Přehled usnesení
z 29. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 30.11.2020
od 13:00 hodin v zasedací síni MěÚ Jirkov

1/29/RM/2020 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 30/23/RM/2020, 4/27/RM/2020, 38/27/RM/2020 - bod 1.a 2., 8/27/RM/2020,
17/27/RM/2020, 7/27/RM/2020, 6/27/RM/2020, 11/25/RM/2020,

2/29/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za období od 11.11.2020 do
24.11.2020
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 11. 11. 2020 do 24. 11. 2020.

3/29/RM/2020 Občanská komise
I. Rada města-bere na vědomí
zápis ze zasedání občanské komise ze dne 24. 11. 2020.

4/29/RM/2020 Zadávací řízení
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka a
montáž interiérové vířivky včetně stavebních úprav na zámku Červený Hrádek čp. 1".
II. Rada města-schvaluje
zadání zakázky malého rozsahu "Dodávka a montáž interiérové vířivky včetně stavebních úprav na
zámku Červený Hrádek čp. 1" firmě Jaroslav Tesárek, se sídlem Na Borku 1571, 273 09 Kladno Švermov, IČO 67294766 z důvodu splnění podmínek zadání a akceptovatelné ceny.

5/29/RM/2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 4839 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 4839 o výměře 13 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem
využívání přístupové cesty k prodejně se smíšeným zbožím.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 4839 o výměře 13 m 2 v k.ú. Jirkov za
účelem využívání přístupové cesty k prodejně se smíšeným zbožím.
Termín: 14.12.2020

6/29/RM/2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 71/2 a p.č. 72 v k. ú. Svahová
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 71/2 o výměře 1353 m 2 a p.č. 72 o výměře 158 m2 v k.ú.
Svahová za účelem využití dle územního plánu formou obálkové metody za minimální kupní cenu 564,Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou
legislativou k datu prodeje pozemku.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 71/2 o výměře 1353 m 2 a p.č. 72 o výměře 158 m2 v k.ú.
Svahová za účelem využití dle územního plánu formou obálkové metody za minimální kupní cenu 564,Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou
legislativou k datu prodeje pozemku.
Termín: 14.12.2020

7/29/RM/2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 205/30 v k.ú. Zákoutí
I. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 205/30 o výměře 929 m 2 vedený v katastru nemovitostí
jako trvalý travní porost v k.ú. Zákoutí za účelem využití zázemí k rekreačnímu objektu.

8/29/RM/2020 Prodej části pozemku p.č. 205/1 v k. ú. Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 205/1 o výměře přibližně 230 m 2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za účelem rozšíření zázemí k domu ***, bytem ***, Jirkov za
smluvní cenu 500 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v
souladu s plantou legislativou k datu prodeje pozemku.

9/29/RM/2020 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1325/17 a 1325/4 v k.ú.
Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 1325/17 a 1325/4 v k.ú.
Jirkov za účelem oprav a údržby kanalizační a vodovodní přípojky k plánovanému rodinnému domu na
pozemku p.č. 1325/14 v k.ú. Jirkov. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch pozemku p.č. 1325/14 v
k.ú. Jirkov s tím, že smlouva bude uzavřena s ***, bytem ***, Jirkov. Věcné břemeno se zřizuje na
dobu životnosti stavby za smluvní cenu 50,- Kč za každý započatý bm + DPH dle platných předpisů.
Výše jednorázové úhrady bude určena dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do
doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti s tím, že do kolaudace stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu musí být uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene.

10/29/RM/2020 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1325/26 a 1325/4 v k.ú.
Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 1325/26 a 1325/4 v k.ú.
Jirkov za účelem oprav a údržby kanalizační a vodovodní přípojky k plánovanému rodinnému domu na
pozemku p.č. 1325/1 v k.ú. Jirkov. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch pozemku p.č. 1325/1 v k.ú.
Jirkov s tím, že smlouva bude uzavřena s ***, bytem ***, Klášterec nad Ohří a ***, bytem ***, Litvínov.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu životnosti stavby za smluvní cenu 50 Kč za každý započatý bm +
DPH dle platných předpisů. Výše jednorázové úhrady bude určena dle geodetického zaměření
skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s tím, že do kolaudace stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu musí být uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.

11/29/RM/2020 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1325/17 a 1325/4 v k.ú.
Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 1325/17 a 1325/4 v k.ú.
Jirkov za účelem oprav a údržby kanalizační a vodovodní přípojky k plánovanému rodinnému domu na
pozemku p.č. 1325/15 v k.ú. Jirkov. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch pozemku p.č. 1325/15 v
k.ú. Jirkov s tím, že smlouva bude uzavřena s ***, bytem ***, Chomutov. Věcné břemeno se zřizuje
na dobu životnosti stavby za smluvní cenu 50 Kč za každý započatý bm + DPH dle platných předpisů.
Výše jednorázové úhrady bude určena dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do
doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti s tím, že do kolaudace stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu musí být uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene.

