Přehled usnesení
z 35. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 11.11.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/35/RM/2019 Občanská komise
I. Rada města-bere na vědomí
zápis ze zasedání občanské komise ze dne 4. 11. 2019.

2/35/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 paní ***, bytem ***, 430 03 Chomutov, a to peněžitý dar ve výši 1.594,- Kč.

3/35/RM/2019 Schválení do evidence čekatelů na umístění v DPS, Mládežnická 1753, Jirkov
I. Rada města-souhlasí
se zařazením klientky do evidence čekatelů na umístění v DPS Mládežnická 1753, Jirkov, dle předložené
zprávy.

4/35/RM/2019 Záměr prodeje bytové jednotky č. 6 v čp. 1518 v ul. Tkalcovská v Jirkově
I. Rada města-schvaluje
záměr prodeje bytové jednotky č. 6, I. kategorie, o velikosti 1+3, o celkové ploše 78,47 m2, v 3.
nadzemním podlaží, v čp. 1517, 1518, ul. Tkalcovská, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu
713/27846 na společných částech budovy čp. 1517, 1518 a na pozemcích p. č. 849/13 a 849/14 k. ú. Jirkov.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 6, I. kategorie, o velikosti 1+3, o celkové ploše 78,47 m2, v 3.
nadzemním podlaží, v čp. 1518, ul. Tkalcovská, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 713/27846
na společných částech budovy čp. 1517, 1518 a na pozemcích p. č. 849/13 a 849/14 k. ú. Jirkov.
Termín: 2.12.2019

5/35/RM/2019 Záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 3893/51 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 3893/51 v k.ú. Jirkov o výměře 214 m 2 za účelem využívání
zahrady - zázemí k bytu v domě čp. 1096.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 3893/51 v k.ú. Jirkov o výměře 214 m 2 za účelem
využívání zahrady - zázemí k bytu v domě čp. 1096.
Termín: 25.11.2019

6/35/RM/2019 Záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 3909/7 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 3909/7 v k.ú. Jirkov o výměře 5 m 2 za účelem využívání
zázemí k bytu v domě čp. 1084.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 3909/7 v k.ú. Jirkov o výměře 5 m 2 za účelem
využívání zázemí k bytu v domě čp. 1084.
Termín: 25.11.2019

7/35/RM/2019 Pronájem části pozemků p.č. 2235/1 a 2111/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 2235/1 o výměře 93 m 2 a části pozemku p.č. 2111/1 o výměře 396 m 2 v k.ú.
Jirkov za účelem využití zázemí k domu čp.1141 ***, bytem *** za smluvní cenu 7,-- Kč/m2/rok na dobu
neurčitou.
II. Rada města-schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu části pozemků p.č. 2111/1 a p.č. 2235/1 v k.ú. Jirkov uzavřenou s *** bytem
***, Vysoká Pec dohodou smluvních stran ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem.

8/35/RM/2019 Pronájem části pozemku p.č. 2486/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 2486/1 o výměře 55 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí Azylového domu
Armádě spásy v České republice, z.s., Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha IČ: 40613411 DIČ:
CZ40613411 za smluvní cenu 1,- Kč/m2/rok + DPH dle platných právních předpisů na dobu určitou do
31.12.2020 s tím, že v nájemní smlouvě bude ošetřeno povolení oplocení pozemku

9/35/RM/2019 Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní dopravou uzavřené mezi Ústeckým krajem,
statutárním městem Chomutov a městem Jirkov.
I. Rada města-rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
a veřejnou drážní dopravou uzavřené mezi Ústeckým krajem, městem Chomutov a městem Jirkov dle návrhu,
který je přílohou tohoto usnesení.

10/35/RM/2019 Směna části pozemku p.č. 3251/1 v k.ú. Jirkov za pozemek p.č. 3343/20 v k.ú.
Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu části pozemku p.č. 3251/1 v k.ú. Jirkov o výměře cca 20 m 2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov z vlastnictví města Jirkova do vlastnictví pana ***, bytem ***, Jirkov za
pozemek p.č. 3343/20 o výměře 15 m2 v k.ú. Jirkov z vlastnictví pana ***, bytem ***, Jirkov do vlastnictví

města Jirkova z důvodu majetkoprávního vypořádání stavby garáže, zahrady a chodníku pro pěší v ul. Žižkova.
Směna bude uskutečněna v poměru 1 m 2 za 1 m2. Pan *** uhradí rozdíl ve výměře směňovaných pozemků a
to v hodnotě 521, 70 Kč/m2. Náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí město Jirkov a pan *** každý
jednou polovinou.

11/35/RM/2019 Směna pozemku p.č. 1589 v k.ú. Jirkov za pozemek p.č. 1565/6 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemku p.č. 1589 v k.ú. Jirkov o výměře 159 m 2 v k.ú. Jirkov z vlastnictví města Jirkova do
vlastnictví pana ***, bytem ***, Jirkov za pozemek p.č. 1565/6 v k.ú. Jirkov o výměře 67 m 2 v k.ú. Jirkov z
vlastnictví pana ***, bytem ***, Jirkov do vlastnictví města Jirkova za účelem majetkoprávního vypořádání
zahrady u domu čp. 310 a majetkoprávního vypořádání komunikace a veřejného prostranství. Směna bude
uskutečněna v poměru 1 m2 za 1 m2. Pan *** uhradí rozdíl ve výměře směňovaných pozemků a to v hodnotě
217,- Kč/m2.

12/35/RM/2019 Realizace projektu Auta pro terén s využitím dotace z IROP
I. Rada města-bere na vědomí
vydání právního aktu projektu "Podpora rozvoje infrastruktury odborného sociálního poradenství a
pečovatelské služby v Jirkově a přilehlých obcích.
II. Rada města-ukládá
1. ředitelce MěÚSS
1.1.
realizovat projekt Podpora rozvoje infrastruktury odborného sociálního poradenství a pečovatelské služby v
Jirkově a přilehlých obcích.
Termín: 31.5.2020

13/35/RM/2019 Komise rozvoje a bezpečnosti
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z 10. jednání Komise rozvoje a bezpečnosti konaného dne 21. 10. 2019.

14/35/RM/2019 Návrh na vyřazení majetku
I. Rada města-schvaluje
na základě doporučení škodní komise ze dne 5.11.2019 vyřazení majetku, uvedeného v protokolech č. 35 až
40.

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.

