Přehled usnesení
z 36. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 18.11.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/36/RM/2019 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 8/34/RM/2019, 7/34/RM/2019, 4/34/RM/2019, 12/34/RM/2019.

2/36/RM/2019 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov od 30.10.2019 do 12.11.2019
I. Rada města-bere na vědomí
Zprávu o činnosti MěP Jirkov za období od 30.10.2019 do 12.11.2019

3/36/RM/2019 Přidělení bytu č. 11 v Březenci čp. 255
I. Rada města-schvaluje
přidělení bytu č. xxx o velikosti 0 + 1 v Březenci čp. 255 p. xxx, nar. xxx

4/36/RM/2019 Zadávací řízení
I. Rada města-schvaluje
na základě Zprávy o hodnocení nabídek předložené hodnotící komisí, výsledek hodnocení podlimitní
veřejné zakázky č. 82/2019 - "Rekonstrukce synagogy v ulici 5. května v Jirkově" zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadání
firmě AMP Chomutov a.s. se sídlem Pražská 720/31, 430 01 Chomutov, IČ 25402188, z důvodu
předložení nejvýhodnější nabídky dle cenového kritéria nejnižší nabídkové ceny.

5/36/RM/2019 Vyhodnocení realizovaných staveb a údržby v roce 2019
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení realizovaných staveb a údržby v roce 2019.

6/36/RM/2019 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Vybudování cyklostezky u mostu č. 6 v
ulici Dvořákova, Jirkov - II.etapa - Přeložka horkovodu 2x DN200
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 Vybudování cyklostezky u mostu č. 6 v ulici Dvořákova, Jirkov - II. etapa Přeložka horkovodu 2x DN200, dle předložené zprávy.

7/36/RM/2019 Smlouva o užívání stavby v ochranném pásmu horkovodu s ČEZ
Teplárenská a.s.
I. Rada města-schvaluje
uzavření Smlouvy o užívání stavby v ochranném pásmu horkovodu s firmou ČEZ Teplárenská, a.s., se
sídlem Bezručova 2212/30, Říčany, IČO: 27309941 na akci Revitalizace veřejného prostranství a
rekonstrukce komunikací v ul. Budovatelů, Jirkov, dle předložené zprávy.

8/36/RM/2019 Záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 4425 a část pozemku p.č.
4423 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 4425 o výměře 149 m2 a část pozemku p.č. 4423 o
výměře 20 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zázemí domu čp. 781.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 4425 o výměře 149 m 2 a část pozemku p.č.
4423 o výměře 20 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zázemí domu čp. 781.
Termín: 2.12.2019

9/36/RM/2019 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov - žádost o
prominutí odvodu
I. Rada města-projednala
žádost příspěvkové organizace Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov o prominutí
odvodu za porušení rozpočtové kázně.
II. Rada města-schvaluje
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů prominutí odvodu v částce 170.000 Kč uložený příspěvkové organizaci
Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov za porušení rozpočtové kázně.

10/36/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 od ***,
bytem ***, 431 11 Jirkov, a to peněžitý dar ve výši 5.000 Kč a pana ***, bytem ***, 430 01
Chomutov, a to peněžitý dar ve výši 20.000 Kč.

11/36/RM/2019 Přidělení ubytování v DPS, Mládežnická 1753, Jirkov.
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

12/36/RM/2019 Pronájem skleníku - svěřený majetek MěÚSS Jirkov, p.o.
I. Rada města-nesouhlasí
s uzavřením smlouvy mezi MěÚSS Jirkov, p.o. a společností BM - TOPECO s.r.o. na pronájem skleníku
ve svém areálu na dobu 20 let.

13/36/RM/2019 Vnitřní předpis č. 20/2019
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.

