Přehled usnesení
z 17. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 13.5.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/17/RM/2019 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněné usnesení č. 4/15/RM/2019.

2/17/RM/2019 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov od 24. 4. 2019 do 6. 5. 2019
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov od 24. 4. 2019 do 6. 5. 2019.

3/17/RM/2019 Pořízení informačního systému
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

4/17/RM/2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 1772 na nám. Dr. E. Beneše
v Jirkově
I. Rada města-schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 3 m 2 v I. nadzemním podlaží objektu čp. 1772 na nám.
Dr. E. Beneše v Jirkově, stojící na pozemku p.č. 877, k.ú. Jirkov, za účelem umístění a provozování
bankomatu společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ 25672720.
II. Rada města-ukládá
1. Marcele Vohnoutové, pov. říz. MMJ
1.1.
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 3 m 2 v I. nadzemním podlaží objektu čp. 1772
na nám. Dr. E. Beneše v Jirkově, stojící na pozemku p.č. 877, k.ú. Jirkov, za účelem umístění a
provozování bankomatu společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ 25672720.
Termín: 27.5.2019

5/17/RM/2019 Žádost dlužníků o prominutí poplatků z prodlení
I. Rada města-nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit žádost manželů ***, nar. *** a ***, nar. *** o prominutí poplatků z prodlení, dle důvodové
zprávy.

6/17/RM/2019 Zadávací řízení
I. Rada města-schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 19/2019 - "Vybudování venkovního výtahu na objektu ZUŠ,
ul. Chomutovská č.p. 267, Jirkov" - firmě JM Mikulášek s.r.o., se sídlem Nerudova 18, 430 01 Chomutov,
IČ 25405888, z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny.

7/17/RM/2019 Zadávací řízení II
I. Rada města-schvaluje
a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 30/2019 - "Nákup služebního vozidla pro Městskou policii
Jirkov" - firmě AUTO HRUBÝ s.r.o., se sídlem Jirkovská 231, 431 59 Vysoká Pec, IČ 25483692, z důvodu
předložení nejnižší nabídkové ceny,
b) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 32/2019 - "Nákup služebního vozidla (typ dodávka) pro
Městskou policii Jirkov" - firmě AUTO HRUBÝ s.r.o., se sídlem Jirkovská 231, 431 59 Vysoká Pec, IČ
25483692, z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny.

8/17/RM/2019 Záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 4226 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 4226 v k.ú. Jirkov o výměře cca 13 - 15 m2
za účelem vybudování a využívání přístupu a příjezdu k vlastnictví žadatelky.

9/17/RM/2019 Záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov o výměře cca 50 - 55 m2 (přesná
výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem majetkoprávního vypořádání přístupu k domům
čp. 1443 a 1444.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov o výměře cca 50 - 55 m2
(přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem majetkoprávního vypořádání přístupu
k domům čp. 1443 a 1444.
Termín: 27.5.2019

10/17/RM/2019 Pronájem částí pozemků p.č. 562 a 563 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 562 o výměře 50 m 2 a části pozemku p.č. 563 o výměře 100 m2 v k.ú.
Jirkov za účelem využívání zahrady - zázemí k bytu v domě čp. 991 panu ***, bytem ***, Spořice a to
na dobu neurčitou a za smluvní cenu 7,- Kč/m2/rok.

11/17/RM/2019 Propachtování pozemku p.č. 1122/2 a části pozemků p.č. 1123 a 1122/1
v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
propachtování pozemku p.č. 1122/2 o výměře 16 m 2, části pozemku p.č. 1122/1 o výměře 91 m 2 a části
pozemku p.č. 1123 o výměře 566 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady včetně zahradního
domku, pergoly a skladu na nářadí manželům ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou za smluvní
cenu 7,- Kč/m2/rok.

12/17/RM/2019 Odkoupení pozemku p.č. 832 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit odkoupení pozemku p.č. 832 o výměře 212 m2 v k.ú. Jirkov za nabídnutou cenu 400,- Kč/m2 od
paní ***, bytem ***, paní ***, bytem ***, Jirkov, pana ***, bytem *** a paní ***, bytem ***, Most.
Náklady spojené s převodem pozemku p.č. 832 v k.ú. Jirkov uhradí město Jirkov.

13/17/RM/2019 Ustanovení opatrovníka
I. Rada města-schvaluje
ustanovení města Jirkova zastoupeného Ing. Milanem Reinerem opatrovníkem paní ***, ***, Jirkov nar.
*** vlastníka pozemku p.č. 1679/33 v k.ú. Jirkov pro potřeby stavebního řízení na stavbu „VTL Plynovod
DN1400. RU Kateřinský potok - RU Přimda"
II. Rada města-schvaluje
ustanovení města Jirkova zastoupeného Ing. Milanem Reinerem opatrovníkem pana ***, ***, Jirkov
nar. *** spoluvlastníka pozemku p.č. 1961/1 v k.ú. Jirkov pro potřeby stavebního řízení na stavbu „VTL
Plynovod DN1400. RU Kateřinský potok - RU Přimda".

