Přehled usnesení
z 24. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 8.7.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/24/RM/2019 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č.
9/38/RM/2019, 36/11/RM/2019, 23/15/RM/2019, 25/16/RM/2019, 22/19/RM/2019, 48/22/RM/201
9, 7/22/RM/2019.

2/24/RM/2019 Bytová komise
I. Rada města-schvaluje
1. Přidělení bytu formou přistoupení k závazku dlužníka dle předložené přílohy.
2. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Ervěnická 1068 v Jirkově dle předložené přílohy.
II. Rada města-neschvaluje
Žádost o přidělení bytu formou přistoupení k závazku dlužníka dle předložené přílohy

3/24/RM/2019 Zápis z jednání Kulturní, školské, sociální a sportovní komise
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z jednání Kulturní, školské, sociální a sportovní komise, konané dne 19. 6. 2019.

4/24/RM/2019 Zpráva o činnosti MěP Jirkov od 5. 6. 2019 do 2. 7. 2019
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov od 5. 6. 2019 do 2. 7. 2019.

5/24/RM/2019 Zadávací řízení
I. Rada města-schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 52/2019 - Dokončení díla "Územní plán Jirkov" - firmě Ing.
arch. Ivan Kaplan - AGORA STUDIO, se sídlem Vinohradská 2222/156, 130 00 Praha 3, IČ 13125834, z
důvodu splnění podmínek zadání a předložení ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

6/24/RM/2019 Záměr prodeje bytové jednotky č. 10 v č.p.1655 v ul. Krušnohorská v
Jirkově
I. Rada města-schvaluje
záměr prodeje bytové jednotky č. 10, I. kategorie, o velikosti 1+4, o celkové ploše 100,1 m 2, v 5.
nadzemním podlaží, v č.p. 1655, ul. Krušnohorská, Jirkov, včetně podílu 968/43175 na pozemcích
p.č.4816, p.č.4817, p.č.4818 a p.č.4819 v 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 100,1 m 2,
v 5. nadzemním podlaží, v č.p. 1655, ul. Krušnohorská, Jirkov, včetně podílu 968/43175 na pozemcích
p.č.4816, p.č.4817, p.č.4818 a p.č.4819 v k.ú.Jirkov.
Termín: 29.7.2019

7/24/RM/2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 173/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 173/1 v k.ú. Jirkov o výměře 15 m 2 za účelem
rozšíření a zarovnání hranic zázemí domu čp. 843.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 173/1 v k.ú. Jirkov o výměře 15 m 2 za
účelem rozšíření a zarovnání hranic zázemí domu čp. 843.
Termín: 29.7.2019

8/24/RM/2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Jirkov o výměře 450 m 2 za účelem
využívání zázemí k domu čp. 940.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Jirkov o výměře 450 m 2 za
účelem využívání zázemí k domu čp. 940.
Termín: 29.7.2019

9/24/RM/2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 849/59 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 849/59 o výměře 50 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem
využití zahrady u domu.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 849/59 o výměře 50 m 2 v k.ú. Jirkov za
účelem využití zahrady u domu.
Termín: 29.7.2019

10/24/RM/2019 Záměr pronájmu pozemku p.č. 1204/2 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 1204/2 o výměře 161 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem
využití zahrady u domu
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 1204/2 o výměře 161 m2 v k.ú. Jirkov za
účelem využití zahrady u domu
Termín: 29.7.2019

11/24/RM/2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 2532 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 2532 v k.ú. Jirkov o výměře cca 150 m2 za účelem
majetkoprávního vypořádání oplocené zahrady - zázemí domu čp. 813.

