Přehled usnesení
z 20. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 3.6.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/20/RM/2019 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č.
3/12/RM/2019, 34/4/RM/2019, 13/5/RM/2019, 1/9/RM/2019, 3/12/RM/2019, 25/15/RM/2019 bod 1-3

2/20/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 Červenohrádecká 1557 dle předložené přílohy.
3. Doplnění do evidence schválených žadatelů dle předložené přílohy.
4. Přidělení bytu v rámci prostupného bydlení dle předložené přílohy.
II. Rada města-neschvaluje
1. Žádost o přidělení jiného bytu dle předložené přílohy.
2. Žádost o přidělení jedné místnosti dle předložené přílohy.
3. Žádost o přihlášení rodinného příslušníka do bytu dle předložené přílohy.

3/20/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 29. 5. 2019.
II. Rada města-schvaluje
poskytnutí dotace na projekt "Putování s tátou a mámou Jirkov 2019 - Lampionový
průvod", žadatelem je Archa 777, z.s., IČ 26652749, ve výši 15 000 Kč.

4/20/RM/2019 Zadávací řízení
I. Rada města-schvaluje
a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 39/2019 - "Oprava střechy 4. MŠ Jirkov, Tylova čp. 1121"
firmě RN STŘECHY s.r.o., se sídlem Pod Březencem 331, 431 11 Jirkov, IČ 06917909, z důvodu
předložení nejnižší nabídkové ceny,
b) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 40/2019 - "Demontáž starých kotců a dodávka a montáž
nových kotců na objektu Psí útulek Jirkov" firmě JETCON spol. s r.o., se sídlem Na Bělidle 275, 430 01
Chomutov, IČ 64650111, z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny,
c) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 41/2019 - Poskytování mobilních služeb elektronických
komunikací pro město Jirkov firmě T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00
Praha 4, IČ 64949981, z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny.

d) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 43/2019 - Zpracování projektové dokumentace pro
provedení stavby "Vybudování nových parkovacích míst v lokalitě ul. Pod Přivaděčem, Jirkov", dále ve
stupni pro územní a stavební řízení, včetně provedení inženýrské činnosti a vyřízení potřebných povolení,
včetně výkonu autorského dozoru při provádění stavby - firmě MESSOR s.r.o., se sídlem Jana Švermy
11, 432 01 Kadaň, IČ 28738217, z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny,
e) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 44/2019 - Zpracování pasportu stavby "Restaurace v areálu
koupaliště na Červeném Hrádku", na p.č. 180/2 v k.ú. Červený Hrádek, včetně vypracování
geometrického plánu stavby, zajištění všech potřebných vyjádření, předání pasportu na stavební úřad a
zajištění vydání potvrzení o existenci a legalizaci stavby - firmě KAP ATELIER s.r.o., se sídlem Prusíkova
2577/16, 155 00 Praha 5, IČ 27338614, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení akceptovatelné
nabídkové ceny,
f) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 45/2019 - Vykonávání a provádění technického dozoru
investora při realizaci stavby: Vybudování venkovního výtahu na objektu ZUŠ, ul. Chomutovská č.p. 267,
Jirkov - firmě MT-PROJEKT Klášterec s.r.o., se sídlem Osvobozená 143, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ
07136838, z důvodu předložení nejnižší nabídkové ceny,
g) zrušení veřejné zakázky malého rozsahu č. 46/2019 - Vykonávání a provádění koordinátora BOZP při
realizaci stavby: Vybudování venkovního výtahu na objektu ZUŠ, ul. Chomutovská č.p.267, Jirkov - z
důvodu nepředložení žádné nabídky.

5/20/RM/2019 Pronájem nebyt. prostoru pro bankomat v objektu čp. 1772, nám. Dr. E.
Beneše, Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 3 m2 v I. nadzemním podlaží objektu čp. 1772 na nám. Dr. E.
Beneše v Jirkově, stojící na pozemku p.č. 877, k.ú. Jirkov, společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ
25672720, za účelem umístění a provozování bankomatu, dle důvodové zprávy.

6/20/RM/2019 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 4328/1, 4328/3 a 4328/4 v
k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemcích p.č. 4328/1, 4328/3 a
4328/4 v k.ú. Jirkov účelem umístění, údržby a oprav přípojky vody a kanalizace. Věcné břemeno se
zřizuje ve prospěch manželů ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu životnosti stavby a za smluvní cenu
50,- Kč za každý započatý bm + 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.

7/20/RM/2019 Žádost o schválení ceny samovýroby pro rok 2019
I. Rada města-schvaluje
odběr dřevní hmoty formou samovýroby
a) u polen v průměru do 12 cm a pro občany města Jirkova a jeho spádových obcí zdarma
b) u polen v průměru nad 12 cm a pro ostatní občany za cenu 130 Kč za prostorový metr včetně DPH.

