Přehled usnesení
z 25. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 29.7.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/25/RM/2019 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 23/15/RM/2019 - bod 2) a 3), 19/16/RM/2019, 7/24/RM/2019, 12/24/RM/2019,
9/24/RM/2019, 13/24/RM/2019, 55/24/RM/2019, 8/24/RM/2019, 6/24/RM/2019, 15/24/RM/2019,
10/24/RM/2019, 18/24/RM/2019.

2/25/RM/2019 Jmenování vedoucí Odboru finančního na MěÚ Jirkov
I. Rada města-jmenuje
na základě § 102 odst.2), písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a návrhu tajemnice MěÚ Jirkov,
vedoucí odboru finančního Ing. Lenku Batrinovou s účiností od 1. 8. 2019.

3/25/RM/2019 Zpráva o činnosti MěP Jirkov od 2. 7. 2019 do 23. 7. 2019
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 3. 7. 2019 do 23. 7. 2019.

4/25/RM/2019 Ukončení Smlouvy o dílo a Dohody o úhradě
I. Rada města-schvaluje
ukončení Smlouvy o dílo ze dne 20. 10. 2015 a Dohody o úhradě za provoz systému softwarového
řešení pro záznam na MěP Jirkov, ze dne 15. 12. 2015.

5/25/RM/2019 Komise rozvoje a bezpečnosti
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z jednání komise rozvoje a bezpečnosti ze dne 17. 6. 2019.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
1.1.
zveřejnit na webových stránkách města tzv. "Pocitovou mapu", která je součástí projektu Plán
udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova.
Termín: 19.8.2019
III. Rada města-projednala
doporučení komise rozvoje a bezpečnosti ke zlepšení dopravní obslužnosti MHD a návrh na doplnění
trolejového vedení a konstatuje, že tyto návrhy jsou k diskusi ve střednědobém časovém horizontu
rozvoje města.

6/25/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 17. 7. 2019.
II. Rada města-schvaluje
a) Poskytnutí dotace na projekt:
Asistent pedagoga, žadatelem je Podkrušnohorský lesní spolek, IČ 07576838, ve výši 4 500 Kč
b) Poskytnutí dotace na činnost:
Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s, IČ 27270955, ve výši 9 000 Kč

7/25/RM/2019 Zadávací řízení (1)
I. Rada města-schvaluje
vyloučit účastníka Raeder&Falge s.r.o., se sídlem Přívozní 114/2, 410 02, Lovosice, IČ 28714989, ze
zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 54/2019 - "Rekonstrukce mostu ev.č.8, most přes Bílinu obchvat sídliště, Jirkov", z důvodu nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení (zadávací podmínky termín dokončení prací).
II. Rada města-schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 54/2019 - "Rekonstrukce mostu ev.č.8, most přes
Bílinu - obchvat sídliště, Jirkov" v souladu s §127, odst. 2, písm. h) zákona č. 137/2016 Sb.

8/25/RM/2019 Zadávací řízení (2)
I. Rada města-schvaluje
a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 53/2019 - Zpracování projektové dokumentace pro
provedení stavby "Oprava sociálního zařízení pro děti v objektu 1. MŠ ul. Na Borku 1644, Jirkov pavilon A, B, C - 1. NP, 2. NP" - firmě KAP ATELIER s.r.o., se sídlem Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha
5, IČ 27338614, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení akceptovatelné nabídkové ceny,
b) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 55/2019 - Zpracování projektové dokumentace pro
provedení stavby "Vybudování nového parkoviště z původní plochy pro tržiště v ul. Tyršova v Jirkově",
dále ve stupni pro územní a stavební řízení, včetně provedení inženýrské činnosti a vyřízení potřebných
povolení, včetně výkonu autorského dozoru při provádění stavby - firmě MESSOR s.r.o., se sídlem Jana
Švermy 11, 432 01 Kadaň, IČ 28738217, z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny,
c) zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 56/2019 - Vykonávání a provádění
technického dozoru investora při realizaci stavby "Rekonstrukce mostu ev.č.8, most přes Bílinu - obchvat
sídliště, Jirkov", z důvodu zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby
"Rekonstrukce mostu ev.č.8, most přes Bílinu - obchvat sídliště, Jirkov",
d) zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 57/2019 - Vykonávání a provádění
koordinátora BOZP při realizaci stavby "Rekonstrukce mostu ev.č. 8, most přes Bílinu - obchvat sídliště,
Jirkov", z důvodu zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby "Rekonstrukce
mostu ev.č.8, most přes Bílinu - obchvat sídliště, Jirkov".