12/24/RM/2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 3893/52 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 3893/52 v k.ú. Jirkov o výměře 28 m 2 za účelem
využívání zázemí domu čp. 1095.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 3893/52 v k.ú. Jirkov o výměře 28 m 2 za
účelem využívání zázemí domu čp. 1095.
Termín: 29.7.2019

13/24/RM/2019 Záměr prodeje částí pozemku p.č. 3893/58 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 3893/1 v k.ú. Jirkov o výměře cca 20 m 2 (přesná
výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem zajištění parkování u domu čp. 1101 a části
pozemku p.č. 3893/58 o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za
účelem využívání zahrady u domu čp. 1101.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 3893/1 v k.ú. Jirkov o výměře cca 20 m 2
(přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem zajištění parkování u domu čp. 1101 a
části pozemku p.č. 3893/58 o výměře cca 90 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem)
za účelem využívání zahrady u domu čp. 1101.
Termín: 29.7.2019

14/24/RM/2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 631/1 v k. ú. Mezihoří u Chomutova
I. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 631/1 o výměře 1967 m2 v k.ú. Mezihoří u Chomutova za
účelem využití výstavby objektu k rodinné individuální rekreaci.

15/24/RM/2019 Záměr propachtování části pozemku p.č. 222 v k.ú. Červený Hrádek u
Jirkova
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 222 o výměře 342 m 2 v k.ú. Červený Hrádek u
Jirkova za účelem využití zahrady u domu.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 222 o výměře 342 m 2 v k.ú. Červený
Hrádek u Jirkova za účelem využití zahrady u domu.
Termín: 29.7.2019

16/24/RM/2019 Pronájem části pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí o výměře 120 m 2 za účelem rozšíření zahrady zázemí k rekreačnímu objektu čp. 36 ***, bytem ***, Chomutov a to na dobu neurčitou a za smluvní
cenu 7,-- Kč/m2/rok.

17/24/RM/2019 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č. 2835/1 v k.ú.
Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 2835/1 v k.ú. Jirkov za
účelem umístění, údržby a oprav plynové přípojky k domu čp. 1033 v k.ú. Jirkov. Věcné břemeno bude
zřízeno ve prospěch vlastníků bytového domu čp. 1033 s tím, že investorem stavby bude společnosti
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem. Věcné břemeno
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby a za smluvní cenu 50,- Kč za každý započatý bm +
DPH dle platných právních předpisů. Výše jednorázové úhrady bude stanovena dle geodetického
zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření stavby bude uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s tím, že do kolaudace stavby, případně do
vydání kolaudačního souhlasu bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se
zřízením věcného břemene hradí investor stavby.
II. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 2835/1 v k.ú. Jirkov
za účelem umístění, údržby a oprav plynové přípojky k domu čp. 1034 v k.ú. Jirkov. Věcné břemeno
bude zřízeno ve prospěch vlastníků bytového domu čp. 1034 s tím, že investorem stavby bude
společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem. Věcné
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby a za smluvní cenu 50,- Kč za každý

započatý bm + DPH dle platných právních předpisů. Výše jednorázové úhrady bude stanovena dle
geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření stavby bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s tím, že do kolaudace
stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu bude uzavřena smlouva o zřízení věcného
břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí investor stavby.
III. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 2835/1 v k.ú. Jirkov
za účelem umístění, údržby a oprav plynové přípojky k domu čp. 1035 v k.ú. Jirkov. Věcné břemeno
bude zřízeno ve prospěch vlastníků bytového domu čp. 1035 s tím, že investorem stavby bude
společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem. Věcné
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby a za smluvní cenu 50,- Kč za každý
započatý bm + DPH dle platných právních předpisů. Výše jednorázové úhrady bude stanovena dle
geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření stavby bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s tím, že do kolaudace
stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu bude uzavřena smlouva o zřízení věcného
břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí investor stavby.

