkov, ***
2. ***, nar. ***, bytem Jirkov, ***

39/17/RM/2020 Aktualizace Organizačního řádu Městského ústavu sociálních služeb
Jirkov, p. o. od 1. 7. 2020
I. Rada města-schvaluje
Organizační řad Městského ústavu sociálních služeb Jirkov příspěvková organizace včetně celkového
počtu zaměstnanců organizace,
II. Rada města-bere na vědomí
organizační strukturu, organizační schéma a dílčí organizační schémata (provozy, úseky, střediska).

40/17/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 69 - 76
I. Rada města-schvaluje
RO č. 69) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 194 000 Kč
RO č. 70) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO ve výši 100 000 Kč
RO č. 71) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru SVaŠ ve výši 45 000 Kč
RO č. 72) Dotace z KÚ pro ZŠ Nerudova 1151, Jirkov na projekt: "Prevence rizikového chování" ve výši
10 000 Kč
RO č. 74) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 45 000 Kč
RO č. 76) Dotace z MMR na akci: "Synagoga - regenerace brownfield v Jirkově" ve výši 569 659,60 Kč
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 73) Navýšení rozpočtu OKÚ na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2020 ve výši 60 000 Kč
RO č. 75) Finanční dar od Severní energetické a.s. pro p.o. KVIZ Jirkov ve výši 200 000 Kč

41/17/RM/2020 Odvolání ředitelky Kulturního vzdělávacího a informačního zařízení
Jirkov, p. o.
I. Rada města-odvolává
Rada města Jirkova vykonávající funkci zřizovatele dle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) odvolává ke dni 29. 6. 2020 z funkce ředitelky Kulturního vzdělávacího a
informačního zařízení Jirkov, příspěvková organizace, se sídlem Červený Hrádek 1, 431 11 Jirkov, IČO
75068052, Ing. Michaelu Brožovou, nar. ***, bytem ***, 431 11 Jirkov.

42/17/RM/2020 Pověření řízením p. o. Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov
I. Rada města-pověřuje
pana Jaroslava Šulce, nar. ***, bytem ***, 431 11 Jirkov, řízením příspěvkové organizace Kulturní,
vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o., se sídlem Červený Hrádek 1, 431 11 Jirkov, IČO
75068052 s účinností od 30. 6. 2020. Pověření je provedeno na dobu určitou do doby nabytí účinnosti
jmenovacího dekretu, kterým dojde ke jmenování ředitele výše uvedené příspěvkové organizace na
dobu neurčitou.

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.

