Přehled usnesení
z 28. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 9.9.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/28/RM/2019 Nový název ulice v k. ú. Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit název nové ulice v k.ú. Jirkov Pod Vrchem dle předloženého návrhu.

2/28/RM/2019 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov od 14.8.2019 do 4.9.2019
I. Rada města-bere na vědomí
Zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 14.8.2019 do 4.9.2019

3/28/RM/2019 Občanská komise
I. Rada města-bere na vědomí
zápisy z jednání občanské komise ze dne 22. 8. 2019 a 3. 9. 2019.

4/28/RM/2019 Komise rozvoje a bezpečnosti
I. Rada města-bere na vědomí
zápis ze zasedání Komise rozvoje a bezpečnosti, které se konalo dne 19. 8. 2019.

5/28/RM/2019 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace pro SK Ervěnice - Jirkov, z.s.
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí mimořádné dotace pro SK Ervěnice - Jirkov, z.s. IČ 47797967, se sídlem Žižkova
1399, Jirkov, na nákup nového kotle do fotbalového areálu v ul. Mostecká, vč. nákladů s tím
spojených, v celkové výši 120 000 Kč. Důvodem poskytnutí mimořádné dotace je havarijní stav
současného zařízení, který znemožňuje poskytnout sportovcům odpovídající zázemí.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit smlouvu o poskytnutí dotace, mezi městem Jirkov a SK Ervěnice Jirkov, z.s., se sídlem
Žižkova, 431 11 Jirkov, IČ 47797967 na částku 120 000 Kč.
III. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit navýšení rozpočtu OVSVV o částku 120 000 Kč. Navýšení bude hrazeno z Fondu rezerv a
rozvoje.

6/28/RM/2019 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 ***, bytem ***, a to věcný dar /televizor zn. Mascom/ v reprodukční ceně 995,Kč.

7/28/RM/2019 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro MěÚSS Jirkov, p. o. - II.
I. Rada města-schvaluje
aby Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace přijal do svého vlastnictví
sponzorský dar od:
ESSITY Czech Republic, s. r. o., IČO 48536566, se sídlem Sokolovská 94/100, 186 00 Praha 8, a to
finanční dar ve výši 60.000,- Kč za účelem realizace 8. ročníku konference "Jak zvládnout stres a
nevyhořet", kterou pořádá Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace.

8/28/RM/2019 Městské gymnázium a Základní škola Jirkov - souhlas s přijetím
sponzorského daru
I. Rada města-souhlasí,
aby příspěvková organizace Městské gymnázium a Základní škola Jirkov přijala do svého vlastnictví
sponzorský dar od dárce WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4,
IČO 24231509. Jedná se o peněžitý dar ve výši 37.499,- Kč, který je určen na úhradu obědové služby
pro žáky školy.

9/28/RM/2019 Bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkových
organizací města Jirkova - ZŠ Studentská, ZŠ Nerudova, MGaZŠ Krušnohorská, MŠ Jirkov
I. Rada města-projednala
předloženou zprávu o bezúplatném převodu majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkových
organizací města Jirkova - škol.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit s účinností od 18. 9. 2019 bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví
příspěvkových organizací města Jirkova - škol, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.
Majetek - hasicí přístroje - se převádí na následující organizace takto:
1. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov v účetní hodnotě 3.400,00 Kč
2. Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov v účetní hodnotě 2.550,00 Kč
3. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, v účetní hodnotě 5.950,00 Kč
4. Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace v účetní hodnotě 5.950,00 Kč.

10/28/RM/2019 Delegování zástupce města Jirkova v Severočeské vodárenské
společnosti a.s.
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
delegovat v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích starostku města Mgr. Darinu Kováčovou a
v její nepřítomnosti místostarostku Danu Jurštakovou jako zástupce města Jirkova na všechna jednání
valných hromad Severočeské vodárenské společnosti a.s.

11/28/RM/2019 Zadávací řízení
I. Rada města-schvaluje
zrušení zakázky malého rozsahu "Oprava protihlukových zdí A a B u silničního obchvatu" z důvodu
podání jedné nabídkové ceny převyšující rozpočet města.