18/24/RM/2019 Ukončení pachtovní smlouvy + záměr pachtu části pozemku p.č. 278/1 v
k.ú. Červený Hrádek
I. Rada města-schvaluje
ukončení pachtovní smlouvy ze dne 14.12.2016 na část pozemku p.č. 278/1 v k.ú. Červený Hrádek
paní ***, bytem ***, Jirkov a to na vlastní žádost pachtýřky.
II. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 278/1 v k.ú. Červený Hrádek o výměře 400 m 2
za účelem využívání zahrady.
III. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 278/1 v k.ú. Červený Hrádek o výměře
400 m2 za účelem využívání zahrady.
Termín: 29.7.2019

19/24/RM/2019 Vzorová smlouva o podmínkách provedení stavby
I. Rada města-schvaluje
vzorovou Smlouvu o podmínkách provedení stavby.
II. Rada města-pověřuje
Ing. Milana Reinera, vedoucího odboru majetku města a útvaru investic uzavíráním a podepisováním
smluv o podmínkách provedení stavby.

20/24/RM/2019 Smlouva o stavbě na cizím pozemku - pergola na pozemku p.č. 202/28 v
k.ú. Červený Hrádek
I. Rada města-schvaluje
uzavření smlouvy o stavbě na cizím pozemku s panem ***, bytem ***, Jirkov. Jedná se o stavbu
pergoly na pozemku p.č. 202/28 v k.ú. Červený Hrádek jako stavby dočasné (po dobu trvání
podnájemní smlouvy).

21/24/RM/2019 Smlouva o centralizovaném zadávání - nákup plynu a elektřiny
I. Rada města-schvaluje
smlouvu o centralizovaném zadávání na nákup elektřiny a plynu uzavřenou mezi městem Jirkov a
1. Sportovním klubem Jirkov, z.s., IČ 47795883, v předloženém znění.

22/24/RM/2019 Dodatek č. 8 k Mandátní smlouvě č. 12/147/R, uzavřené se společností
Onza, a. s. na správu parkovacích míst se zábranami
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 8 k Mandátní smlouvě na správu parkovacích míst se zábranami, kterým se mění
cena za pronájem placených parkovacích stání.

23/24/RM/2019 Udělení výjimky ze Zásad pro povolování vyhrazených parkovacích míst
I. Rada města-neschvaluje
žádost pana ***, bytem *** o udělení výjimky ze Zásad pro povolování vyhrazených parkovacích
míst.

24/24/RM/2019 Změna provozního řádu placených parkovacích míst ve městě Jirkov
I. Rada města-schvaluje
návrh změny Provozního řádu placených parkovacích míst ve městě Jirkov.

25/24/RM/2019 Zajišťování pravidelných revizí
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu.

26/24/RM/2019 Smlouva o výpůjčce
I. Rada města-schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. 93/2019 k pozemku p.č. 2519/1 a p.č. 2520/1 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, IČ 69797111 včetně schvalovací doložky.

27/24/RM/2019 Dodatek č.1 k příkazní smlouvě - Výkon technického dozoru stavebníka
při realizaci stavby Oprava mostu č. 6 ul. Dvořákova, Jirkov
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě, uzavřené s firmou KOMOVIA s.r.o., se sídlem Olšanská
2643/1a, Praha, IČO: 04363795 na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby Oprava
mostu ev. č. 6 ul. Dvořákova, Jirkov dle předložené zprávy.

28/24/RM/2019 Smlouva o provedení stavby na pozemku
I. Rada města-schvaluje
uzavření smlouvy o provedení stavby č. VIII/2030/2019/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"

29/24/RM/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zpracování PD na Trail Centrum Jirkov
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou JURICA a.s., Boží Dar čp. 176, IČO:
26384795 na akci zpracování projektové dokumentace na Trail Centrum Jirkov, dle předložené zprávy.

30/24/RM/2019 Zrušení vnitřního předpisu č. 6/2014 - Směrnice o přidělování bytů
I. Rada města-ruší
Vnitřní předpis č. 6/2014 schválený radou města dne 28. 4. 2014 usnesením č. 4/16/RM/2014 - Směrnici
pro přidělování bytů ve městě Jirkově.

31/24/RM/2019 Uzavření dodatku číslo 009 k Pojistné smlouvě č. 514372018
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 009 k Pojistné smlouvě č. 514372018 z důvodu pojištění soch v rámci
sochařského sympózia.