12/29/RM/2020 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1232/45 a 1325/4 v k.ú.
Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 1232/45 a 1325/4 v k.ú.
Jirkov za účelem oprav a údržby kanalizační a vodovodní přípojky k plánovanému rodinnému domu na
pozemku p.č. 1232/41 v k.ú. Jirkov. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch pozemku p.č. 1232/41 v
k.ú. Jirkov s tím, že smlouva bude uzavřena s Nikolou Reifovou, bytem Vančurova 645, Jirkov.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu životnosti stavby za smluvní cenu 50,- Kč za každý započatý bm +
DPH dle platných předpisů. Výše jednorázové úhrady bude určena dle geodetického zaměření
skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s tím, že do kolaudace stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu musí být uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.

13/29/RM/2020 Bezúplatný převod pozemku p.č. 502/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 502/1 v k.ú. Jirkov ve vlastnictví České republiky s
příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví města Jirkova a smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 98/2020 včetně schvalovací
doložky.

14/29/RM/2020 Výpůjčka kapličky v obci Jindřišská
I. Rada města-schvaluje
výpůjčku kapličky v obci Jindřišská nacházející se na pozemku st.p. .č 27 k. ú. Jindřišská o výměře 54
m2, včetně tohoto pozemku, Okrašlovacímu spolku Jindřišská, se sídlem Jirkov, Jindřišská 14, PSČ 431
11, IČ0 26548640 za účelem pořádání koncertů a výstav na dobu 15 let od podpisu smlouvy o
výpůjčce.

15/29/RM/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Vybudování nových parkovacích míst v
lokalitě napojení na Borku, Jirkov
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou ABC Chomutov spol. s r.o. se sídlem
Škroupova 1059, 430 01 Chomutov, IČO 44566760 na akci "Vybudování nových parkovacích míst v
lokalitě napojení na ul. Na Borku, Jirkov", dle předložené zprávy.

16/29/RM/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce komunikací a parkovacích
stání v ul. SNP, ul. Mládežnická a ul. Školní, Jirkov - 1. část
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou HERKUL a.s. se sídlem Průmyslová 228,
435 21 Obrnice, IČO 25004638 na akci "Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. SNP, ul.
Mládežnická a ul. Školní, Jirkov - 1. část" , dle předložené zprávy.

17/29/RM/2020 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro Dům dětí a mládeže Jirkov
I. Rada města-schvaluje
aby Dům dětí a mládeže Jirkov, přijal do svého vlastnictví sponzorský dar od Severočeských vodovodů
a kanalizací, a. s., IČO 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, a to peněžitý dar ve výši
15 000 Kč na činnost "Technického klubu - posílení řemeslných a technických kompetencí žáků
základních a středních škol v roce 2020".

18/29/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 Chirurgie Skála s.r.o., se sídlem Poděbradova 1157/8, 430 01 Chomutov, IČO
02385953, a to peněžitý dar ve výši 10.000 Kč.

19/29/RM/2020 Sjednocení formy nájemního bydlení pro seniory
I. Rada města-schvaluje
sjednocení formy nájemního bydlení pro seniory a postup při zařazení žádostí do pořadníku čekatelů a
přidělení bytu v objektech "Nájemního bydlení pro seniory", v ul. Červenohrádecká 1557, ul. Ervěnická
1068.

20/29/RM/2020 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov - souhlas s
přijetím sponzorského daru
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

21/29/RM/2020 Schválení zařazení do evidence čekatelů na umístění v DPS a přidělení
ubytování v DPS Mládežnická 1753, Jirkov
I. Rada města-souhlasí
se zařazením klienta do evidence čekatelů na umístění v DPS a s přidělením ubytování v DPS
Mládežnická 1753, Jirkov dle předložené zprávy.

22/29/RM/2020 Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti
I. Rada města-schvaluje
vyjmutí prosklené výlohy a zabudování dřevěné zárubně a dveří naproti vstupu do recepce na zámku
Červený Hrádek.

23/29/RM/2020 Charitativní účet
I. Rada města-schvaluje
vyhlášení veřejné charitativní sbírky Srdcem pro Jirkov.
II. Rada města-ukládá
1. pov. říz. odboru kancelář úřadu
1.1.
provést oznámení o konání veřejné sbírky Srdcem pro Jirkov na Krajský úřad Ústeckého kraje.
Termín: 2.12.2020
2. vedoucí finančního odboru
2.1.
zajistit zřízení bankovního účtu pro veřejnou sbírku Srdcem pro Jirkov.
Termín: 1.12.2020

24/29/RM/2020 Schválení zápisu kroniky města Jirkova za rok 2019
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

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.