12/28/RM/2019 Záměr prodeje části pozemků p.č.254, p.č. 275 a p.č. 272/1 v k. ú.
Svahová
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č.275 o výměře přibližně 50 m 2 ( přesná výměra bude
určena geometrickým plánem) v k.ú. Svahová za účelem zarovnání hranice vlastnictví pozemku
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č.275 o výměře přibližně 50 m 2 ( přesná výměra
bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Svahová za účelem zarovnání hranice vlastnictví pozemku
Termín: 23.9.2019

13/28/RM/2019 Záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 371 v k.ú. Červený
Hrádek
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 371 v k.ú. Červený Hrádek o výměře 609 m 2 za
účelem využívání zahrady.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 371 v k.ú. Červený Hrádek o výměře
609 m2 za účelem využívání zahrady.
Termín: 23.9.2019

14/28/RM/2019 Záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 205/13 v k.ú. Zákoutí
I. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 205/13 o výměře 11582 m 2 v k.ú. Zákoutí k zemědělským
účelům a k zajištění zdroje pitné vody pro objekt čp. 58.

15/28/RM/2019 Prodej pozemku p.č. 585 a části pozemku p.č. 586/1 v k.ú. Březenec
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p.č. 585 o výměře 305 m 2 za kupní cenu 585,16 Kč/m 2 a části pozemku p.č.
586/1 o výměře cca 150 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za kupní cenu 200
Kč/m2 v k.ú. Březenec za účelem scelení vlastnictví a využívání přístupové cesty ke svému vlastnictví
***, bytem Jirkov.
Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady
spojené s prodejem pozemku hradí žadatel.

16/28/RM/2019 Smlouva o provedení stavby na pozemku
I. Rada města-schvaluje
uzavření smlouvy o provedení stavby č. VIII/2031/2019/CV na pozemku p.č. 422/1 v k.ú. Březenec ve
vlastnictví Ústeckého kraje, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem za
účelem realizace stavby „Vybudování chodníku u rybníka a nové lávky přes přivaděč na Březenci,
Jirkov - stavební objekt SO 201- lávka"

17/28/RM/2019 Zřízení práva stavby na pozemku p. č. 3729/5 v k. ú. Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit zřízení práva stavby zahradního domku jako stavby dočasné, po dobu trvání nájemní smlouvy s
***, bytem Jirkov na pozemku p.č. 3729/5 v k.ú. Jirkov s tím, že smluvně bude vyloučeno předkupní
právo a vzájemné finanční vyrovnání v případě zániku práva stavby.

18/28/RM/2019 Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 3289/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 3289/1 v k.ú. Jirkov za
účelem umístění, údržby a oprav nájezdu k plánované garáži na pozemku p.č. 3280 v k.ú. Jirkov. Věcné
břemeno se zřizuje ve prospěch ***, bytem *** Chomutov a to na dobu životnosti stavby a za smluvní
cenu 50,- Kč za každý započatý m2 + 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.

19/28/RM/2019 Udělení výjimky ze Zásad pro povolování vyhrazených parkovacích míst
I. Rada města-neschvaluje
žádost ***, bytem ***o udělení výjimky ze Zásad pro povolování vyhrazených parkovacích míst.

20/28/RM/2019 Postup oprav na komunikacích v roce 2019
I. Rada města-bere na vědomí
informativní zprávu o postupu oprav na komunikacích v roce 2019.

21/28/RM/2019 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat
 pozemek č.1 p.č. 1332/6 o výměře 693 m2
 pozemek č.2 p.č. 1332/7 o výměře 708 m2
 pozemek č.3 p.č. 1232/1 o výměře 705 m2
 pozemek č.4 p.č. 1332/5 o výměře 784 m2
 pozemek č.5 p.č. 1325/19 o výměře 613 m2
 pozemek č.6 p.č. 1325/20 o výměře 652 m2
 pozemek č.7 p.č. 1325/21 o výměře 595 m2