32/24/RM/2019 Jirkované sobě - vyhodnocení hlasování
I. Rada města-stanovuje
pořadí podaných návrhů projektu Jirkované sobě pro rok 2019 dle proběhlého hlasování takto:
Venkovní rehabilitační koutek pro seniory (náklady 400 tis Kč) - 273 hlasů
Automatický externí defibrilátor (náklady 157 tis Kč) - 50 hlasů
Lodičky na zámeckém rybníku (náklady 110 - 130 tis Kč) - 37 hlasů
Stezka bosou nohou (náklady 200 tis Kč) - 29 hlasů
Veřejné místo pro grilování (náklady 300 tis Kč) - 20 hlasů
Policie v akci (náklady 45 tis Kč) - 4 hlasy.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
realizovat projekty:
Stezka bosou nohou
Veřejné místo pro grilování
Venkovní rehabilitační koutek pro seniory
Termín: 30.11.2019

2. vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
2.1.
ve spolupráci s OMMaÚI a p.o. KVIZ realizovat projekt Automatický externí defibrilátor
Termín: 30.11.2019
3. řediteli městské policie
3.1.
realizovat projekt Policie v akci
Termín: 30.11.2019
4. ředitelce KVIZu
4.1.
ve spolupráci s OMMaÚI realizovat projekt Lodičky na zámeckém rybníku
Termín: 30.11.2019
5. vedoucímu finančního odboru
5.1.
zajistit finanční prostředky z nespecifikované rezervy na projekt Jirkované sobě
Termín: 30.11.2019

33/24/RM/2019 Návrh na pořízení komunikační platformy Mobilní rozhlas
I. Rada města-schvaluje
uzavření smlouvy se společností Neogenia s.r.o., se sídlem Hybešova 726/42, Brno, IČO 29198950 na
pořízení a provoz komunikační platformy Mobilní rozhlas, dle předložené zprávy.

34/24/RM/2019 Městská knihovna Jirkov - souhlas s přijetím darů
I. Rada města-schvaluje
přijetí daru od Moravské zemské knihovny v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR pro příspěvkovou
organizaci Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, IČ: 75068052. Dar bude využit pro
Městskou knihovnu Jirkov, která v rámci projektu Česká knihovna 2019 dostane tituly v hodnotě
7.500,- Kč.

35/24/RM/2019 Použití znaku města Jirkov dobrovolným svazkem obcí Chomutovska
I. Rada města-schvaluje
užití znaku města Jirkov Dobrovolným svazkem obcí Chomutovska se sídlem náměstí 1. máje č.p. 1,
Chomutov, IČ: 05054265, který užije znak města Jirkova pro projekt, jejímž výstupem budou
informační tabule umístěné na pozemcích města Jirkova.

36/24/RM/2019 Rozšíření registrace sociálních služeb odborného poradenství MěÚSS
Jirkov
I. Rada města-bere na vědomí
rozšíření registrace sociálních služeb MěÚSS Jirkov, p.o. Nově se bude odborné sociální poradenství
poskytovat na adrese Ervěnická 1147 a Krušnohorská 1675, Jirkov a dojde ke změně kruhu osob,
kterým bude služba poskytována.

37/24/RM/2019 Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace - souhlas s přijetím
sponzorského daru
I. Rada města-souhlasí,
aby Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace, přijala do svého vlastnictví sponzorský dar od
dárce GASTROPLUS Louny s.r.o., Rybalkova 2128, 440 01 Louny, IČO 28714857. Jedná se o věcný
dar (špekáčky) v hodnotě 554,- Kč za účelem použití na akci Dětský den.

38/24/RM/2019 Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace - souhlas s přijetím
sponzorských darů - I.
I. Rada města-souhlasí,
aby Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace přijala do svého vlastnictví sponzorské dary od
dárce Novotný Jan, IČO 72572302:
1) věcný dar v hodnotě 672,- Kč (špekáčky) pro MŠ Školní Jirkov,
2) věcný dar v hodnotě 822,- Kč (špekáčky) pro MŠ Na Borku
za účelem použití na akci Den dětí.