9/25/RM/2019 Žádost o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného (1)
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 205.308,63 Kč panu ***, nar. ***, bytem ***, na základě
důvodové zprávy.

10/25/RM/2019 Žádost o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného (2)
I. Rada města-schvaluje
prominutí poplatku z prodlení ve výši 15.700 Kč (tj. 80 % vypočtené výše poplatků z prodlení z dlužného
nájemného) ***, narozené ***, bytem *** v Jirkově a zaplacení zbývajících 20 % vypočtené výše
poplatků z prodlení do 31. 8. 2019, na základě důvodové zprávy. Pokud nedojde k zaplacení, rada města
ruší své usnesení.

11/25/RM/2019 Prodej bytové jednotky č. 10 v č.p.1655 v ul. Krušnohorská v Jirkově
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej bytové jednotky č. 10 v č.p. 1655, ul. Krušnohorská, Jirkov, včetně podílu 968/43175 na
pozemcích p.č.4816, p.č.4817, p.č.4818 a p.č.4819 v k.ú.Jirkov, ***, nar. ***, bytem ***, Jirkov, a
***, nar. ***, bytem ***, Chomutov, za cenu 204.213 Kč, dle důvodové zprávy.

12/25/RM/2019 Záměr prodeje bytové jednotky č. 1 v č.p.1553 v ul. Smetanovy sady v
Jirkově
I. Rada města-schvaluje
záměr prodeje bytové jednotky č. 1, I. kategorie, o velikosti 1+4, o celkové ploše 95,8 m 2, v 1.
nadzemním podlaží, v č.p. 1553, ul. Smetanovy sady, Jirkov, včetně podílu 914/27811 na pozemcích
p.č.849/76 a p.č.849/77, v k.ú.Jirkov.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 1, I. kategorie, o velikosti 1+4, o celkové ploše 95,8 m 2, v
1. nadzemním podlaží, v č.p. 1553, ul. Smetanovy sady, Jirkov, včetně podílu 914/27811 na pozemcích
p.č.849/76 a p.č.849/77, v k.ú.Jirkov.
Termín: 19.8.2019

13/25/RM/2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 612/2 a části p.č. 611 v k. ú. Boleboř
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

14/25/RM/2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 659/10 a p.č. 659/16 v k. ú. Boleboř
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

15/25/RM/2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 2009/39 v k. ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 2009/39 o výměře 236 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem zázemí k
rodinnému domu.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 2009/39 o výměře 236 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem
zázemí k rodinnému domu.
Termín: 19.8.2019

16/25/RM/2019 Záměr výpůjčky pozemku p. č.915/1,915/2,911/6 v k.ú. Březenec
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova vypůjčit pozemky p.č. 915/1 o výměře 5 391 m 2, 915/2 o výměře 282 m2 a 911/6
o výměře 1 571 m2 v k.ů. Březenec za účelem využití sportoviště.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova vypůjčit pozemky p.č. 915/1 o výměře 5 391 m 2, 915/2 o výměře 282
m2 a 911/6 o výměře 1 571 m2 v k.ů. Březenec za účelem využití sportoviště
Termín: 19.8.2019

17/25/RM/2019 Zadávací řízení (3)
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu z otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku Vybudování cyklistické stezky
Chomutov - Jirkov.
II. Rada města-schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu Vybudování cyklistické stezky Chomutov - Jirkov firmě ZKZ
Chomutov, s. r. o ., se sídlem Dolní 3354, 430 01 Chomutov, IČ 44567987 z důvodu předložení
nejnižší nabídkové ceny.

