Přehled usnesení
z 30. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 7.12.2020
od 13:00 hodin v zasedací síni MěÚ Jirkov

1/30/RM/2020 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněné usnesení č.11/25/RM/2020, 23/29/RM/2020 - bod 1) a 2).

2/30/RM/2020 Kulturní, školská, sociální a sportovní komise
I. Rada města-bere na vědomí
a) zápis z jednání Kulturní, školské, sociální a sportovní komise konané dne 1. 12. 2020,
b) informaci o tom, že p. ***, nar. ***, odstoupil od Veřejnoprávní smlouvy na projekt "FONTÁNA 55
LET - výroční koncert" a to z důvodu vládních opatření týkajících se pandemie Covid 19,
c) informaci o tom, že p. *** vzal zpět svoji žádost o poskytnutí dotace na činnost.

3/30/RM/2020 Zrušení usnesení
I. Rada města-ruší
své usnesení č. 5/37/RM/2019 v bodě VII. ze dne 25. 11. 2019.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
zrušit své usnesení č. 13/11/ZM/2019 v bodě VII. ze dne 11. 12. 2019.

4/30/RM/2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2235/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 2235/1 v k.ú. Jirkov o výměře 323 m 2 za účelem
užívání jako zázemí k domu a část pozemku p.č. 2235/1 v k.ú. Jirkov o výměře 111 m 2 za účelem
příjezdu ke garážím.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 2235/1 v k.ú. Jirkov o výměře 323 m 2 za
účelem užívání jako zázemí k domu a část pozemku p.č. 2235/1 v k.ú. Jirkov o výměře 111 m2 za
účelem příjezdu ke garážím.
Termín: 31.12.2020

5/30/RM/2020 Záměr prodeje pozemků v lokalitě Na Skalce
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat
 pozemek p.č. 1315/22 o výměře 621 m2
 pozemek p.č. 1315/23 o výměře 1112 m2
 pozemek p.č. 1325/21 o výměře 595 m 2

p.č. 1325/2 o výměře 18 m2

celková výměra
613 m2
 pozemek p.č. 1325/22 o výměře 621 m 2
 pozemek p.č. 1325/25 o výměře 772 m 2
 pozemek p.č. 1315/35 o výměře 739 m 2
 pozemek p.č. 1325/12 o výměře 663 m2
 pozemek p.č. 1325/11 o výměře 702 m 2
 pozemek p.č. 1315/32 o výměře 710 m 2
 pozemek p.č. 1315/25 o výměře 860 m 2
 pozemek p.č. 1315/30 o výměře 771 m 2

p.č. 1325/8 o výměře 171 m2

celková výměra
942 m2
 pozemek p.č. 1325/19 o výměře 613 m 2
 pozemek p.č. 1325/20 o výměře 652 m 2
 pozemek p.č. 1325/18 o výměře 629 m 2
 pozemek p.č. 1325/24 o výměře 727 m 2
vše v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektů sloužících k bydlení dle Pravidel pro prodej pozemků
(stavebních parcel) a budoucí výstavby rodinných domů v lokalitě Na Skalce formou obálkové metody
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit
záměr města Jirkova prodat
 pozemek p.č. 1315/22 o výměře 621 m2
 pozemek p.č. 1315/23 o výměře 1112 m2
 pozemek p.č. 1325/21 o výměře 595 m 2

p.č. 1325/2 o výměře 18 m2

celková výměra
613 m2
 pozemek p.č. 1325/22 o výměře 621 m 2
 pozemek p.č. 1325/25 o výměře 772 m 2
 pozemek p.č. 1315/35 o výměře 739 m2
 pozemek p.č. 1325/12 o výměře 663 m 2
 pozemek p.č. 1325/11 o výměře 702 m 2
 pozemek p.č. 1315/32 o výměře 710 m 2
 pozemek p.č. 1315/25 o výměře 860 m 2
 pozemek p.č. 1315/30 o výměře 771 m 2

p.č. 1325/8 o výměře 171 m2

celková výměra
942 m2
 pozemek p.č. 1325/19 o výměře 613 m 2
 pozemek p.č. 1325/20 o výměře 652 m 2
 pozemek p.č. 1325/18 o výměře 629 m 2
 pozemek p.č. 1325/24 o výměře 727 m 2
vše v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektů sloužících k bydlení dle Pravidel pro prodej pozemků
(stavebních parcel) a budoucí výstavby rodinných domů v lokalitě Na Skalce formou obálkové metody
Termín: 11.1.2021