39/24/RM/2019 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov - souhlas s
přijetím sponzorského daru
I. Rada města-souhlasí,
aby příspěvková organizace Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov přijala do svého
vlastnictví sponzorský dar od dárce WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140
00 Praha 4, IČO 24231509. Jedná se o peněžitý dar ve výši 44.850,- Kč, který bude použit na zálohy
na obědy sociálně znevýhodněným žákům školy.

40/24/RM/2019 Dům dětí a mládeže Jirkov - souhlas s přijetím sponzorského daru
I. Rada města-souhlasí,
aby příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Jirkov přijala do svého vlastnictví sponzorský dar od
dárce TRANSCOR s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, IČO 02918145. Jedná se o peněžitý dar
v částce 10.000,- Kč, který bude použit na taneční soutěže zájmového útvaru Show dance.

41/24/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 MUDr. Hany Volfové, bytem Osvobození politických vězňů 241/18, 294 71 Benátky
nad Jizerou, IČ 62450816, a to finanční dar ve výši 10.000,- Kč.

42/24/RM/2019 Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov - souhlas s
přijetím sponzorského daru
I. Rada města-souhlasí,
aby příspěvková organizace Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov přijala do svého
vlastnictví sponzorský dar od dárce ***. Jedná se o věcný dar v hodnotě 1.190,- Kč (multifunkční
tiskárna CANON PIXMA TS3150), který bude použit pro potřeby školy.

43/24/RM/2019 MŠ Jirkov - žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z
rezervního fondu do fondu investic
I. Rada města-souhlasí
v souladu s § 30 odst. 4 a § 31 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů s převodem
částky 215.193,43 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Jirkov, příspěvkové organizace do fondu
investic této organizace, a to účelem pořízení nového užitkového automobilu.

44/24/RM/2019 Schválení do evidence čekatelů na umístění v DPS Mládežnická 1753,
Jirkov
I. Rada města-souhlasí
se zařazením čekatele do evidence na umístění v DPS Mládežnická 1753, Jirkov, dle předložené
zprávy.

45/24/RM/2019 Vyhlášení konkurzního řízení - Dům dětí a mládeže Jirkov
I. Rada města-vyhlašuje
jako orgán vykonávající působnost zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím dle ustanovení § 102
odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v
souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů,
konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Jirkov (viz příloha úplné znění vyhlášení konkurzního řízení).
II. Rada města-pověřuje
Mgr. Evu Reicheltovou funkcí tajemnice konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jirkov.

46/24/RM/2019 Pověření řízením příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jirkov
I. Rada města-pověřuje
paní Zdeňku Bolomskou, nar. 31. 1. 1955, bytem Málkov 103, 430 01 Chomutov s účinností od 1. 8.
2019 řízením příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jirkov, se sídlem Školní 1725, 431 11 Jirkov,
IČO 61345644, a to na dobu určitou do doby nabytí účinnosti jmenovacího dekretu, kterým dojde ke
jmenování ředitele/ředitelky výše uvedené příspěvkové organizace na dobu neurčitou.

II. Rada města-schvaluje
plat paní Zdeňky Bolomské, pověřené řízením příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jirkov, v
navržené výši s účinností od 1. 8. 2019.

47/24/RM/2019 Výsledek výběrových řízení na zakázky malého rozsahu - Městský ústav
sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
I. Rada města-bere na vědomí
1. výsledek výběrového řízení příspěvkové organizace - Městský ústav sociálních služeb Jirkov,
příspěvková organizace na veřejnou zakázku malého rozsahu "Pečovatelské křeslo na kolečkách", dle
předložené zprávy,
2. výsledek výběrového řízení příspěvkové organizace - Městský ústav sociálních služeb Jirkov,
příspěvková organizace na veřejnou zakázku malého rozsahu "Pořízení informačně komunikačních
technologií pro projekt reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011544" , dle předložené zprávy,
3. výsledek výběrového řízení příspěvkové organizace - Městský ústav sociálních služeb Jirkov,
příspěvková organizace na veřejnou zakázku malého rozsahu "Pořízení kancelářského vybavení pro
projekt reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011544", dle předložené zprávy.

