Přehled usnesení
z 22. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 17.6.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/22/RM/2019 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 1/19/RM/2019 - bod 3) a 4), 9/21/RM/2019, 6/21/RM/2019, 7/21/RM/2019

2/22/RM/2019 Občanská komise
I. Rada města-bere na vědomí
Zápis ze schůze Občanské komise ze dne 3.6.2019

3/22/RM/2019 Zadávací řízení
I. Rada města-schvaluje
a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 47/2019 - "Informační systém pro Městskou policii Jirkov
(dále jen ISMP Jirkov)" - firmě FT Technologies a.s., se sídlem U Sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice, IČ
26833620, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení akceptovatelné nabídkové ceny,
b) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 48/2019 - Zpracování projektové dokumentace pro
provedení stavby "Vybudování nových parkovacích míst v ul. K. Popelky, Jirkov", 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 splnění podmínek zadání a předložení nejnižší nabídkové ceny,
c) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 49/2019 - Zpracování projektové dokumentace pro
provedení stavby "Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení pro kuchyň a jídelnu v objektu 1. ZŠ
Jirkov, ul. Budovatelů 1563", včetně provedení inženýrské činnosti a vyřízení všech potřebných povolení,
včetně výkonu autorského dozoru při provádění stavby - firmě NCI.CZ ENGINEERING s.r.o., se sídlem
Gorkého 1613, 436 01 Litvínov, IČ 28683218, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení
akceptovatelné nabídkové ceny,
d) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 50/2019 - "Restaurování parketové podlahy v Zrcadlovém
sále objektu zámek Červený Hrádek" - firmě Ateliéry Bárta, s.r.o., se sídlem Žižkova 312, 508 01 Hořice,
IČ 27478548, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení akceptovatelné nabídkové ceny,
e) zadání veřejné zakázky malého rozsahu 51/2019 - Zpracování projektové dokumentace pro provedení
stavby "Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení pro kuchyň a jídelnu v objektu 2. ZŠ Jirkov, ul.
Studentská 1427", včetně provedení inženýrské činnosti a vyřízení všech potřebných povolení, včetně
výkonu autorského dozoru při provádění stavby - firmě NCI.CZ ENGINEERING s.r.o., se sídlem Gorkého
1613, 436 01 Litvínov, IČ 28683218, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení akceptovatelné
nabídkové ceny.

4/22/RM/2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 677/1 v k. ú. Březenec
I. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 677/1 o výměře 27131 m 2 v k.ú. Březenec za účelem
výstavby rodinných domů z důvodu ponechání pozemku ve vlastnictví města jako rezervu pro bydlení

5/22/RM/2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 68/1 v k. ú. Svahová
I. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 68/1 o výměře přibližně 1 000 m 2 (přesná výměra bude
určena geometrickým plánem) v k.ú. Svahová za účelem výstavby rekreačního objektu z důvodu
jiného využití pozemku.

6/22/RM/2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 661/26 v k. ú. Boleboř
I. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 661/26 o výměře 3851 m 2 v k.ú. Boleboř za účelem využití
zahrady u domu.

7/22/RM/2019 Záměr města Jirkova dát do výpůjčky část pozemku p.č. 1168/1 a 4427/1
v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova dát do výpůjčky část pozemku p.č. 1168/1 a 4427/1 v k.ú. Jirkov o celkové
výměře 310 m2 za účelem spravování městské zeleně a její pravidelné údržby
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova dát do výpůjčky část pozemku p.č.1168/1 a 4427/1 v k.ú. Jirkov o
celkové výměře 310 m2 za účelem spravování městské zeleně a její pravidelné údržby
Termín: 5.7.2019

8/22/RM/2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 87/1 v k. ú. Svahová
III. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 87/1 o výměře přibližně 250 m 2 ( přesná výměra bude
určena geometrickým plánem) v k.ú. Svahová za účelem zázemí k rekreačnímu objektu

9/22/RM/2019 Pronájem části pozemku p.č. 174/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 174/1 v k.ú. Jirkov o výměře 720 m 2 za účelem využívání zahrady zázemí k domu čp. *** manželům ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou do 31.12.2024 a za
smluvní cenu 7,-- Kč/m2/rok.

10/22/RM/2019 Pronájem části pozemku p.č. 2486/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 2486/1 v k.ú. Jirkov o výměře 80 m 2 za účelem využívání zázemí domů
čp. *** a *** ***, ***, ***, všichni bytem ***, Jirkov; ***, bytem ***, Praha - Letňany; ***, ***,
všichni bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou do 31.12.2020 a za smluvní cenu 7,-- Kč/m2/rok.

