Přehled usnesení
z 26. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 2.11.2020
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/26/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za období od 14. 10. 2020 do 26.
10. 2020
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 14. 10. 2020 do 26. 10. 2020.

2/26/RM/2020 Občanská komise
I. Rada města-bere na vědomí
zápis ze zasedání Občanské komise ze dne 20. 10. 2020.

3/26/RM/2020 Komise rozvoje a bezpečnosti
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z 4.a 5. jednání Komise rozvoje a bezpečnosti.

4/26/RM/2020 Kulturní, školská, sociální a sportovní komise
I. Rada města-bere na vědomí
a) zápis z jednání Kulturní, školské, sociální a sportovní komise konané dne 14. 10. 2020,
b) informaci o tom, že Klub Krušnohorců, IČO 26589222 vzal zpět svoji žádost na projekt "Jirkovská
půlka", a to z důvodu vládních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru,
c) informaci o tom, že Okresní hospodářská komora, IČO 48290572, odstoupila od Veřejnoprávní
smlouvy na projekt "Výstava vzdělávání 2021" a to z důvodu Usnesení ministerstva zdravotnictví ČR a
rozhodnutí vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 (také v souvislosti s pandemií koronaviru).
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotace na činnost pro:
Asociaci turistických oddílů mládeže TOM 1918 Stopaři, IČO 71188207, ve výši 10 000 Kč.

5/26/RM/2020 Souhlas s umístěním sídla společnosti na čp. 1023 v ul. Popelkova
I. Rada města-souhlasí
s umístěním sídla společnosti Petr Novakovský s.r.o., IČO: 06940714, na adrese Karla Popelky 1023,
***, 431 11 Jirkov.

6/26/RM/2020 Záměr prodeje bytové jednotky č. 3 v čp. 1707 v ul. Generála Svobody v
Jirkově
I. Rada města-schvaluje
záměr prodeje bytové jednotky č. 3, I. kategorie, o velikosti 1+3, o celkové ploše 65,6 m 2, v 1.
nadzemním podlaží, v čp. 1707, 1708, ul. Generála Svobody, v obci Jirkov, včetně spoluvlastnického
podílu v rozsahu 622/24736 na společných částech budovy čp. 1707, 1708 k. ú. Jirkov.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
záměr prodeje bytové jednotky č. 3, I. kategorie, o velikosti 1+3, o celkové ploše 65,6 m 2, v 1.
nadzemním podlaží, v čp. 1707, 1708, ul. Generála Svobody, v obci Jirkov, včetně spoluvlastnického
podílu v rozsahu 622/24736 na společných částech budovy čp. 1707, 1708 k. ú. Jirkov.
Termín: 30.11.2020

7/26/RM/2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 3477/1 a p.č. 3476 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 3477/1 o výměře 180 m2 a část pozemku p.č.
3476 o výměře 505 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání parkoviště.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 3477/1 o výměře 180 m2 a část pozemku
p.č. 3476 o výměře 505 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání parkoviště.
Termín: 16.11.2020

8/26/RM/2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 621/1 v k.ú. Březenec
I. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 621/1 o výměře 64 m2 vedený v katastru nemovitostí jako
ostatní plocha v k.ú. Březenec za účelem zcelení pozemku.

9/26/RM/2020 Záměr směny pozemků v k.ú. Jirkov
I. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova směnit část pozemku p.č. 1166/5 o výměře přibližně 100 m 2 (přesná výměra
bude určena geometrickým plánem) v k.ú.Jirkov vedený v katastru nemovitosti jako ostatní plocha z
vlastnictví města Jirkova do vlastnictví ***, bytem ***, Jirkov za pozemek p.č. 1162/6 o výměře 24
m2 v k.ú. Jirkov vedený v katastru nemovitosti jako ostatní plocha z vlastnictví ***, bytem ***, Jirkov
do vlastnictví města Jirkova s tím, že *** uhradí rozdíl mezi směňovanými pozemky dle schválených
Zásad pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově.

10/26/RM/2020 Pronájem části pozemku p.č. 255/5 v k.ú. Zákoutí
I. Rada města-schvaluje
pronajmout část pozemku p.č. 255/5 o výměře 611 m2 v k.ú. Zákoutí za účelem využívání zázemí k
rekreačnímu objektu ***, bytem ***, Chomutov na dobu neurčitou za smluvní cenu 7,-Kč/m2/rok.

