Přehled usnesení
z 27. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 16.11.2020
od 13:00 hodin v zasedací síni MěÚ Jirkov

1/27/RM/2020 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 7/26/RM/2020, 6/26/RM/2020, 30/23/RM/2020.

2/27/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za období od 27.10.2020 do
10.11.2020
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 27. 10. 2020 do 10. 11. 2020.

3/27/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 4. 11. 2020.

4/27/RM/2020 Zveřejnění záměru pronájmu garážového stání
I. Rada města-schvaluje
záměr pronájmu 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. 19 v garáži
č. 1 o velikosti 16,50 m2 za účelem parkování osobního vozidla.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr pronájmu 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.
19 v garáži č. 1 o velikosti 16,50 m2 za účelem parkování osobního vozidla.
Termín: 30.11.2020

5/27/RM/2020 Pronájem nebytového prostoru čp. 1772 - Narchael s.r.o.
I. Rada města-schvaluje
pronájem prostor určených k podnikání v budově v čp. 1772 na nám. Dr. E. Beneše v Jirkově (na
pozemku p. č. 877) o celkové výměře 41,73 m 2 v I. nadzemním podlaží za účelem provozování kanceláře
společnosti Narchael s.r.o., se sídlem Alešova 1520 v Jirkově, IČO 06333087, dle důvodové zprávy.

6/27/RM/2020 Pronájem nebytových prostor čp. 1561 na nám. Dr. E. Beneše
I. Rada města-schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 1561 na nám. Dr. E. Beneše v Jirkově na pozemku
p.č. 849/96 o velikosti 186,71 m2 v I. nadzemních podlaží v Jirkově za účelem provozování
restauračního zařízení, a to formou výběrového řízení.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 1561 na nám. Dr. E. Beneše v Jirkově na
pozemku p.č. 849/96 o velikosti 186,71 m2 v I. nadzemních podlaží v Jirkově za účelem provozování
restauračního zařízení, a to formou výběrového řízení.
Termín: 30.11.2020

7/27/RM/2020 Zveřejnění záměru pronájmu kina
I. Rada města-schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 704 a čp. 1593 v ul. Rooseveltova v Jirkově o
velikosti 649,04 m2 v I. a II. nadzemním podlaží na pozemku p.č. 883 a 882/2 v k.ú. Jirkov za účelem
provozování kina.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 704 a čp. 1593 v ul. Rooseveltova v
Jirkově o velikosti 649,04 m2 v I. a II. nadzemním podlaží na pozemku p.č. 883 a 882/2 v k.ú. Jirkov
za účelem provozování kina.
Termín: 30.11.2020

8/27/RM/2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 545, p.č. 650, p.č. 652/1, p.č. 544/2 v
k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 545 v k.ú. Jirkov o výměře 42 m2 za účelem
využívání zahrady a o výměře 15 m2 za účelem parkování, část pozemku p.č. 650 v k.ú. Jirkov o výměře
59 m2 za účelem využívání využívání zahrady, část pozemku p.č. 652/1 v k.ú. Jirkov o výměře 235 m2
za účelem využívání zahrady a část pozemku p.č. 544/2 v k.ú. Jirkov o výměře 30 m 2 za účelem využití
jako příjezdovou cestu.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 545 v k.ú. Jirkov o výměře 42 m2 za
účelem využívání zahrady a o výměře 15 m 2 za účelem parkování, část pozemku p.č. 650 v k.ú. Jirkov
o výměře 59 m2 za účelem využívání využívání zahrady, část pozemku p.č. 652/1 v k.ú. Jirkov o výměře
235 m2 za účelem využívání zahrady a část pozemku p.č. 544/2 v k.ú. Jirkov o výměře 30 m 2 za účelem
využití jako příjezdovou cestu.
Termín: 30.11.2020

9/27/RM/2020 Prodej části pozemků p.č.606/1, p.č. 609/12 a p.č. 609/1 v k.ú.Boleboř
I. Rada města-nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 606/1 o výměře přibližně 170 m 2, části pozemku p.č. 609/12 o
výměře přibližně 260 m2 a části pozemku p.č. 609/1 o výměře přibližně 2350 m2 (přesná výměra bude
určena geometrickým plánem) v k.ú. Boleboř za účelem výstavby objektu dle územního plánu xxx,
bytem xxx, Chomutov za smluvní cenu 605,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

10/27/RM/2020 Prodej části pozemků p.č. 606/1, p.č. 609/12 a p.č. 609/1 v k. ú. Boleboř
- I.
I. Rada města-nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 606/1 o výměře přibližně 170 m2 , části pozemku p.č. 609/12 o
výměře přibližně 260 m2 a části pozemku p. č. 609/1 o výměře přibližně 2150 m2 (přesná výměra
bude určena geometrickým plánem) v k. ú. Boleboř za účelem výstavby objektu dle územního plánu
xxx, bytem xxx, Jirkov za smluvní cenu 534,-Kč + náklady spojené s prodejem.