p.č. 1325/2 o výměře 18 m2

celková výměra
613 m2
 pozemek č.8 p.č. 1325/18 o výměře 629 m2
 pozemek č.9 p.č. 1325/1 o výměře 665 m2
 pozemek č.10 p.č. 1325/22 o výměře 621 m2
 pozemek č.11 p.č. 1325/23 o výměře 722 m2
 pozemek č.12 p.č. 1325/25 o výměře 772 m2
 pozemek č.13 p.č. 1315/21 o výměře 729 m2
 pozemek č.14 p.č. 1325/24 o výměře 727 m2
 pozemek č.15 p.č. 1325/7 o výměře 776 m2
 pozemek č.16 p.č. 1315/35 o výměře 739 m2
 pozemek č.17 p.č. 1325/16 o výměře 1048 m2
 pozemek č.18 p.č. 1325/15 o výměře 828 m2
 pozemek č.19 p.č. 1325/14 o výměře 771 m2
 pozemek č.20 p.č. 1325/6 o výměře 720 m2
 pozemek č.21 p.č. 1325/13 o výměře 738 m2
 pozemek č.22 p.č. 1325/12 o výměře 663 m2
 pozemek č.23 p.č. 1325/11 o výměře 702 m2
 pozemek č.24 p.č. 1315/22 o výměře 620 m2
 pozemek č.25 p.č. 1315/33 o výměře 763 m2
 pozemek č.26 p.č. 1315/1 o výměře 831 m2
 pozemek č.27 p.č. 1315/32 o výměře 710 m2
 pozemek č.28 p.č. 1315/25 o výměře 860 m2
 pozemek č.29 p.č. 1315/23 o výměře 1112 m2
 pozemek č.30 p.č. 1315/30 o výměře 771 m2

p.č. 1325/8 o výměře 171 m2

celková výměra
942 m2
vše v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektů sloužících k bydlení. Prodej pozemků bude prováděn
obálkovou metodou

II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit
záměr města Jirkova prodat
 pozemek č.1 p.č. 1332/6 o výměře 693 m2
 pozemek č.2 p.č. 1332/7 o výměře 708 m2
 pozemek č.3 p.č. 1232/1 o výměře 705 m2
 pozemek č.4 p.č. 1332/5 o výměře 784 m2
 pozemek č.5 p.č. 1325/19 o výměře 613 m2
 pozemek č.6 p.č. 1325/20 o výměře 652 m2
 pozemek č.7 p.č. 1325/21 o výměře 595 m2

p.č. 1325/2 o výměře 18 m2

celková výměra
613 m2
 pozemek č.8 p.č. 1325/18 o výměře 629 m2
 pozemek č.9 p.č. 1325/1 o výměře 665 m2
 pozemek č.10 p.č. 1325/22 o výměře 621 m2
 pozemek č.11 p.č. 1325/23 o výměře 722 m2
 pozemek č.12 p.č. 1325/25 o výměře 772 m2
 pozemek č.13 p.č. 1315/21 o výměře 729 m2
 pozemek č.14 p.č. 1325/24 o výměře 727 m2
 pozemek č.15 p.č. 1325/7 o výměře 776 m2
 pozemek č.16 p.č. 1315/35 o výměře 739 m2
 pozemek č.17 p.č. 1325/16 o výměře 1048 m2
 pozemek č.18 p.č. 1325/15 o výměře 828 m2
 pozemek č.19 p.č. 1325/14 o výměře 771 m2
 pozemek č.20 p.č. 1325/6 o výměře 720 m2
 pozemek č.21 p.č. 1325/13 o výměře 738 m2
 pozemek č.22 p.č. 1325/12 o výměře 663 m2
 pozemek č.23 p.č. 1325/11 o výměře 702 m2
 pozemek č.24 p.č. 1315/22 o výměře 620 m2
 pozemek č.25 p.č. 1315/33 o výměře 763 m2
 pozemek č.26 p.č. 1315/1 o výměře 831 m2
 pozemek č.27 p.č. 1315/32 o výměře 710 m2
 pozemek č.28 p.č. 1315/25 o výměře 860 m2
 pozemek č.29 p.č. 1315/23 o výměře 1112 m2
 pozemek č.30 p.č. 1315/30 o výměře 771 m2

p.č. 1325/8 o výměře 171 m2

celková výměra
942 m2
vše v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektů sloužících k bydlení. Prodej pozemků bude prováděn
obálkovou metodou
Termín: 23.9.2019

22/28/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.