11/26/RM/2020 Prodej pozemku p.č. 222/3 a části pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p.č. 222/3 o výměře 213 m 2 a části 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 obci Blatno, IČO 00261807, se sídlem Blatno 1 za a smluvní cenu 200,- Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou
k datu prodeje pozemku.

12/26/RM/2020 Propachtování pozemku p.č. 204/6 a p.č. 204/8 v k.ú. Červený Hrádek u
Jirkova
I. Rada města-schvaluje
propachtování pozemku p.č. 204/6 o výměře 411 m2 a pozemku p.č. 204/8 o výměře 16 m2 v k.ú.
Červený Hrádek u Jirkova za účelem zahrady ***, bytem ***, Chomutov a to na dobu určitou do 31.
12. 2022 za smluvní cenu 7,-Kč/m2/rok.

13/26/RM/2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce víceúčelového hřiště 2.ZŠ
Jirkov
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou Linhart spol. s.r.o se sídlem Lhotecká
820, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČO 47052121 na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště v
areálu 2. ZŠ Jirkov, dle předložené zprávy.

14/26/RM/2020 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce synagogy v ulici 5. května
v Jirkově
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou AMP Chomutov a.s., se sídlem Pražská
720/31, 430 01 Chomutov, IČO 25402188 na akci Rekonstrukce synagogy v ulici 5. května v Jirkově,
dle předložené zprávy.

15/26/RM/2020 Umístění reklamních bannerů
I. Rada města-souhlasí
s umístěním dvou reklamních bannerů firmy GRAPE SC a.s., IČO 25708783 na oplocení Základní školy
Jirkov, Nerudova 1151, Jirkov za podmínek dle důvodové zprávy.

16/26/RM/2020 Zadávací řízení
I. Rada města-schvaluje
zápis z otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 40/2020 "Dodávka
interiérového nábytku v rámci vybavení do - Centra služeb Jirkov".
II. Rada města-schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 40/2020 "Dodávka interiérového nábytku v rámci vybavení
do - Centra služeb Jirkov" firmě KANONA a.s., Antala Staška 1859/34, 140 00, Praha 4, IČO
04163664, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení nejnižší nabídkové ceny.

17/26/RM/2020 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Produkty pro distanční výuku"
I. Rada města-bere na vědomí
výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Produkty pro distanční výuku" u
příspěvkové organizace Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov.

18/26/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 ***, bytem ***, 415 01 Teplice, a to peněžitý dar ve výši 31 289 Kč na pořízení
zboží, dle předložené zprávy.

19/26/RM/2020 Projekt Chomutovsko - kompostéry pro občany - 3
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření Smlouvy o spolupráci obcí mezi Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko, IČO
05054265 jako nositelem projektu a obcemi Březno, Černovice, Hrušovany, Vrskmaň, Všestudy, Vysoká
Pec, statutárním městem Chomutov a městem Jirkov jako účastníky smlouvy na realizování společného
projektu s názvem "Chomutovsko - kompostéry pro občany - 3".

20/26/RM/2020 Darování vysloužilého vybavení kanceláří společnosti ONZA a.s.
I. Rada města-schvaluje
darování vysloužilého vybavení kanceláří společnosti ONZA a.s.

21/26/RM/2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2020
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit Obecně závaznou vyhlášku města Jirkova č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

22/26/RM/2020 Obecně závazná vyhláška města Jirkova č. 5/2020
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit Obecně závaznou vyhlášku města Jirkova č. 5/2020 o místním poplatku ze psů.

23/26/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 120 -128
I. Rada města-schvaluje
RO č. 120) Přesun mezi ZU na odboru MMaÚI ve výši 198 000 Kč
RO č. 122) Přesun mezi ZU na odboru KÚ ve výši 36 000 Kč
RO č. 123) Dotace z MZd ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdrav. pracovníků v
soc. službách pro MěÚSS ve výši 748 796,45 Kč
RO č. 125) Dotace z MZe ČR pro LJM na "Opatření k obnově lesů poškoz. imisemi" ve výši 661 153 Kč
RO č. 126) Dotace z MZe ČR pro LJM na "Opatření k obnově lesů poškoz. imisemi" ve výši 1 022 925
Kč
RO č. 127) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na financování voleb 2020 ve výši 422 000 Kč
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 121) Přesun mezi ZU na odboru MMaÚI ve výši 36 500 Kč
RO č. 124) Přesun mezi ZU na odboru MMaÚI ve výši 900 000 Kč
RO č. 128) Navýšení rozpočtu OKÚ z FRR ve výši 545 215 Kč

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.