11/27/RM/2020 Prodej části pozemků p.č.611 a p.č. 612/2 v k.ú.Boleboř
I. Rada města-nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 611 o výměře přibližně 355 m2 a části pozemku p.č. 612/2 o
výměře přibližně 1830 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Boleboř za
účelem výstavby objektu dle územního plánu xxx, oba bytem xxx, Jirkov za smluvní cenu 513,- Kč/m2
+ náklady spojené s prodejem.

12/27/RM/2020 Prodej části pozemků p. č. 611 a p. č. 612/2 v k. ú. Boleboř - I.
I. Rada města-nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p. č. 612/2 o výměře přibližně 1920 m2 a části pozemku p.č. 611 o
výměře přibližně 45 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k. ú. Boleboř za účelem
výstavby objektu dle územního plánu xxx, bytem xxx, Chomutov za smluvní cenu 454,- Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem.

13/27/RM/2020 Zrušení usnesení - prodej pozemku p. č. 659/10 v k. ú. Boleboř
I. Rada města-ruší
své usnesení č. 14/22/RM/RM/2020 ze dne 7. 9. 2020.
II. Rada města-nedoporučuje 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 xxx, bytem xxx, Jirkov za smluvní
cenu 330,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

14/27/RM/2020 Zrušení usnesení - prodej pozemku p. č. 659/16 v k. ú. Boleboř
I. Rada města-ruší
své usnesení č. 15/22/RM/2020 ze dne 7. 9. 2020.
II. Rada města-nedoporučuje 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 xxx, bytem xxx, Chomutov za
smluvní cenu 532,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem.

15/27/RM/2020 Bezúplatný převod pozemku p.č. 502/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

16/27/RM/2020 Ukončení pachtovní smlouvy
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

17/27/RM/2020 Ukončení pachtovní smlouvy + záměr města Jirkova propachtovat část
pozemku p.č. 560/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
ukončení pachtovní smlouvy ze dne 10.08.2016 o pachtu části pozemku p.č. 560/1 v k.ú. Jirkov o výměře
400 m2 za účelem využívání jako zahrady xxx, bytem xxx, Jirkov.
II. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 560/1 v k.ú. Jirkov o výměře 400 m 2 za účelem
využívání jako zahrady.
III. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 560/1 v k.ú. Jirkov o výměře 400 m 2 za
účelem využívání jako zahrady.
Termín: 30.11.2020

18/27/RM/2020 Darovací smlouva - převod části bývalé silnice č. I/13 vč. pozemků lokalita Černý most
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit Darovací smlouvu č. 5/2020/Ra-35120 mezi městem Jirkov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve
věci převodu části bývalé silnice č. I/13 vč. dotčených pozemků v lokalitě Černý most, a to v
předloženém znění

19/27/RM/2020 Přijetí daru - části pozemku p.č. 613/6 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit přijetí daru ve formě části pozemku p.č. 613/6 o výměře přibližně 60 m2 v k.ú. Jirkov (přesná
výměra bude určena geometrickým plánem) od xxx, oba bytem xxx, Jirkov. Náklady spojené s
převodem vlastnictví hradí obdarovaný.

20/27/RM/2020 Vyhodnocení realizovaných staveb a údržby v roce 2020
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení realizovaných staveb a údržby v roce 2020.

21/27/RM/2020 Plán odpadového hospodářství města Jirkova na období 2021-2025
I. Rada města-bere na vědomí
postup při zpracování Plánu odpadového hospodářství města Jirkova na období 2021-2025.

22/27/RM/2020 Zadávací řízení
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 45/2020 "Dodávka a
montáž mobiliáře v rámci revitalizace sídelní zeleně - horní sídliště".
II. Rada města-schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 45/2020 "Dodávka a montáž mobiliáře v rámci revitalizace
sídelní zeleně - horní sídliště" firmě: STAKADO s.r.o., se sídlem Jirkovská 115, 43141 Údlice, IČO
28685679, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení nejnižší nabídkové ceny.

23/27/RM/2020 Nařízení města Jirkova č. 3/2020
I. Rada města-schvaluje
nařízení č. 3/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničních motorových
vozidel, v předloženém znění.
II. Rada města-schvaluje
a) zpoplatněnou dobu na parkovištích s parkovacím automatem v ul. Alešova a Kostelní ve dnech PoPá 7.00-17.00, So 7.00-12.00,
b) zpoplatněnou dobu na parkovišti s parkovacím automatem pod poliklinikou v ul. Červenohrádecká
ve dnech Po- Pá 7.00-16.00.

24/27/RM/2020 Výměna požárních uzávěrů dle projektové dokumentace Požárně
bezpečnostního řešení výměny dveří v objektu domova pro seniory, ul. Mládežnická
I. Rada města-bere na vědomí
předloženou informativní zprávu Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace,
která se týkala výměny požárních uzávěrů dle projektové dokumentace Požárně bezpečnostního řešení
výměny dveří v objektu domova pro seniory, ul. Mládežnická.