6/30/RM/2020 Záměr prodeje bytové jednotky č. 7 v čp. 1715 v ul. Generála Svobody v
Jirkově
I. Rada města-schvaluje
záměr prodeje bytové jednotky č. 7, I. kategorie, o velikosti 1+1, o celkové ploše 45 m 2, ve 3.
nadzemním podlaží, v čp. 1715, 1716, 1717, ul. Generála Svobody, Jirkov, včetně spoluvlastnického
podílu v rozsahu 416/36562 na společných částech budovy čp. 1715, 1716, 1717 a na pozemcích p. č.
4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973 a 4974 k. ú. Jirkov.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 7, I. kategorie, o velikosti 1+1, o celkové ploše 45 m2, ve
3. nadzemním podlaží, v čp. 1715, 1716, 1717, ul. Generála Svobody, Jirkov, včetně spoluvlastnického
podílu v rozsahu 416/36562 na společných částech budovy čp. 1715, 1716, 1717 a na pozemcích p. č.
4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973 a 4974 k. ú. Jirkov.
Termín: 4.1.2021

7/30/RM/2020 Záměr prodeje bytové jednotky č. 9 v čp. 1277 v ul. Hornická v Jirkově
I. Rada města-schvaluje
záměr prodeje bytové jednotky č. 1, I. kategorie, o velikosti 1+2, o celkové ploše 64,6 m2, ve 4.
nadzemním podlaží, v čp. 1277,1278 ul. Hornická, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu
601/12028 na společných částech budovy čp. 1277, 1278 a na pozemcích p. č. 3824 a 3825 k. ú.
Jirkov.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 1, I. kategorie, o velikosti 1+2, o celkové ploše 64,6
m2, ve 4. nadzemním podlaží, v čp. 1277,1278 ul. Hornická, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v
rozsahu 601/12028 na společných částech budovy čp. 1277, 1278 a na pozemcích p. č. 3824 a 3825
k. ú. Jirkov.
Termín: 4.1.2021

8/30/RM/2020 Záměr prodeje bytové jednotky č. 10 v čp. 1656, ul. Krušnohorská v
Jirkově
I. Rada města-schvaluje
záměr prodeje bytové jednotky č. 10, I. kategorie, o velikosti 1+4, o celkové ploše 100,2 m2, v 5.
nadzemním podlaží, v čp. 1656, ul. Krušnohorská, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu
969/43175 na společných částech budovy sekce 1655, 1656, 1657 a na pozemcích p. č. 4816, 4817,
4818 a 4819 k. ú. Jirkov.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 10, I. kategorie, o velikosti 1+4, o celkové ploše
100,2 m2, v 5. nadzemním podlaží, v čp. 1656, ul. Krušnohorská, Jirkov, včetně spoluvlastnického
podílu v rozsahu 969/43175 na společných částech budovy sekce 1655, 1656, 1657 a na pozemcích p.
č. 4816, 4817, 4818 a 4819 k. ú. Jirkov.
Termín: 4.1.2021

9/30/RM/2020 Záměr prodeje objektu čp. 1062 v Jirkově
I. Rada města-projednala
předloženou zprávu o prodeji objektu čp. 1062 v ul. Osvobození v Jirkově, nacházejícího se na
pozemku p. č. 2482 k.ú. Jirkov.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
předložit zprávu o prodeji objektu čp. 1062 v ul. Osvobození v Jirkově, nacházejícího se na pozemku
p. č. 2482 k. ú. Jirkov do jednání Zastupitelstva města Jirkova
Termín: 16.12.2020