18/25/RM/2019 Prodej části pozemku p.č. 3893/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
znovu vyzvat účastníky za účelem vzájemné shody (prodej části pozemku p.č. 3893/1v k. ú. Jirkov).
Termín: 19.8.2019

19/25/RM/2019 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích v k.ú.Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č.
368/1,424/1,796,506/1,1204/2,1203/4,1226,1227/1 v k.ú. Jirkov práva vstupu a vjezdu za účelem
umístění, provozování a provádění údržby, revizí a oprav vodovodního a kanalizačního řadu včetně
jejich součástí a zařízení ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem
Přítkovská 1689, Teplice, IČO 49099469 za jednorázovou úplatu 50 Kč za bm + DPH dle platných
právních předpisů. Výpočet jednorázové úplaty bude vycházet z geodetického zaměření skutečného
provedení stavby. Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
Náklady na zřízení věcného břemene hradí oprávněný.

20/25/RM/2019 Zřízení práva stavby na pozemku p. č. 3729/5 v k. ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr zřízení práva stavby zahradního domku jako stavby dočasné (po dobu trvání nájemní smlouvy)
na pozemku p.č. 3729/5 v k.ú. Jirkov.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr zřízení práva stavby zahradního domku jako stavby dočasné (po dobu trvání nájemní
smlouvy) na pozemku p.č. 3729/5 v k.ú. Jirkov.
Termín: 19.8.2019

21/25/RM/2019 Propachtování části pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
propachtování části pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov o výměře 6373 m 2 k zahrádkářským účelům
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Pod Strání Jirkov II (IČO 01744402), se sídlem
Studentská 1259, Jirkov a to na dobu určitou do 31. 12. 2028 a za smluvní cenu 3,- Kč/m2/rok.

22/25/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí na přeložku kabelového vedení - Ovčácký
vrch, Jirkov
I. Rada města-schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie na stavbu Ovčácký vrch, Jirkov s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 dle předložené zprávy.

23/25/RM/2019 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dodatku č.1 k příkazní smlouvě, uzavřenou s Ing. Karlem Černým, se sídlem Dukelská 892,
Podbořany, IČO 06616941 na akci Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na akce "Oprava
sociálního zařízení a elektroinstalace v objektu 4. MŠ ul. Tylova 1121, Oprava sociálního zařízení pro
děti v objektu 9.MŠ ul. Školní 1726, Oprava sociálního zařízení v pavilonu U2 a S v objektu 2. ZŠ ul.
Studentská 1427, Jirkov" dle předložené zprávy.

24/25/RM/2019 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - zpracování PD na Revitalizaci návsi a
rekonstrukce komunikací na Červeném Hrádku, Jirkov
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou B-PROJEKTY Teplice s.r.o., se sídlem
Kollárova 1879/11, Teplice, IČO: 01782975 na akci zpracování projektové dokumentace na Revitalizaci
návsi a rekonstrukci komunikací na Červeném Hrádku, Jirkov, dle předložené zprávy.

25/25/RM/2019 Zajišťování pravidelných revizí
I. Rada města-schvaluje
zajišťování revizí na objektech v majetku města Jirkova od roku 2020 prostřednictvím příspěvkových
organizací jednotlivých ZŠ a MŠ, dle předložené zprávy.

26/25/RM/2019 Žádost o změnu rozpisu čerpání příspěvku zřizovatele na provoz v roce
2019
I. Rada města-schvaluje
změnu rozpisu čerpání příspěvku města Jirkova na provoz příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací
a informační zařízení Jirkov na období srpen - prosinec 2019, dle předloženého návrhu.

27/25/RM/2019 Projekt Osvobození č. p. 1062, Jirkov - energetická úspora bytového
domu
I. Rada města-schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt "Osvobození č. p. 1062, Jirkov - energetická úspora bytového
domu" v rámci výzvy č. 78 Energetické úspory v bytových domech III z Integrovaného regionálního
operačního programu vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
II. Rada města-schvaluje
zpracování žádosti o dotaci na projekt " Osvobození č. p. 1062, Jirkov - energetická úspora bytového
domu" Ing. Tomášem Markem, Sokolovská 226/262, 190 00, Praha 9 - Libeň (IČ 74734644) dle
předložené cenové nabídky.