11/22/RM/2019 Prodej části pozemku p.č. 33/1 v k.ú. Březenec
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 33/1 v k.ú. Březenec o výměře cca 16 m 2 (přesná výměra bude
určena geometrickým plánem) manželům ***, bytem ***, Jirkov za účelem majetkoprávního
vypořádání přístupu a příjezdu k vlastnictví žadatelů a to za smluvní cenu 200,-- Kč/m2. Při prodeji
bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady spojené s
prodejem pozemku hradí žadatel.
Žadatel je povinen uhradit za bezesmluvní užívání pozemku 40,-- Kč/m2/rok 3 roky zpětně. Přesná
částka bude vypočítána po geodetickém zaměření přesné výměry prodávané části pozemku p.č. 33/1
v k.ú. Březenec.

12/22/RM/2019 Propachtování částí pozemku pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
propachtování části pozemku p.č. 3161/1 o výměře 376 m 2 za účelem využívání zahrady paní ***,
bytem ***, Otvice a to na dobu určitou do 31.12.2021 a za smluvní cenu 7,- Kč/m2/rok.
II. Rada města-schvaluje
propachtování části pozemku p.č. 3161/1 o výměře 376 m 2 za účelem využívání zahrady panu ***,
bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou do 31.12.2021 a za smluvní cenu 7,- Kč/m2/rok.

13/22/RM/2019 Propachtování části pozemku p.č. 224/1 v k.ú. Červený Hrádek
I. Rada města-schvaluje
propachtování části pozemku p.č. 224/1 v k.ú. Červený Hrádek o výměře 600 m 2 za účelem využívání
zahrady panu ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou do 31.12.2021 a za smluvní cenu 7,-Kč/m2/rok.

14/22/RM/2019 Bezúplatný převod komunikace na částech pozemků p.č. 758/9, 759/4 a
1198/6
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod tělesa příjezdové komunikace od pana ***, nar. ***, bytem ****, 431
11 Jirkov, na p.p.č. 758/9, 759/4 a 1198/6 v k.ú. Jirkov.

15/22/RM/2019 Žádost o prominutí poplatku za provedený dvojitý odtah vozidla
I. Rada města-neschvaluje
prominutí poplatku za provedený odtah automobilu značky Renault, RZ: *** ze dne 18.04.2019 paní
***, bytem ***, Skalná, na základě důvodové zprávy

16/22/RM/2019 Nákup plynu a elektřiny na roky 2020 - 2021 prostřednictvím komoditní
burzy
I. Rada města-schvaluje
zahájení nákupu plynu a elektřiny na roky 2020 - 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno
prostřednictvím dohodce FIN - servis, a.s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ:
26439573, dle Smluv o zprostředkování burzovních komoditních obchodů.
II. Rada města-schvaluje
Obchodní podmínky dohodce pro obchodování elektřiny a plynu na ČMKBK, které tvoří přílohu č. 2
Smluv o zprostředkování burzovních komoditních obchodů uzavřených mezi městem Jirkov a firmou
FIN-servis, a.s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ: 26439573, dle důvodové zprávy.

17/22/RM/2019 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Oprava mostu ev.č. 6 ul. Dvořákova,
Jirkov a Vybudování cyklostezky u mostu ev.č. 6 v ul.Dvořákova, Jirkov
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou HERKUL a.s., se sídlem čp. 228, Obrnice,
IČO: 25004638 na akci Oprava mostu ev. č. 6 ulice Dvořákova, Jirkov a Vybudování cyklostezky u
mostu ev. č. 6 v ul. Dvořákova, Jirkov dle předložené zprávy.

18/22/RM/2019 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce ul. Dvořákova v Jirkově
včetně zhotovení okružních křižovatek
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou HERKUL a.s., se sídlem čp. 228, Obrnice,
IČO:25004638 na akci Rekonstrukce ul. Dvořákova v Jirkově včetně zhotovení okružních křižovatek dle
předložené zprávy.

19/22/RM/2019 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Vybudování chodníku u rybníka na
Březenci, Jirkov
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou Vodohospodářská stavební spol. s r.o.,
se sídlem Černovická 4264, Chomutov, IČO: 44567022 na akci Vybudování chodníku u rybníka na
Březenci, Jirkov dle předložené zprávy.

20/22/RM/2019 Smlouva o dílo se Severočeskou stavební a. s. na opravu části
komunikace v Bezručově ulici
I. Rada města-schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na opravu části komunikace v Bezručově ulici dle důvodové zprávy.

21/22/RM/2019 Memorandum o vzájemné spolupráci
I. Rada města-schvaluje
uzavření Memoranda O vzájemné spolupráci a podpoře při budování infrastruktury pro horská kola tzv.
Single Trailů v Krušných horách mezi Městem Jirkov a Ústeckým krajem dle předložené zprávy.