8/20/RM/2019 Smlouva o spolupráci
I. Rada města-schvaluje
smlouvu o spolupráci s panem ***. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran vyvíjet aktivity
spočívající ve vzájemné spolupráci v oblasti uspořádání kulturní akce Sochařské sympozium v Jirkově.

9/20/RM/2019 Členství města Jirkova v Hospodářské a Sociální radě Chomutovska
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit vstup města Jirkova do Hospodářské a Sociální rady Chomutovska a to od 1. 7. 2019.

10/20/RM/2019 Dotace výjimečně talentovaným osobám
I. Rada města-schvaluje
poskytnutí dotace v rámci programu č. 3/2019 - Podpora výjimečně talentovaným osobám města
Jirkova do 18. let:
a) Eva C., podporovaná osoba Eva C., nar. *** ve výši 2 000 Kč,
b) Eva C., podporovaná osoba Vladimír C., nar. *** ve výši 2 000 Kč,
c) Andrea M., podporovaná osoba Nicol M., nar. *** ve výši 3 000 Kč,
d) Petra H., podporovaná osoba Adam N., nar. *** ve výši 2 000 Kč,
e) Monika Č., podporovaná osoba Natálie Č., nar. *** ve výši 2 000 Kč,
f) Pavel S., podporovaná osoba Františka S., nar. *** ve výši 3 000 Kč,
g) Žaneta K., podporovaná osoba Tomáš K., nar. *** ve výši 2 500 Kč,
h) Žaneta K., podporovaná osoba Martin K., nar. *** ve výši 2 000 Kč,
i) Ing. Šárka Ř., podporovaná osoba Barbora Ř., nar. *** ve výši 3 000 Kč,
j) Lada S., podporovaná osoba Kateřina S., nar. *** ve výši 3 000 Kč,
k) Lada S., podporovaná osoba Karolína S., nar. *** ve výši 1 000 Kč,
l) Markéta N., podporovaná osoba Markéta N., nar. *** ve výši 2 000 Kč,
m) Pavel B., podporovaná osoba Lucie B., nar. *** ve výši 3 000 Kč,
n) Petr K., podporovaná osoba Veronika K., nar. *** ve výši 2 000 Kč,
o) Václav K., podporovaná osoba Veronika K., nar. ***, ve výši 3 000 Kč,
p) Ing. Lenka B., podporovaná osoba Adam M., nar. *** ve výši 2 500 Kč.
II. Rada města-neschvaluje
a) poskytnutí dotace paní Janě S., podporovaná osoba Jana S., nar. *** z důvodu nesplnění náležitosti
programu č. 3/2019,
b) poskytnutí dotace paní Marii V., podporovaná osoba Marie V., nar. *** z důvodu nesplnění
náležitosti programu č. 3/2019.

11/20/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 pana *** , bytem ***, 272 01 Kladno, a to věcný dar /zánovní invalidní toaletní
křeslo zn. Rebotec/ v reprodukční ceně 500 Kč.

12/20/RM/2019 Schválení do evidence čekatelů na umístění v DPS Mládežnická 1753,
Jirkov
I. Rada města-souhlasí
se zařazením čekatelů do evidence na umístění v DPS Mládežnická 1753, Jirkov, dle předložené
zprávy.

13/20/RM/2019 Změna jmenování členů škodní komise
I. Rada města-schvaluje
změnu jmenování členů škodní komise s účinností od 3.6.2019 dle předloženého návrhu.

14/20/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 62 - 64
I. Rada města-schvaluje
RO č. 62) Dotace z MPSV na výkon sociální práce ve výši 1 943 812 Kč
RO č. 64) Dotace z ÚP na koordinátora veřejné služby za měsíc duben 2019 ve výši 16 000 Kč
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 63) Navýšení rozpočtu OVSVV na zajištění požární ochrany mezi obcemi ve výši 60 000 Kč

15/20/RM/2019 Souhlas s prodejem trvale nepotřebného majetku Městského ústavu
sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
I. Rada města-neschvaluje
přijetí trvale nepotřebného majetku do vlastnictví zřizovatele.
II. Rada města-schvaluje
prodej automobilu Citroën Berlingo 1.6 HDI 600, přičemž výtěžek z prodeje tohoto nepotřebného
majetku bude výnosem Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace.
III. Rada města-ukládá
1. ředitelce MěÚSS
1.1.
zveřejnit nabídku k prodeji nepotřebného majetku - automobilu Citroën Berlingo 1.6. HDI 600.
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. 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