14/17/RM/2019 Žádost o prominutí poplatku za provedený dvojitý odtah vozidla
I. Rada města-neschvaluje
prominutí poplatku za provedený odtah automobilu značky Fiat, RZ:*** ze dne 12.04.2019 - ***

15/17/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
I. Rada města-schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku
p.č. 1368 v k.ú. Jirkov ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit ÚZSVM práva vstupu a vjezdu
za účelem umístění, provozování a provádění údržby, revizí a oprav podzemního vedení plynovodu
včetně jeho součástí a zařízení ve prospěch společnosti NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, DIČ CZ27260364
se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 - Nusle v celkovém rozsahu přibližně 163 m2 za jednorázovou
úplatu 55 Kč za m2 + DPH dle platných právních předpisů. Po kolaudaci stavby bude uzavřena smlouva
o zřízení věcného břemene služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene služebnosti hradí
oprávněný.

16/17/RM/2019 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce objektu čp. 23 v ul. Tyršova
na Informační centrum, Jirkov
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou PETROM STAVBY, a.s., se sídlem
Běchovická 701/26, Praha 10, IČO: 26769611 na akci Rekonstrukce objektu čp. 23 v ul. Tyršova
na Informační centrum Jirkov, dle předložené zprávy.

17/17/RM/2019 Vyhodnocení zimní údržby 2018/2019
I. Rada města-bere na vědomí
předloženou zprávu o vyhodnocení zimní údržby komunikací 2018/2019.

18/17/RM/2019 Odkoupení pozemků včetně stavby v k. ú.Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - pozemek p.č.
4726/1 o výměře 580 m2, p. č. 4721/1 o výměře 40 m2,p.č. 4722/1 o výměře 69 m2 a nově vzniklého
pozemku p.č. 4726/46 o výměře 19 m 2 (odděleného z pozemku p. č. 4726/45 dle GP č. 3222-131/2018)
v k.ú. Jirkov včetně tělesa komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace na těchto pozemcích
od ***, bytem ***, Jirkov za celkovou cenu 3 000 Kč, dle předloženého znění. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.

19/17/RM/2019 Schválení účetní závěrky za r. 2018 - školy a školská zařízení, MěÚSS
I. Rada města-projednala
předložené podklady dále uvedených příspěvkových organizací, které byly zpracovány v souladu s § 4
vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, a nezjistila, že by účetní závěrky neposkytovaly v rozsahu předložených podkladů věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetních jednotek.
II. Rada města-schvaluje
výsledek hospodaření dále uvedených příspěvkových organizací za rok 2018, včetně jeho rozdělení
do fondů, dle předložené zprávy.
III. Rada města-schvaluje
účetní závěrku za r. 2018 u těchto příspěvkových organizaci:
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
Dům dětí a mládeže Jirkov
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

20/17/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 "Vinylová podlaha do jídelny
MěÚSS Jirkov, U Dubu 1562".

21/17/RM/2019 Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2018
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2018.

22/17/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 41-49
I. Rada města-schvaluje
RO č. 43) Dotace z ÚP na koordinátora veřejné služby za měsíc únor 2019 ve výši 16 000 Kč
RO č. 44) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za měsíc únor 2019 ve výši 262 967 Kč
RO č. 45) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na právní odbor za měsíc únor 2019 ve výši 18
000 Kč
RO č. 46) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na SÚaŽP za měsíc únor 2019 ve výši 18 000 Kč
RO č. 47) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na Městské policii za měsíc únor 2019 ve výši
18 000 Kč
RO č. 48) Dotace z MŠMT ČR pro MGaZŠ Krušnohorská Jirkov ve výši 2 251 150 Kč
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 41) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 103 000 Kč
RO č. 42) Navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Lesy města Jirkova ve výši 1 000 000 Kč
RO č. 49) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 232 000 Kč

23/17/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 50
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 50) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 25 200 Kč.

24/17/RM/2019 Služební cesta do města Kobylnica v Polsku
I. Rada města-schvaluje
služební cestu delegace za město Jirkov ve dnech 24. 5 - 26. 5. 2019 do města Kobylnica v Polsku, kam
starosta města Kobylnica pozval zástupce města Jirkova na městské slavnosti a kde bude předjednáno
partnerství obou měst. Členové delegace jsou: Mgr. Darina Kováčová, Dana Jurštaková, Ing. Milan
Reiner, Vladimír Vacula.

25/17/RM/2019 Komise rozvoje a bezpečnosti
I. Rada města-bere na vědomí
zápis ze schůze Komise rozvoje a bezpečnosti konané dne 15. 4. 2019.

26/17/RM/2019 Aktualizace obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických
nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných
veřejných prostranstvích.

27/17/RM/2019 Organizační zabezpečení 7. ZM
I. Rada města-souhlasí
s předloženým organizačním zabezpečením 7. zasedání Zastupitelstva města Jirkova.
II. Rada města-ukládá
1. starostce města
1.1.
svolat zasedání Zastupitelstva města na den 22. května 2019 od 15 hodin do zasedací místnosti MěÚ
Jirkov.
Termín: 22.5.2019
2. vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
2.1.
zabezpečit plnění úkolů uložených v organizačním zabezpečení 7. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
v předloženém, popř. doplněném znění.
Termín: 22.5.2019
3. vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
3.1.
projednat s JUDr. Duchoněm úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Jirkova dle návrhu Ing.
Duchana a zařadit ho do programu ZM dne 22. 5. 2019.
Termín: 22.5.2019

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