23/28/RM/2019 Žádost o změnu účelu příspěvku MěÚSS Jirkov, p.o. z rozpočtu
zřizovatele
I. Rada města-bere na vědomí
výsledky hospodaření organizace MěÚSS Jirkov, p.o. s předpokladem vývoje k 31.12.2019.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu finančního odboru
1.1.
zajistit příslušné kroky vedoucí ke změně výše příspěvku na provoz - snížení o částku 2.000.000 Kč a
přesměrování této částky na posílení fondu investic o částku 2.000.000 Kč pro MěÚSS Jirkov, p.o.
Termín: 30.9.2019

24/28/RM/2019 Návrh na vyřazení majetku
I. Rada města-schvaluje
na základě doporučení škodní komise ze dne 3.9.2019 vyřazení majetku, uvedeného v protokolech č.
29 a číslo 31 až 34.
II. Rada města-bere na vědomí
informace uvedené v protokolech č. 21, 25, 27, 28 a 30.

25/28/RM/2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit Obecně závaznou vyhlášku města Jirkova č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

26/28/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 91 - 104
I. Rada města-schvaluje
RO č. 96) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS ve výši 2 908 792,65 Kč
RO č. 100) Dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce na rok 2019 ve výši 515 184 Kč
RO č. 101) Dotace z ÚP na koordinátora veřejné služby ve výši 16 000 Kč
RO č. 102) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce ve výši 180 000 Kč
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 91) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 10 000 Kč
RO č. 92) Navýšení rozpočtu na odboru VSVV pro SK Ervěnice - Jirkov ve výši 120 000 Kč
RO č. 93) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 1 000 Kč
RO č. 94) Navýšení rozpočtu na odboru VSVV ve výši 115 100 Kč
RO č. 95) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 216 500 Kč
RO č. 97) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 214 500 Kč
RO č. 98) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 5 500 Kč
RO č. 99) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 20 093 Kč
RO č. 103) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 5 000 Kč
RO č. 104) Navýšení rozpočtu na odboru VSVV ve výši 2 037 000 Kč

27/28/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 105 - 106
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 105) přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 1 490 000 Kč
RO č. 106) přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 2 100 000 Kč

28/28/RM/2019 Informativní zpráva o přípravách rozpočtu města Jirkova na rok 2020
I. Rada města-bere na vědomí
informativní zprávu o přípravách rozpočtu města Jirkova na rok 2020.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu finančního odboru
1.1.
předložit zprávu o přípravách rozpočtu města Jirkova na rok 2020 do jednání ZM.
Termín: 18.9.2019

29/28/RM/2019 Organizační zabezpečení 9. ZM
I. Rada města-souhlasí
s předloženým organizačním zabezpečením 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkova.
II. Rada města-ukládá
1. starostce města
1.1.
svolat zasedání Zastupitelstva města na den 18. září 2019 od 15 hodin do zasedací místnosti MěÚ
Jirkov.
Termín: 18.9.2019
2. vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
2.1.
zabezpečit plnění úkolů uložených v organizačním zabezpečení 9. zasedání Zastupitelstva města
Jirkova v předloženém, popř. doplněném znění.
Termín: 18.9.2019

30/28/RM/2019 Udělení výjimky a možnost přímého zadání veřejné zakázky malého
rozsahu
I. Rada města-projednala
předloženou zprávu, která se týká udělení výjimky a možnosti přímého zadání veřejné zakázky malého
rozsahu,
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
udělit výjimku z Vnitřního předpisu č. 2/2017 "Zásady na uplatňování zakázek na akce realizované
Městem Jirkov, příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, Městskou majetkovou Jirkov, s. r. o., a
firmou ONZA a. s. realizovaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
možnosti přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu - "Grafické zpracování a tisk ucelených
souborů metodik práce" pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov, dle předložené zprávy.

31/28/RM/2019 Přehled investičních akcí za rok 2019
I. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
předložit plnění investičních akcí do konce roku 2019 a zdůvodnění akcí nerealizovaných.
Termín: 30.9.2019

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.

