Přehled usnesení
z 26. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 19.8.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/26/RM/2019 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města bere na vědomí
splněná usnesení č.
53/24/RM/2019, 15/25/RM/2019, 18/25/RM/2019, 20/25/RM/2019, 12/25/RM/2019, 16/25/RM/
2019, 5/25/RM/2019.
2/26/RM/2019 Zpráva o činnosti MěP Jirkov od 24. 7. 2019 do 13. 8. 2019
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 24. 7. 2019 do 13. 8. 2019.
3/26/RM/2019 Občanská komise
I. Rada města bere na vědomí
zápis z jednání občanské komise ze dne 25. 7. 2019.
4/26/RM/2019 Záměr pronájmu prostor Komerční banky
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu prostor určených k podnikání v budově v čp. 1561 na nám. Dr. E. Beneše v
Jirkově (na pozemku p. č. 849/96) o celkové výměře 224,48 m2 v I. nadzemním podlaží za účelem
poskytování bankovních služeb Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, IČ:
45317054.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1. zveřejnit záměr pronájmu prostor určených k podnikání v budově v čp. 1561 na nám. Dr. E.
Beneše v Jirkově (na pozemku p. č. 849/96) o celkové výměře 224,48 m2 v I. nadzemním
podlaží za účelem poskytování bankovních služeb Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě
33/969, Praha 1, IČ: 45317054.
Termín: 2.9.2019

5/26/RM/2019 Záměr pronájmu prostor v objektu čp. 1146 ul. Ervěnická
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu prostor určených k podnikání v budově v čp. 1146 v ul. Ervěnická v Jirkově (na
pozemku p. č. 2409) o celkové výměře 289 m2 ve II. nadzemním podlaží za účelem provozování
callcentra.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1. zveřejnit záměr pronájmu prostor určených k podnikání v budově v čp. 1146 v ul. Ervěnická v
Jirkově (na pozemku p. č. 2409) o celkové výměře 289 m2 ve II. nadzemním podlaží za účelem
provozování callcentra.
Termín: 2.9.2019
6/26/RM/2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 1052/4 v k.ú. Jindřišská
I. Rada města schvaluje
záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 1052/4 v k.ú. Jindřišská o výměře 21 m 2 za účelem
scelení a zarovnání hranic vlastnictví.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1. zveřejnit záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 1052/4 v k.ú. Jindřišská o výměře 21 m 2
za účelem scelení a zarovnání hranic vlastnictví.
Termín: 2.9.2019
7/26/RM/2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2486/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města stahuje
tento bod z programu jednání.
8/26/RM/2019 Pronájem části pozemku p.č. 3893/52 v k.ú. Jirkov
I. Rada města schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 3893/52 v k.ú. Jirkov o výměře 28 m2 za účelem využívání zázemí domu
čp. 1095 ***, ***, *** a ***, všichni bytem ***, Jirkov a to na dobu neurčitou a za smluvní cenu
7,-- Kč/m2/rok.
9/26/RM/2019 Pronájem části pozemku p.č. 173/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 173/1 v k.ú. Jirkov o výměře 15 m 2 za účelem rozšíření a zarovnání
hranic zázemí domu čp. 843 ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou do 31. 12. 2024 a za
smluvní cenu 7,-- Kč/m2/rok. V nájemní smlouvě bude ošetřen souhlas s vybudováním opěrné zdi a

