Přehled usnesení
z 21. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 10.6.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/21/RM/2019 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení 8/19/RM/2019, 10/19/RM/2019, 13/13/RM/2019.

2/21/RM/2019 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov od 22.5.2019 do 4.6.2019
I. Rada města-bere na vědomí
Zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 22.5.2019 do 4.6.2019

3/21/RM/2019 Komise rozvoje a bezpečnosti
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z jednání Komise rozvoje a bezpečnosti, které se konalo dne 20. 5. 2019.

4/21/RM/2019 Pronájem garážového stání v areálu Horník
I. Rada města-schvaluje
pronájem části nemovitosti v patrových garážích v areálu Horník v ulici Vinařická v Jirkově - budova bez
čp. na pozemcích p.č. 3820/16, 3820/22, k.ú. Jirkov, a to parkovacího stání č. 21 v garáži č. 3 o velikosti
13,70 m2 za účelem parkování motocyklu panu ***, bytem ***, Jirkov, nar. 1. 8. 1976, dle důvodové
zprávy.

5/21/RM/2019 Pronájem nebytového prostoru v čp. 1031 v ul. Ervěnická v Jirkově
I. Rada města-schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1031, na pozemku p.č. 2845, k.ú. Jirkov, v ul. Ervěnická
v Jirkově, v I. nadzemním podlaží, o velikosti 128 m2, panu Jaroslavu Balogovi, nar. ***, bytem ***,
Jirkov, IČ 25423011, za účelem zřízení prodejny pianin a klavírů, dle důvodové zprávy.

6/21/RM/2019 Pronájem nebytového prostoru v čp. 1147 v ul. Ervěnická v Jirkově
I. Rada města-schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu v čp. 1147, na pozemku p. č. 2416, k.ú.Jirkov, v ul. Ervěnická
v Jirkově, ve III. nadzemním podlaží, o velikosti 40,64 m 2 Městskému ústavu sociálních služeb Jirkov,
p.o., IČ: 46787682, za účelem provozování odborného sociálního poradenství dle důvodové zprávy.

II. Rada města-schvaluje
výjimku ze Zásad pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově pro stanovení výše nájemného
za pronájem nebytových prostor v objektu v čp. 1147, na pozemku p. č. 2416, k.ú.Jirkov, v ul. Ervěnická
v Jirkově, ve III. nadzemním podlaží, o velikosti 40,64 m2 Městskému ústavu sociálních služeb Jirkov,
p.o., IČ: 46787682, za účelem provozování odborného sociálního poradenství dle důvodové zprávy.
III. Rada města-ukládá
1. Marcele Vohnoutové, pov. říz. MMJ
1.1.
zajistit podpis smlouvy o nájmu nebytového prostoru v čp. 1147 v ul. Ervěnická do 14. 6. 2019.
Termín: 17.6.2019

7/21/RM/2019 Záměr prodeje pozemků p.č. 586/1, 585, 779/6 v k.ú. Březenec
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 585 o výměře 305 m2 a část pozemku p.č. 586/1 o výměře
cca 150 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Březenec za účelem scelení
vlastnictví a využívání přístupové cesty ke svému vlastnictví.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 585 o výměře 305 m 2 a část pozemku p.č. 586/1
o výměře cca 150 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Březenec za účelem
scelení vlastnictví a využívání přístupové cesty ke svému vlastnictví.
Termín: 17.6.2019
III. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 779/6 o výměře 834 m 2 v k.ú. Březenec za účelem využívání
zázemí firmy Světlana Raabová.

8/21/RM/2019 Propachtování pozemku p. č. 231/8 a p.č. 231/9 v k. ú. Svahová
I. Rada města-schvaluje
propachtování pozemku p.č. 231/8 o výměře 3336 m 2 a pozemku p.č. 231/9 o výměře 7941 m2 v k.ú.
Svahová k zemědělským účelům ***, se sídlem ***, Boleboř, IČO: 46735941 za smluvní cenu 0,15
Kč/m2/rok + DPH dle platných právních předpisů na dobu neurčitou. Za bezesmluvní užívání pozemku
bude účtováno pachtovné tři roky zpětně.

9/21/RM/2019 Přičlenění částí pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov pod ZO ČZS Pod Strání
Jirkov II.
I. Rada města-schvaluje
přičlenění části pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov o výměře 6373 m 2 pod ZO Českého zahrádkářského
svazu Pod Strání Jirkov II.
II. Rada města-schvaluje
ukončení nájemních - pachtovních smluv na části pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov dohodou
1. ***, bytem ***, Otvice
2. ***, bytem ***, Jirkov
3. ***, bytem ***, Chomutov
4. ***, bytem ***, Jirkov
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***,
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bytem ***, Chomutov
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bytem ***, Jirkov
bytem ***, Chomutov
bytem ***, Chomutov
bytem ***, Chomutov
***, Chomutov
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bytem ***, Jirkov.

III. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov o výměře 6373 m 2 k
zahrádkářským účelům.
IV. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov o výměře 6373 m 2
k zahrádkářským účelům.
Termín: 17.6.2019

10/21/RM/2019 Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě (o správě nemovitostí) uzavřené s
Městskou majetkovou Jirkov, spol. s r.o.
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 24. 2. 2017, který bude uzavřen s příkazníkem Městská
majetková Jirkov, spol. s r.o., se sídlem ul. Kostelní 75, 431 11 Jirkov, IČ: 28714971, dle předložené
zprávy.

11/21/RM/2019 Pojištění nemovitosti - budova č.p. 1772 nám. Dr. E. Beneše Jirkov,
pojistná smlouva č.: č. 514372018, dodatek č.: 008
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 008 k Pojistné smlouvě č. 514372018 z důvodu pojištění nemovitosti pod
pořadovým číslem 52 - Stavba občanského vybavení na adrese nám. Dr. E. Beneše č.p. 1772, Jirkov

12/21/RM/2019 Udělení výjimky ze Zásad pro povolování vyhrazených parkovacích míst
I. Rada města-neschvaluje
žádost pana ***, bytem ***, Jirkov o udělení výjimky ze Zásad pro povolování vyhrazených
parkovacích míst.

13/21/RM/2019 Příprava a realizace investičních akcí a údržby schválených na rok 2019
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o přípravě a realizaci investičních akcí a údržby schválených na rok 2019.

14/21/RM/2019 Peněžitý dar pro nadační fond Folivora
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

15/21/RM/2019 Penežitý dar na zřízení nového babyboxu v Chomutově
I. Rada města-schvaluje
poskytnutí peněžitého daru dar ve výši 5 000 Kč na zřízení nového babyboxu v Chomutově společnosti
Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, IČ:
27006891.

16/21/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 pana ***, bytem ***, 431 11 Jirkov, a to věcný dar /zánovní počítač v ceně 950
Kč, monitor v ceně 800 Kč a tiskárna v ceně 500 Kč/ v celkové výši 2250,- Kč.

17/21/RM/2019 Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov - souhlas s
realizací projektu ve výzvě Šablony II
I. Rada města-souhlasí
s realizací projektu "Čteme, hrajeme si a objevujeme" pro Základní školu Jirkov, Studentská 1427,
okres Chomutov, a to na základě Výzvy MŠMT Šablony II, zveřejněné 28. 2. 2018, č. výzvy
02_18_063.

18/21/RM/2019 Dům dětí a mládeže Jirkov - souhlas s přijetím sponzorských darů
I. Rada města-souhlasí,
aby příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Jirkov přijala do svého vlastnictví sponzorské dary od
následujících dárců:
1. ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany, IČO 27309941 - peněžitý dar v částce
25.000 Kč, který bude použit na akce a vybavení DDM
2. Tomáš Pořický, ***, 430 04 Chomutov, IČO 61547581 - peněžitý dar v částce 1.000 Kč, který bude
použit na soutěž tanečního kroužku Show dance
3. Ortovize s.r.o., Soběslavská 2062/44, 130 00 Praha 3, IČO 02996286 - peněžitý dar v částce 10.000
Kč, který bude použit na taneční soutěže zájmového útvaru Show dance.

19/21/RM/2019 Výběrové řízení MěÚSS Jirkov, p.o.
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Matrace antidekubitní riziko dekubitu III".

20/21/RM/2019 Navýšení počtu VPP od 1.7.2019 a prodloužení smlouvy do 28.2.2020
I. Rada města-schvaluje
podání žádosti o navýšení počtu pracovních míst z 10 na 13 uklízečů veřejných prostranství od 1. 7.
2019 a zároveň prodloužení dohody do 28. 2. 2020 pro celkový počet 13 míst uklízečů veřejných
prostranství.
II. Rada města-bere na vědomí
prodloužení 2 smluv s ÚP na 3 místa asistent prevence kriminality a 1 místo prevence kriminality, které
byly prodlouženy od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019.

21/21/RM/2019 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Základní umělecká škola Jirkov
I. Rada města-bere na vědomí
výsledek výběrového řízení příspěvkové organizace - Základní umělecká škola Jirkov na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Dodávka tabletů a notebooků ZUŠ03/2019", dle předložené zprávy.

22/21/RM/2019 Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
I. Rada města-projednala
zápis z 2. jednání konkurzní komise ze dne 7. 6. 2019 o průběhu konkurzu na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace města Jirkova Městské gymnázium a Základní škola
Jirkov
II. Rada města-jmenuje
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů pana Mgr. Martina Reihse, nar. ***, bytem ***, 431 02 Zelená, na vedoucí pracovní místo
ředitele příspěvkové organizace Městské gymnázium a Základní škola Jirkov s účinností od 1. 8. 2019.

Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova

Robert Plzák
člen RM

Usnesení je upraveno pro zveřejnění na internetu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Úplné znění usnesení
je pro občany Jirkova (zákon č.128/2000 Sb., o obcích) k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jirkov