10/30/RM/2020 Prodej bytové jednotky č. *** v čp. 1707 v ul. Generála Svobody v
Jirkově
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej bytové jednotky č. ***, I. kategorie, o velikosti 1+3, o celkové ploše 65,6 m2, v 1.
nadzemním podlaží, v čp. 1707, 1708, ul. Generála Svobody, v obci Jirkov, včetně spoluvlastnického
podílu v rozsahu 622/24736 na společných částech budovy čp. 1707, 1708 k. ú. Jirkov panu ***, nar.
***, trvale bytem Jirkov, ***, PSČ 431 11 za cenu 131 200 Kč, dle důvodové zprávy.

11/30/RM/2020 Ukončení pachtovní smlouvy
I. Rada města-schvaluje
ukončení pachtovní smlouvy na užívání pozemku p.č. 609/1 v k.ú. Boleboř uzavřenou s *** bytem
**** dle čl. VII. odst. c) smlouvy výpovědí ze strany propachtovatele bez udání důvodu s výpovědní
lhůtou jeden rok

12/30/RM/2020 Ukončení nájemní smlouvy na části pozemku p.č. 2235/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
ukončení smlouvy ze dne 08.07.2019 o nájmu části pozemku p.č. 2235/1 v k.ú. Jirkov o výměře 219 m2
za účelem zázemí k domu a vjezdu do garáží nájemci Společenství vlastníků jednotek Osvobození 1143,
Jirkov ,IČO 72755300, sídlem Osvobození 1143, Jirkov ke dni 31.12.2020.

13/30/RM/2020 Informativní zpráva o posouzení objektu MŠ Srdíčko Jirkov
I. Rada města-bere na vědomí
předloženou zprávu o posouzení současného stavu objektu č.p. 752 a jeho vhodnosti pro další využití
jako Mateřská škola

14/30/RM/2020 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesy města
Jirkova s účinností od 1. 1. 2021
I. Rada města-projednala
návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Lesy Města Jirkova, příspěvková organizace".
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace "Lesy Města Jirkova, příspěvková organizace" v
navrženém znění s účinností od 1. 1. 2021.

15/30/RM/2020 Návrh na změnu zřizovacích listin škol a školských zařízení a MěÚSS
Jirkov, jejichž zřizovatelem je Město Jirkov, s účinností od 1. 1. 2021
I. Rada města-projednala
návrh na změnu zřizovacích listin těchto příspěvkových organizací:
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.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit zřizovací listiny těchto příspěvkových organizací v navrženém znění s účinností od 1. 1. 2021:
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.

16/30/RM/2020 Informativní zpráva o činnosti škol a školských zařízení v Jirkově - školní
rok 2019/2020
I. Rada města-bere na vědomí
předloženou informativní zprávu o činnosti škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město
Jirkov, za školní rok 2019/2020.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí informativní zprávu o činnosti škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město
Jirkov, za školní rok 2019/2020.

17/30/RM/2020 Městské gymnázium a Základní škola Jirkov - návrh dodatku č. 2 k
příloze č. 1 (Smlouva o výpůjčce) zřizovací listiny
I. Rada města-schvaluje
Dodatek č. 2 přílohy č. 1 (Smlouva o výpůjčce) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské
gymnázium a Základní škola Jirkov dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2021.

18/30/RM/2020 Hodnocení letních dětských táborů na základně Radíkov v majetku
města v sezóně 2020
I. Rada města-projednala
předloženou zprávu o hodnocení letních dětských táborů na základně Radíkov v majetku města v
sezóně 2020.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí zprávu o hodnocení letních dětských táborů na základně Radíkov v majetku města v
sezóně 2020.