dřevěné pergoly o rozměrech 8,1 x 4,5 m, s pultovou střechou a zpevněnou podlahou.
10/26/RM/2019 Propachtování části pozemku p.č. 278/1 v k.ú. Červený Hrádek
I. Rada města schvaluje
propachtování části pozemku p.č. 278/1 v k.ú. Červený Hrádek o výměře 400 m 2 za účelem
využívání zahrady ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou do 31. 12. 2021 a za smluvní cenu
7,-- Kč/m2/rok.
11/26/RM/2019 Pronájem 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 Společenství vlastníků jednotek Budovatelů 940, Jirkov, IČO
71205179, se sídlem Budovatelů 940, Jirkov a to na dobu určitou do 31. 12. 2024 a za smluvní cenu
7,-- Kč/m2/rok. Smlouvou bude ošetřen souhlas města Jirkova s vybudováním pletivového oplocení
se zabudovanými sloupky včetně vstupní branky.
12/26/RM/2019 Pronájem části pozemku p.č. 849/59 v k.ú. Jirkov
I. Rada města schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 849/59 o výměře 50 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem využití zahrady u
domu ***, bytem ***, Jirkov za smluvní cenu 7,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou a úhradu za
bezesmluvní užívání pozemku tři roky zpětně ve výši 1 050,- Kč
13/26/RM/2019 Pronájem pozemku p.č. 1204/2 v k.ú. Jirkov
I. Rada města schvaluje
pronájem pozemku p.č. 1204/2 o výměře 161 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem využití zahrady u domu
***, bytem ***, Jirkov za smluvní cenu 7,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou a úhradu za bezesmluvní
užívání pozemku tři roky zpětně ve výši 3 381,- Kč
14/26/RM/2019 Prodej části pozemku p.č. 390/1 v k. ú. Jirkov
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 390/1 o výměře přibližně 1000 m 2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za účelem využití správy domu čp. 938 a čp. 939 v k.ú. Jirkov
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 938 a 939, ulice Budovatelů, Jirkov IČ: 71163379 za cenu
dle znaleckého posudku 256,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude
uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 390/1 o výměře přibližně 400 m 2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za účelem využití správy domu čp. 936 v k.ú. Jirkov
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 936, ulice Budovatelů, Jirkov IČ: 71186352 za cenu dle

znaleckého posudku 256,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude
uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 390/1 o výměře přibližně 500 m 2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za účelem využití správy domu čp. 935 v k.ú. Jirkov
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 935, ulice Budovatelů, Jirkov IČ: 71186336 za cenu dle
znaleckého posudku 256,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude
uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 390/1 o výměře přibližně 500 m 2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za účelem využití správy domu čp. 937 v k.ú. Jirkov ideální
třetinu ***, ideální třetinu *** a ideální třetinu *** všichni bytem ***, Jirkov za cenu dle
znaleckého posudku 256,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude
uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
V. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 390/1 o výměře přibližně 380 m2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí k domu čp. 1740, Jirkov v k.ú. Jirkov
***, bytem ***, Jirkov za cenu dle znaleckého posudku 256,- Kč/m2 + náklady spojené s
prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje
pozemku. V případě schválení prodeje rada města schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti na
části prodávaného pozemku p.č. 390/1 v k.ú. Jirkov práva vstupu a vjezdu za účelem přístupu na
pozemek p.č. 362 v k.ú. Jirkov ve prospěch ***, bytem ***, Jirkov. Věcné břemeno bude uzavřeno
bezúplatně.
VI. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 390/1 o výměře přibližně 50 m2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí k domu čp. 894, ul. Koněvova, Jirkov
***, bytem ***, Jirkov za cenu dle znaleckého posudku 256,- Kč/m2 + náklady spojené s
prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje
pozemku.
VII. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 390/1 o výměře přibližně 50 m2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí k domu čp. 893 ul. Koněvova, Jirkov
***, bytem ***, Jirkov za cenu dle znaleckého posudku 256,- Kč/m2 + náklady spojené s
prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje
pozemku.
15/26/RM/2019 Propachtování části pozemku p.č. 222 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova
I. Rada města schvaluje
propachtovat část pozemku p.č. 222 o výměře 342 m 2 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova za účelem
využití zahrady u domu ***, bytem ***, Jirkov za smluvní cenu 7,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

