Přehled usnesení
z 22. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 7.9.2020
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/22/RM/2020 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 4/21/RM/2020, 12/21/RM/2020, 13/21/RM/2020.

2/22/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za období od 29.7.2020 do
2.9.2020
I. Rada města-bere na vědomí
Zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 29.7.2020 do 2.9.2020

3/22/RM/2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o zákazu požívání alkoholických
nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných
veřejných prostranstvích.

4/22/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 19. srpna 2020.

5/22/RM/2020 Občanská komise
I. Rada města-bere na vědomí
Zápis ze schůze Občanské komise ze dne 24. 8. 2020

6/22/RM/2020 Žádost o snížení nájemného
I. Rada města-schvaluje
odpuštění nájemného za pronájem areálu koupaliště Červený Hrádek nájemci *** ve výši jednoho
měsíčního nájemného, tj. částku 8.721,- Kč bez DPH, z důvodu koronavirové pandemie

7/22/RM/2020 Souhlas s umístěním sídla společnosti na čp. 704 v ul. Rooseveltova
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

8/22/RM/2020 Posouzení nájemného za byt *** v domě čp. 1030 v ul. Palackého
I. Rada města-schvaluje
výši nájemného za užívání bytu *** v domě čp. 1030 v ul. Palackého v Jirkově na 59,- Kč/m2/měsíc.

9/22/RM/2020 Zadávací řízení
I. Rada města-bere na vědomí
zápisy z otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku č. 36/2020 "Centrum služeb
Jirkov pro poskytování sociálních služeb - rekonstrukce nebytových prostor v objektu č.p. 1147"
II. Rada města-schvaluje
na základě zprávy o hodnocení nabídek (1.a 2. jednání komise) předložené hodnotící komisí zadání
podlimitní veřejné zakázky č. 36/2020 "Centrum služeb Jirkov pro poskytování sociálních služeb rekonstrukce nebytových prostor v objektu č.p. 1147" firmě: AMP Chomutov, a.s., Pražská 720/31,
430 01 Chomutov, IČ 25402188, z důvodu splnění podmínek a předložení nejvýhodnější nabídky dle
cenového kritéria nejnižší nabídkové ceny.

10/22/RM/2020 Záměr prodeje objektu čp. 1062 v Jirkově
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

11/22/RM/2020 Pronájem části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Jirkov o výměře 40 m 2 za účelem využívání zahrady zázemí k bytu v domě čp. 1080 ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu neurčitou a za smluvní cenu 7,-Kč/m2/rok.

12/22/RM/2020 Pronájem částí pozemku p.č. 3893/58 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 3893/58 o výměře 60 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady - zázemí
k bytu v domě čp. 1101 ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu neurčitou a za smluvní cenu 7,-- Kč/m2/rok.
II. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 3893/58 o výměře 20 m2 v k.ú. Jirkov za účelem parkování ***, bytem
***, Jirkov a to na dobu neurčitou a za smluvní cenu 40,-- Kč/m2/rok.

13/22/RM/2020 Pronájem částí pozemku p.č. 3909/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 3909/1 v k.ú. Jirkov o výměře 105 m 2 za účelem využívání zahrady zázemí k bytu v domě čp. 1085 ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu neurčitou a za smluvní cenu 7,-Kč/m2/rok.
II. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 3909/1 v k.ú. Jirkov o výměře 191 m2 za účelem využívání společného
zázemí k domu čp. 1085 ***, ***, *** a ***, všichni bytem ***, Jirkov a to na dobu neurčitou a za
smluvní cenu 7,-- Kč/m2/rok.

14/22/RM/2020 Prodej pozemku p.č. 659/10 v k. ú. Boleboř
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej 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 ***, bytem ***, Jirkov za smluvní
cenu 330,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu
s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

15/22/RM/2020 Prodej pozemku p.č. 659/16 v k. ú. Boleboř
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p.č. 659/16 o výměře 619 m2 vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní
porost v k.ú. Boleboř pro účely výstavby dle územního plánu ***, bytem ***, Chomutov za smluvní
cenu 532,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu
s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