48/24/RM/2019 Schválení platu Mgr. Martina Reihse, jmenovaného na vedoucí pracovní
místo ředitele příspěvkové organizace Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, s
účinností od 1. 8. 2019
I. Rada města-schvaluje
plat Mgr. Martina Reihse, jmenovaného na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, v navržené výši s účinností od 1. 8. 2019.

49/24/RM/2019 Odměny ředitelů škol a školských zařízení
I. Rada města-schvaluje
vyplacení odměn ředitelů škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Jirkov, za plnění
ročních úkolů v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v navržených výších dle důvodové zprávy, a to
z rozpočtu školy či školského zařízení.

50/24/RM/2019 Odměny pro ředitele příspěvkových organizací za rok 2018 - MěÚSS
Jirkov
I. Rada města-schvaluje
vyplacení odměny ředitelce MěÚSS Jirkov Mgr. Evě Šulcové za činnost v roce 2018 v navržené výši.
Odměna bude vyplacena z rozpočtu příspěvkové organizace.

51/24/RM/2019 Souhlas s prodejem trvale nepotřebného movitého majetku Mateřské
školy Jirkov, příspěvkové organizace
I. Rada města-neschvaluje
přijetí trvale nepotřebného movitého majetku - osobního automobilu ŠKODA FABIA 1.2, registrační
značka 3U2 3878 - do vlastnictví zřizovatele.

II. Rada města-schvaluje
prodej osobního automobilu ŠKODA FABIA 1.2, registrační značka 3U2 3878, přičemž výtěžek z
prodeje bude výnosem Mateřské školy Jirkov, příspěvkové organizace.
III. Rada města-ukládá
1. ředitelce MŠ
1.1.
zveřejnit nabídku k prodeji osobního automobilu ŠKODA FABIA 1.2, registrační značka 3U2 3878.
Termín: 30.11.2019

52/24/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 71-76
I. Rada města-schvaluje
RO č. 71) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na MěP ve výši 18 000 Kč
RO č. 72) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na právní odbor ve výši 18 000 Kč
RO č. 73) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na SÚaŽP ve výši 18 000 Kč
RO č. 74) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce ve výši 191 684 Kč
RO č. 75) Dotace z MPSV ČR pro Městskou policii ve výši 1 740 723 Kč
RO č. 76) Dotace z MZ ČR pro Lesy města Jirkov p.o. ve výši 427 210 Kč

53/24/RM/2019 Úkoly pro RM ze zasedání ZM 26. 6. 2019
I. Rada města-projednala
úkoly pro RM ze zasedání ZM dne 26. 6. 2019.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu finančního odboru
1.1.
zajistit plnění usnesení ZM č. 6/8ZM/2019 tj. zjistit nabídky peněžních ústavů na zhodnocování volných
finančních prostředků města a předložit je na zasedání ZM 11. 12. 2019.
Termín: 11.12.2019
2. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
2.1.
zajistit plnění usnesení ZM č. 9/8/ZM/2019 tj. prověřit situaci a zjednat nápravu - pozemek p.č. 779/6
o výměře 834 m2 v k.ú. Březenec za účelem využívání zázemí firmy.
Termín: 19.8.2019
3. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
3.1.
zajistit plnění usnesení ZM č. 26/8/ZM/2019 tj. doporučení finančního výboru v rámci kontroly DPCHJ prověřit použití finančních prostředků na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
na území města Jirkova a kompenzaci za tyto služby ze dne 19. 12. 2019.
Termín: 31.10.2019
III. Rada města-konstatuje
k úkolu ZM č. 25/8/ZM2019 tj. zvážit možnost realizace doporučení kontrolního výboru obsaženého ve
zprávě KV č. 5/2019, že doporučení již nebude bráno v potaz s tím, že plnění úkolu bylo projednáno v
RM dne 29. 4. a v ZM 26. 6. 2019 a bylo uzavřeno (motivační prostředky pro strážníky MP).