22/22/RM/2019 Zařazení nové investiční akce "Infrastruktura do škol - Jirkov" do
rozpočtu města na rok 2019
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit zařazení nové investiční akce " Infrastruktura do škol - Jirkov" do rozpočtu na rok 2019 dle
předložené zprávy.

23/22/RM/2019 Zařazení nové investiční akce (nákup nového rentgenu pro Polikliniku
Jirkov) do rozpočtu města na rok 2019
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit zařazení nové investiční akce do rozpočtu na rok 2019 a to na nákup RTG skiagrafického přístroje
na Polikliniku Jirkov v hodnotě 4,5 mil. Kč vč. DPH. Náklady na tuto akci budou hrazeny z Fondu rezerv
a rozvoje.

24/22/RM/2019 Stav komunikací po zimním období - plán oprav
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o stavu komunikací ve městě Jirkov po zimním období 2018 – 2019
II. Rada města-schvaluje
předložený plán oprav komunikací a chodníků ve městě.

25/22/RM/2019 Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti ONZA a.s., za rok 2018
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti a hospodaření společnosti ONZA a.s., za rok 2018.

26/22/RM/2019 Bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkové
organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit s účinností od 26. 6. 2019 bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkové
organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, v souladu se změnou zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Převádí se majetek v
účetní hodnotě 426.928,62,- Kč.

27/22/RM/2019 Zapojení města Jirkova do OP VVV výzvy IKAP II v aktivitě Zřízení
technických klubů
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit zapojení města Jirkova jako partnera s finančním podílem do OP VVV výzvy IKAP v aktivitě
Zřízení technických klubů.

28/22/RM/2019 Peněžitý dar pro nadační fond Folivora
I. Rada města-nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit navázání dlouhodobé spolupráce s nadačním fondem Folivora se sídlem Myslivečkova 22/2,
Ustí nad Labem 400 01, IČ: 06204821, který byl založen na podporu ústecké zoologické zahrady.

29/22/RM/2019 Smlouva o dílo - sochařské sympozium
I. Rada města-schvaluje
smlouvu o dílo s panem Josefem Švancarem, ***, Boleboř 431 21. Předmětem smlouvy je zhotovení
sedmi soch, které vzniknou v rámci sochařského sympozia.

30/22/RM/2019 Seznámení ZM s výsledky uskutečněné kontroly - MV ČR
I. Rada města-byla seznámena
se zprávou o provedené kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města ze dne 13.
5. 2019 uskutečněnou Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly a doporučuje
zastupitelstvu města odsouhlasit opatření k nápravě zjištěných nedostatků a k zamezení jejich
opakování.

31/22/RM/2019 Vybudování interaktivního tepelného výměníku
I. Rada města-schvaluje
záměr vybudování interaktivního výměníku v ulici 5. května v Jirkově společností ČEZ Teplárenská a.s.

32/22/RM/2019 Žádost o dotaci na projekt Snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení v Jirkově
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit podání žádosti o dotaci na projekt "Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Jirkově,
etapa II." v rámci Státního programu na podporu úspor - program EFEKT.
II. Rada města-schvaluje
vystavení objednávky/uzavření smlouvy o dílo s firmou METROLUX s. r. o., U vinné révy 1776/11,
Záběhlice, 106 00 Praha 10 za účelem podání žádosti o dotaci na projekt "Snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení v Jirkově, etapa II." v rámci Státního programu na podporu úspor program EFEKT a to v případě schválení podání žádosti o dotaci zastupitelstvem města.

33/22/RM/2019 Schválení formy žádosti o dotaci - Projekt Efektivní veřejná správa v
Jirkově
I. Rada města-schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt Efektivní veřejná správa v Jirkově v rámci 92. Výzvy Operačního
programu Zaměstnanost, Prioritní osy 4. Efektivní veřejná správa vyhlášené Ministerstvem práce a
sociálních věcí dle předloženého návrhu.

34/22/RM/2019 Schválení do evidence čekatelů na umístění v DPS Mládežnická 1753,
Jirkov
I. Rada města-souhlasí
se zařazením čekatele do evidence na umístění v DPS Mládežnická, Jirkov, dle předložené zprávy.