28/25/RM/2019 Smlouva o nájmu světelné vánoční výzdoby
I. Rada města-schvaluje
smlouvu o nájmu světelné vánoční výzdoby s obchodní firmou MK - mont illuminations s.r.o., se
sídlem Průmyslová 6, 431 51, Klášterec nad Ohří, IČ: 25424769 dle předložené zprávy.

29/25/RM/2019 Přidělení ubytování v DPS, Mládežnická 1753, Jirkov
I. Rada města-souhlasí
s přidělením ubytování v DPS Mládežnická 1753, Jirkov, dle předložené zprávy.

30/25/RM/2019 Schválení do evidence čekatelů na umístění v DPS, Mládežnická 1753,
Jirkov
I. Rada města-souhlasí
se zařazením klientů do evidence čekatelů na umístění v DPS Mládežnická 1753, Jirkov dle předložené
zprávy.

31/25/RM/2019 Zpráva o daňové kontrole Finančního úřadu pro Ústecký kraj - MěÚSS
Jirkov, p.o.
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o daňové kontrole dotací za rok 2013 a 2014 v Městském ústavu sociálních služeb Jirkov,
příspěvková organizace a její výsledek bez výhrad.

32/25/RM/2019 MŠ Jirkov - povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - školní rok
2019/2020
I. Rada města-schvaluje
dle § 23 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., vše ve znění
pozdějších předpisů, povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Jirkov,
příspěvkové organizace na školní rok 2019/2020 takto:
Smetanovy sady 1558, Jirkov
6 tříd
- 25 dětí ve třídě,
Na Borku 1644, Jirkov
2 třídy - 25 dětí ve třídě,
Studentská 1318, Jirkov
2 třídy - 25 dětí ve třídě,
Školní 1726, Jirkov
3 třídy - 25 dětí ve třídě,
Nerudova 1038, Jirkov
2 třídy - 25 dětí ve třídě,
Obecní 17, Otvice
1 třída - 25 dětí ve třídě.
Výjimka je povolena za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti
školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

33/25/RM/2019 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro MěÚSS Jirkov, p.o. (1)
I. Rada města-schvaluje,
aby Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace přijal do svého vlastnictví
sponzorský dar od firmy CHRISTEYNS s.r.o., se sídlem Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČ 26797283, a
to finanční dar ve výši 5.000,- Kč.

34/25/RM/2019 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro MěÚSS Jirkov, p.o. (2)
I. Rada města-schvaluje,
aby Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace přijal do svého vlastnictví
sponzorský dar od firmy Podlahy PP s.r.o., se sídlem Vítězslava Nezvala 2477, 434 01 Most, IČ
27310094, a to finanční dar ve výši 2.000 Kč.

35/25/RM/2019 Aktualizace příloh č. 1 ke smlouvám o výpůjčce, které jsou přílohou č. 1
zřizovacích listin příspěvkových organizací - ZŠ Budovatelů 1563, ZŠ Studentská 1427, ZŠ
Nerudova 1151, MGaZŠ Krušnohorská 1675, ZUŠ Chomutovská 267, MŠ Jirkov
I. Rada města-schvaluje
s účinností od 29. 7. 2019 aktualizaci příloh č. 1 ke smlouvám o výpůjčce, které jsou přílohou č. 1
zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací, dle důvodové zprávy:
Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov
Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov
Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace.

36/25/RM/2019 Dodatek č.01 ke smlouvě o dílo č.19/0241/D - zhotovení (dokončení)
územně plánovací dokumentace - ÚZEMNÍ PLÁN JIRKOV
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dodatku č.01 ke smlouvě o dílo č.19/0241/D-zhotovení (dokončení) územně plánovací
dokumentace-ÚZEMNÍ PLÁN JIRKOV.

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., 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