54/24/RM/2019 Příloha č. 2 k Organizačnímu řádu MěÚ Jirkov
I. Rada města-schvaluje
předložené znění přílohy č. 2 k Organizačnímu řádu MěÚ Jirkov - Seznam oprávněných úředních osob
ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) a zákon č. 280/2009 Sb.,
(daňový řád).

55/24/RM/2019 Organizační změna Městského úřadu v Jirkově od 1. 10. 2019
I. Rada města-rozhodla
v souladu s § 102 odst. 2, písm. f) a písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, o organizační změně Městského úřadu v Jirkově s platností od 1. 10. 2019, spočívající ve
změně organizační struktury a stanovení počtu zaměstnanců odpovídající potřebám zaměstnavatele.
II. Rada města-zřizuje
nový odbor s názvem Odbor kancelář úřadu (dále jen OKÚ) s počtem zaměstnanců 1 + 15
(přepočteno 13,92) k datu 1. 10. 2019 (organizační složení viz. Organizační schéma k 1. 10. 2019).
III. Rada města-schvaluje
1.
změnu názvu odboru: Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti (dále jen OVSVV) na nový název
odboru: Odbor vnitřní správy a rozvoje (dále jen OVSaR) s počtem zaměstnanců 1 + 15 (přepočteno
13,5) k datu 1. 10. 2019 (organizační složení viz. Organizační schéma k 1. 10. 2019)
2.
převod 10 zaměstnanců z OVSVV k datu 1. 10. 2019 na nově zřízený odbor OKÚ a to:
1 asistentka starosty a místostarosty
1,25 referent referent vztahů k veřenosti, redaktor
1 referent - webové stránky, krizové řízení
1 personalista
2 informatik správce
2 hasič - strojník
1 hasič
3.
převod 1 zaměstnance z odboru finančního (dále jen OF) k datu 1. 10. 2019 na nově zřízený odbor
OKÚ a to:
1 mzdová účetní
4.
schvaluje snížení počtu zaměstnanců OF od 1. 10. 2019 z počtu 1 + 11 na počet 1 + 10.
IV. Rada města-ruší
právní odbor (dále jen OPr) k datu 30. 9. 2019.
V. Rada města-schvaluje
1.
převod 1 zaměstnance ze zrušeného OPr k datu 1. 10. 2019 na Odbor majetku města a útvar investic
(dále jen OMMaÚI) a to:
1 referent majetkoprávní
2.
zvýšení počtu zaměstnanců OMMaÚI od 1. 10. 2019 z počtu 1 + 11 na počet 1 + 12.

3.
převod 4 zaměstnanců ze zrušeného OPr k datu 1. 10. 2019 na nově zřízený odbor OKÚ a to:
1 právník (úvazek 0,67)
3 referent – přestupky

VI. Rada města-ukládá
1. tajemnici městského úřadu
1.1.
schválené změny k 1. 10. 2019 zapracovat do Organizačního řádu MěÚ Jirkov.
Termín: 30.9.2019
2. tajemnici městského úřadu
2.1.
vypsat výběrové řízení na novou pozici vedoucího úředníka na Odbor kancelář úřadu s nástupem od 1.
10. 2019.
Termín: 22.7.2019
VII. Rada města-schvaluje
Organizační schéma Městského úřadu Jirkov k datu 1. 10. 2019.
VIII. Rada města-stanoví
v souladu s § 102 odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Jirkov k datu 1. 10. 2019 na 75
(přepočtený 72,42).

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