16/22/RM/2020 Prodej pozemků v k. ú. Jirkov - lokalita Na Skalce
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p.č. 1315/1 o výměře 831 m2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu
sloužícího k bydlení ***, bytem ***, Chomutov a ***, bytem ***, Jirkov za smluvní cenu včetně DPH
1307,12 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo.
Součástí kupní ceny je přípojka vody a kanalizace.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p.č. 1232/42 o výměře 693 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu
sloužícího k bydlení ***, bytem ***, Jirkov a ***, bytem ***, Jirkov za smluvní cenu včetně DPH
1127,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo.
Součástí kupní ceny je přípojka vody a kanalizace.
III. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p.č. 1232/1 o výměře 705 m2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu
sloužícího k bydlení ***, bytem ***, Jirkov za smluvní cenu včetně DPH 1240,- Kč/m2 + náklady
spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je
přípojka vody a kanalizace.

IV. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p.č. 1325/13 o výměře 738 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu
sloužícího k bydlení společnosti Alvirtu s.r.o. se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00
Praha 5 IČO 04556046 za smluvní cenu včetně DPH 1250,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při
prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je přípojka vody a kanalizace.
V. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p.č. 1325/6 o výměře 720 m2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu
sloužícího k bydlení ***, bytem ***, Jirkov za smluvní cenu včetně DPH 1204,- Kč/m2 + náklady
spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je
přípojka vody a kanalizace.
VI. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p.č. 1325/7 o výměře 776 m2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu
sloužícího k bydlení ***, bytem ***, Jirkov za smluvní cenu včetně DPH 1200,- Kč/m2 + náklady
spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je
přípojka vody a kanalizace.
VII. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p.č. 1325/16 o výměře 1048 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu
sloužícího k bydlení ***, bytem ***, Litvínov za smluvní cenu včetně DPH 1110,- Kč/m2 + náklady
spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je
přípojka vody a kanalizace.
VIII. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p.č. 1232/43 o výměře 708 m2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu
sloužícího k bydlení ***, bytem ***, Jirkov za smluvní cenu včetně DPH 1229,- Kč/m2 + náklady
spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je
přípojka vody a kanalizace.

17/22/RM/2020 Dohoda o úhradě výdajů na provedení opravy povrchu komunikace v
ulici Vančurova rekonstrukce plynovodu
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dohody o úhradě výdajů s DC AVEX s. r. o. na provedení opravy komunikace v
ulici Vančurova Jirkov.

18/22/RM/2020 Dohoda o přístupovém chodníčku k výměníkové stanici na pozemku p.č.
849/30 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-ruší
usnesení č. 12/10/RM/2020 ze dne 8.4.2020.
II. Rada města-schvaluje
Dohodu o přístupovém chodníčku na pozemku města Jirkova. Jedná se o dohodu o vybudování
přístupového chodníčku na pozemku p.č. 849/30 v k.ú. Jirkov k výměníkové stanici na pozemku p.č.
849/23 v k.ú. Jirkov. Dohoda bude uzavřena mezi městem Jirkov a ČEZ Teplárenská, a.s. , IČO
27309941, se sídlem Bezručova 2212/30, Říčany.

19/22/RM/2020 Udělení výjimky ze Zásad pro povolování vyhrazených parkovacích míst
I. Rada města-neschvaluje
žádost *** o udělení výjimky ze Zásad pro povolování vyhrazených parkovacích míst.

20/22/RM/2020 Kupní smlouva na těleso komunikace, pozemky a veřejné osvětlení v
lokalitě Březenec - Slunečná
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření kupní smlouvy na obslužnou komunikaci, veřejné osvětlení a část pozemky v lokalitě
Březenec - Slunečná dle důvodové zprávy.

21/22/RM/2020 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro Základní školu Jirkov,
Budovatelů 1563, okres Chomutov
I. Rada města-souhlasí,
aby příspěvková organizace Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov přijala do svého
vlastnictví finanční dar ve výši 62.918,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509. Dar bude použit na obědy sociálně
znevýhodněným žákům školy.