19/30/RM/2020 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Odvoz
a likvidace nebezpečného odpadu"
I. Rada města-bere na vědomí
výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Odvoz a likvidace nebezpečného
odpadu" u příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb Jirkov, U Dubu 1562, Jirkov 431 11.

20/30/RM/2020 Aktualizace přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MěÚSS Jirkov, p.o.
I. Rada města-schvaluje
s účinností od 07.12.2020 aktualizaci přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, která je přílohou č. 1
zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace.

21/30/RM/2020 Ředitelé škol a školských zařízení - příplatek za vedení od 1. 1. 2021
I. Rada města-schvaluje
v souladu se Zákoníkem práce a Vnitřním předpisem č. 7/2020 s účinností od 1. 1. 2021 příplatek za
vedení ředitelů škol a školských zařízení, které jsou zřizovány městem Jirkov jako příspěvkové
organizace, v navržené výši v procentech dle předložené zprávy.

22/30/RM/2020 Návrh na vyplacení odměny za vykonanou mimořádnou práci a úkolů
ředitelům škol a školských zařízení
I. Rada města-bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a vyjadřuje poděkování všem ředitelům jirkovských škol a školských
zařízení za jejich vykonanou mimořádnou práci a úkolů spojených s probíhající pandemií nemoci
COVID-19 v roce 2020.

II. Rada města-schvaluje
navrženou výši odměny za vykonanou mimořádnou práci a úkolů spojených s pandemií nemoci
COVID-19 v roce 2020 jednotlivým ředitelům škol a školských zařízení, dle předložené zprávy.

23/30/RM/2020 Návrh na vyplacení odměny za vykonanou mimořádnou práci a úkolů
ředitelce Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
I. Rada města-bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a vyjadřuje poděkování ředitelce Městského ústavu sociálních služeb
Jirkov, příspěvková organizace Mgr. Evě Šulcové za vykonanou mimořádnou práci a úkolů spojených s
probíhající pandemií nemoci COVID-19 v roce 2020.
II. Rada města-schvaluje
navrženou výši odměny za vykonanou mimořádnou práci a úkolů spojených s pandemií nemoci
COVID-19 v roce 2020, dle předložené zprávy.

24/30/RM/2020 Plán investičních prací z rozpočtu zřizovatele s výhledem na roky 2021 2024 v návaznosti na zjištění nedostatků v protipožárních opatřeních v objektu MěÚSS
Mládežnická
I. Rada města-projednala
předloženou zprávu, která souvisí s plánem investičních prací z rozpočtu zřizovatele s výhledem na
roky 2021 - 2024 v návaznosti na zjištění nedostatků v protipožárních opatřeních v objektu MěÚSS
Mládežnická.

25/30/RM/2020 Technické zhodnocení deseti koupelen v objektech Městského ústavu
sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
I. Rada města-souhlasí
s provedením technického zhodnocení deseti koupelen v objektech Městského ústavu sociálních služeb
Jirkov, příspěvková organizace, U Dubu 1562, a dále Mládežnická 1753.

26/30/RM/2020 Návrh na změnu zřizovací listiny KVIZ Jirkov, p. o. s účinností od 1. 1.
2021
I. Rada města-projednala
návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Kulturní, vzdělávací a informační zařízení
Jirkov, příspěvková organizace".
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace "Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov,
příspěvková organizace" v navrženém znění s účinností od 1. 1. 2021.

27/30/RM/2020 Organizační zabezpečení 17. ZM
I. Rada města-souhlasí
s předloženým organizačním zabezpečením 17. zasedání Zastupitelstva města Jirkova.

II. Rada města-ukládá
1. starostce města
1.1.
svolat zasedání Zastupitelstva města na den 16. prosince 2020 od 15 hodin do Jirkovského divadla.
Termín: 16.12.2020
2. pov. říz. odboru kancelář úřadu
2.1.
zabezpečit plnění úkolů uložených v organizačním zabezpečení 17. zasedání Zastupitelstva města
Jirkova v předloženém, popř. doplněném znění.
Termín: 16.12.2020

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.