35/22/RM/2019 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro Městský ústav sociálních
služeb Jirkov, příspěvková organizace
I. Rada města-souhlasí
aby Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace přijal do svého vlastnictví
sponzorský dar od:
1. ***, bytem ***, 430 01 Chomutov, a to věcný dar - Radiopříjímač s CD Sencor SPT 207 v
reprodukční ceně 1.099 Kč,
2. BEST PROMO, s. r. o., IČO 05715016, se sídlem Blatenská 1188, 430 03 Chomutov, a to finanční
dar ve výši 1.000 Kč,
***, bytem ***, 104 00 Praha, a to finanční dar ve výši 1.000 Kč,
***, bytem ***, 431 41 Údlice, a to finanční dar ve výši 1.000 Kč,
***, bytem ***, 430 03 Chomutov, a to finanční dar ve výši 2.000 Kč,
***, bytem ***, 430 05 Chomutov, a to finanční dar ve výši 3.000 Kč,

na pořízení vyřezávané dřevěné dekorace "Dubáčka", který bude umístěn v prostorách Městského
ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace.

36/22/RM/2019 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
I. Rada města-bere na vědomí
výsledek výběrového řízení příspěvkové organizace - Městský ústav sociálních služeb Jirkov na
veřejnou zakázku malého rozsahu "Lůžka s příslušenstvím", dle předložené zprávy.

37/22/RM/2019 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov
I. Rada města-bere na vědomí
výsledek výběrového řízení příspěvkové organizace - Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres
Chomutov na veřejnou zakázku malého rozsahu "Nábytek".

38/22/RM/2019 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov
I. Rada města-bere na vědomí
výsledek výběrového řízení příspěvkové organizace - Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres
Chomutov na veřejnou zakázku malého rozsahu "Nákup pracovních sešitů a učebnic".

39/22/RM/2019 Informativní zpráva - DDM Jirkov
I. Rada města-bere na vědomí
předloženou informativní zprávu ve věci řízení příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jirkov do
doby jmenování nového ředitele/ředitelky na základě konkurzního řízení.

40/22/RM/2019 Výroční zpráva Spolku Prohandicap Jirkov za rok 2018
I. Rada města-bere na vědomí
předloženou výroční zprávu Spolku Prohandicap Jirkov za rok 2018.

41/22/RM/2019 MěÚSS Jirkov - zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018 a
ověření čerpání dotace v programu Podpora poskytování sociálních služeb v Ústeckém
kraji
I. Rada města-bere na vědomí
1. zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Městského ústavu sociálních služeb Jirkov,
příspěvkové organizace k 31. 12. 2018
2. zprávu nezávislého auditora pro účely ověření čerpání finanční podpory Městským ústavem
sociálních služeb Jirkov, příspěvkovou organizací v rámci programu Podpora poskytování sociálních
služeb v Ústeckém kraji za rok 2018.

42/22/RM/2019 Návrh na vyřazení majetku
I. Rada města-schvaluje
na základě doporučení škodní komise ze dne 12.6.2019 vyřazení majetku, uvedeného v protokolech č.
13 až 15, č. 17 až 20 a č. 24.

43/22/RM/2019 Schválení účetní závěrky města Jirkova za rok 2018
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit účetní závěrku města Jirkova za období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018.

44/22/RM/2019 Závěrečný účet města Jirkova za rok 2018
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit závěrečný účet města Jirkova za rok 2018, včetně příloh
a souhlasit podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2018, a to bez výhrad.

45/22/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 65 - 68
I. Rada města-schvaluje
RO č. 68) Dotace z MŠMT ČR pro MGaZŠ Krušnohorská 1675, Jirkov ve výši 2 600 060 Kč
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 65) Přesun mezi závaznými ukazateli na Městské policii ve výši 13 991 Kč
RO č. 66) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěP na projekt "Radiokomunikační zařízení" ve výši 122
930 Kč
RO č. 67) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 10 000 Kč

46/22/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 69 - 70
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 69) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 176 000 Kč
RO č. 70) Navýšení rozpočtu odboru MMaÚI na nákup rentgenu ve výši 4 500 000 Kč

47/22/RM/2019 Závěrečný účet 2018 - DSO Chomutovsko
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit Závěrečný účet 2018 Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.

48/22/RM/2019 Organizační zabezpečení 8. ZM
I. Rada města-souhlasí
s předloženým organizačním zabezpečením 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkova.
II. Rada města-ukládá
1. starostce města
1.1.
svolat zasedání Zastupitelstva města na den 26. června 2019 od 15 hodin do zasedací místnosti MěÚ
Jirkov.
Termín: 26.6.2019
2. vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
2.1.
zabezpečit plnění úkolů uložených v organizačním zabezpečení 8. zasedání Zastupitelstva města
Jirkova v předloženém, popř. doplněném znění.
Termín: 26.6.2019

49/22/RM/2019 Plán práce RM a ZM na 2. pololetí 2019
I. Rada města-schvaluje
plán práce RM na 2. pololetí 2019.
II. Rada města-bere na vědomí
návrh plánu práce ZM na 2. pololetí 2019.

Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova

Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova

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