22/22/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:
1. Charing Cross Scientific a.s., se sídlem Koubkova 228/13, 120 00 Praha, IČ 29278538, a to peněžitý
dar ve výši 10.000,- Kč
2. K6 s.r.o., se sídlem Zámecká 9, 679 72 Kunštát, IČ 25518241, a to peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč
3. SORAL & HANZLIK Medical s.r.o., se sídlem Kettnerova 1940/1, 155 00 Praha 5, IČ 05457955, a to
peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč
4. Stamed s.r.o., se sídlem Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň, IČ 29161941, a to peněžitý dar ve výši
3.000,- Kč
5. MITAP Chomutov, se sídlem Nová Farma 1833, 431 11 Jirkov, IČ 25414992, a to peněžitý dar ve
výši 5.000,- Kč
Dary budou použity na pořádání konference dne 22.9.2020 v Městském divadle v Jirkově.

23/22/RM/2020 Zapojení města Jirkova do charitativní sbírky "Kola pro Afriku" v roce
2020
I. Rada města-bere na vědomí
předloženou zprávu o zapojení města Jirkova do charitativní sbírky "Kola pro Afriku" v roce 2020.

24/22/RM/2020 Závěrečné vyúčtování sbírky Spolku Prohandicap Jirkov
I. Rada města-bere na vědomí
závěrečné vyúčtování veřejné sbírky Spolku Prohandicap Jirkov.

25/22/RM/2020 Dům dětí a mládeže Jirkov - žádost o prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně
I. Rada města-projednala
žádost příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jirkov o prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně, který byl organizaci uložen usnesením č. 32/20/RM/2020 ze dne 3. 8. 2020.
II. Rada města-schvaluje
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů prominutí odvodu v částce 45.000,- Kč, který byl uložen příspěvkové
organizaci Dům dětí a mládeže Jirkov za porušení rozpočtové kázně.

26/22/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:
1. IReSoft, spol. s r.o. se sídlem Cejl 62, 602 00 Brno, IČ 26297850, a to peněžitý dar ve výši 3.000,Kč
2. 2P SERVIS, s.r.o., se sídlem Resslova 526/20, 301 00 Plzeň, IČ 28049390, a to věcný dar (1000 ks
jednorázových roušek) v celkové hodnotě 7.865,- Kč
Přijaté dary budou použity na pořádání konference dne 22.09.2020 v Městském divadle v Jirkově.

27/22/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 65, č. 98, č. 102 - 106
I. Rada města-ruší
RO č. 65) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro DDM Jirkov ve výši 1 190 993 Kč
RO č. 98) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 327 000 Kč
II. Rada města-schvaluje
RO č. 103) Dotace z MŠMT v rámci Operačního programu: "Výzkum, vývoj a vzdělávání" pro ZŠ
Budovatelů 1563, Jirkov ve výši 863 232 Kč
RO č. 104) Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR ve výši 24 051 250 Kč
RO č. 105) Navýšení rozpočtu FO z nespecifikované rezervy ve výši 100 000 Kč
RO č. 106) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro DDM Jirkov ve výši 1 190 993 Kč
III. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 98) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 327 000 Kč
RO č. 102) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 55 000 Kč

28/22/RM/2020 Informativní zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2021
I. Rada města-bere na vědomí
informativní zprávu k návrhu rozpočtu města Jirkova na rok 2021
II. Rada města-ukládá
1. vedoucí finančního odboru
1.1.
předložit informativní zprávu k návrhu rozpočtu města Jirkova na rok 2021 do jednání Zastupitelstva
města Jirkova.
Termín: 16.9.2020

29/22/RM/2020 Schválení mimořádné dotace kinu Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit veřejnoprávní smlouvu s KINO JIRKOV s.r.o., IČ: 03642674 o poskytnutí mimořádné dotace
ve výši 100 000 Kč na činnost a provoz kina Jirkov v roce 2020.

30/22/RM/2020 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku a žádost o poskytnutí
individuální dotace
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

31/22/RM/2020 Organizační zabezpečení 15. ZM
I. Rada města-souhlasí
s předloženým organizačním zabezpečením 15. zasedání Zastupitelstva města Jirkova.
II. Rada města-ukládá
1. starostce města
1.1.
svolat zasedání Zastupitelstva města na den 16. září 2020 od 15 hodin do Jirkovského divadla.
Termín: 16.9.2020
2. vedoucí odboru vnitřní správy a rozvoje
2.1.
zabezpečit plnění úkolů uložených v organizačním zabezpečení 15. zasedání Zastupitelstva města
Jirkova v předloženém, popř. doplněném znění.
Termín: 16.9.2020

Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova

Mgr. Šárka Kröhanová
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.