25/27/RM/2020 Havarijní stav topného potrubí objektu domova pro seniory, ul.
Mládežnická
I. Rada města-bere na vědomí
předloženou informativní zprávu Městským ústavem sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace,
která se týkala vzniklé havárie topného potrubí objektu domova pro seniory, ul. Mládežnická.

26/27/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. xxx, bytem xxx, 431 11 Jirkov, a to věcný dar - šatní skříň v reprodukční ceně 990,- Kč, komodu v
reprodukční ceně 800,- Kč a věšákovou stěnu s botníkem v reprodukční ceně 600,- Kč
2. xxx, bytem xxx, 407 42 Varnsdorf, a to věcný dar - invalidní vozík s podsedákem zn. Excel Wanos v
reprodukční ceně 800,- Kč
3. xxx, bytem xxx, 430 04 Chomutov, a to věcný dar - zánovní chladicí zařízení zn. PKM v reprodukční
ceně 990,- Kč.

27/27/RM/2020 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro MěÚSS Jirkov, p. o. - I.
I. Rada města-schvaluje
aby Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace přijal do svého vlastnictví
sponzorský dar od xxx, bytem xxx, 431 11 Jirkov, a to věcný dar - dezinfekce PC-103, 24 ks 500 ml
balení v celkové hodnotě 6.960,- Kč, který bude využit pro potřebu Městského ústavu sociálních
služeb Jirkov, příspěvková organizace, v době pandemie COVID-19.

28/27/RM/2020 Zpráva o dotačních projektech
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o dotačních projektech za období červen- říjen 2020.

29/27/RM/2020 Návrh na vyřazení majetku
I. Rada města-schvaluje,
na základě doporučení škodní komise ze dne 3. 11. 2020, vyřazení majetku uvedeného v protokolech
č. 25, 26, 30 a 31.

II. Rada města-bere na vědomí
informace uvedené v protokolech č. 27, 29 a 32.

30/27/RM/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace
I. Rada města-schvaluje
poskytnutí mimořádné dotace spolku Klub Krušnohorců, IČO 26589222, ve výši 4 000 Kč, dle
předložené veřejnoprávní smlouvy.

31/27/RM/2020 Program č. 2/2021 - Podpora sportovních organizací
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit Program č. 2/2021 - Podpora sportovních organizací, včetně formuláře žádosti,
vzoru veřejnoprávní smlouvy a vzorů čestného prohlášení.

32/27/RM/2020 Bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkové
organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov
I. Rada města-ruší
usnesení č.15/ 6/ RM/ 2020 - Bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkové
organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov ze dne 2. 3. 2020.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit s účinností od 2. 3. 2020 bezúplatný převod majetku města Jirkova, pořízeného v období od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační
zařízení Jirkov, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí města Jirkova č. 4/2018 o vymezení majetkových
práv příspěvkových organizací k majetku zřizovatele. Převádí se majetek v účetní hodnotě 339 546,60
Kč.

33/27/RM/2020 Dohoda o ukončení smlouvy o odborné spolupráci mezi kinem Jirkov a
městem
I. Rada města-schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy uzavřené dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku mezi kinem Jirkov a
městem Jirkov ke dni 31. 12. 2020.

34/27/RM/2020 Zrušení akce Rozsvícení vánočního stromu
I. Rada města-souhlasí
se zrušením akce Rozsvícení vánočního stromu s ohledem na současnou epidemiologickou situaci.

35/27/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 129-134
I. Rada města-schvaluje
RO č. 129) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka za 09/2020 ve výši 13 000 Kč
RO č. 130) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI ve výši 126 553 Kč
RO č. 131) Dotace z MPSV ČR na podporu soc. pracovníků na obecních úřadech ve výši 105 846 Kč
RO č. 132) Dotace z MZe ČR pro LMJ na "Opatření k obnově lesů poškoz. imisemi" ve výši 341 585 Kč
RO č. 133) Dotace z MZe ČR pro LMJ na "Ochranu lesa" ve výši 39 900 Kč
RO č. 134) Dotace z MMR na akci "Synagoga - regenerace brownfield v Jirkově" ve výši 858 513,52 Kč

36/27/RM/2020 Návrh rozpočtu města Jirkova na rok 2021
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.

37/27/RM/2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Jirkova
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Jirkova na roky 2021-2023.

38/27/RM/2020 Organizační zabezpečení 16. ZM
I. Rada města-souhlasí
s předloženým organizačním zabezpečením 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova.
II. Rada města-ukládá
1. starostce města
1.1.
svolat zasedání Zastupitelstva města na den 25. listopadu 2020 od 15 hodin do Jirkovského divadla.
Termín: 25.11.2020
2. pov. říz. odboru kancelář úřadu
2.1.
zabezpečit plnění úkolů uložených v organizačním zabezpečení 16. zasedání Zastupitelstva města
Jirkova v předloženém, popř. doplněném znění.
Termín: 25.11.2020

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.