16/26/RM/2019 Převod pozemků od ÚZSVM
I. Rada města stahuje
tento bod z programu jednání.
17/26/RM/2019 Žádost o navýšení příspěvku zřizovatele na činnost Kulturního,
vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, p.o. pro rok 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit navýšení příspěvku zřizovatele pro rok 2019 na činnost Kulturního, vzdělávacího a
informačního zařízení Jirkov, p.o. z původní výše 15 000 tis. Kč na částku 15 360 tis. Kč, které bude
čerpáno z fondu rezerv a rozvoje.
18/26/RM/2019 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p.č. 265/1 a 993/1
v k.ú.Březenec
I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 993/1, 265/1 v k.ú.
Březenec práva vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování a provádění údržby, revizí a oprav
vodovodní přípojky včetně její součástí a zařízení ve prospěch ***, bytem ***, Otvice za
jednorázovou úplatu 50 Kč za bm + DPH dle platných právních předpisů. Výpočet jednorázové
úplaty bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Před vydáním
souhlasu se stavbou popř. stavebním povolením bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
Náklady na zřízení věcného břemene hradí oprávněný.
19/26/RM/2019 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 2413/1 a 2412/2 v k.ú.
Jirkov
I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 2413/1 a 2412/2 v k.ú.
Jirkov za účelem umístění, údržby a oprav vodovodní přípojky pro objekty čp. 1910 a 1913. Věcné
břemeno se zřizuje ve prospěch pana ***, bytem Vysoká 88, Málkov a firmy MOBIDICK CZ s.r.o. (IČO
27344274) a to na dobu životnosti stavby a za smluvní cenu 50,- Kč za každý započatý m2 + 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.
20/26/RM/2019 Ukončení pachtovní smlouvy a záměr pronajmout pozemek p.č.
3038/3 v k.ú. Jirkov
I. Rada města schvaluje
ukončení pachtovní smlouvy ze dne 22. 6. 2016 na pozemek p.č. 3038/3 v k.ú. Jirkov o výměře 219
m2 panu ***, bytem ***, Jirkov. Smlouva bude ukončena dohodou na vlastní žádost pachtýře.

II. Rada města schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 3038/3 v k.ú. Jirkov o výměře 219 m2 za účelem
využívání zahrady - zázemí domu čp. 794.
III. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1. zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 3038/3 v k.ú. Jirkov o výměře 219 m 2
za účelem využívání zahrady - zázemí domu čp. 794.
Termín: 2.9.2019
21/26/RM/2019 Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu částí pozemků p.č.
538/4, 543/1 a 658 v k.ú. Jirkov
I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy ze dne 22.8.2016 na části pozemků p.č. 538/4 o výměře 22 m 2, p.č.
543/1 o výměře 60 m2 a p.č. 658 o výměře 18 m2 v k.ú. Jirkov ***, bytem ***, Jirkov. Smlouva
bude ukončena dohodou na vlastní žádost nájemců.
II. Rada města schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout části pozemků p.č. 538/4 o výměře 22 m 2, p.č. 543/1 o výměře 60
m2 a p.č. 658 o výměře 18 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady - zázemí k bytu v domě čp.
988.
III. Rada města ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1. zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout části pozemků p.č. 538/4 o výměře 22 m 2, p.č.
543/1 o výměře 60 m2 a p.č. 658 o výměře 18 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady zázemí k bytu v domě čp. 988.
Termín: 2.9.2019
22/26/RM/2019 Zadávací dokumentace Infrastruktura do 1. - 4. ZŠ Jirkov
I. Rada města bere na vědomí
informace o přípravě zadávací dokumentace na akci Infrastruktura do 1.- 4. ZŠ Jirkov, v
předloženém znění.
23/26/RM/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Celková výměna elektroinstalace v
objektu U Dubu čp. 1194, Jirkov - společné prostory a školní družiny
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřenou s firmou BZ-tech, s.r.o, se sídlem Mostecká 387,
Jirkov , IČO 25406019 na akci Celková výměna elektroinstalace v objektu U Dubu čp. 1194, Jirkov společné prostory a školní družiny, Jirkov, dle předložené zprávy.

24/26/RM/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Výměna rozvodů ÚT včetně otopných
těles v objektu 3.ZŠ Jirkov, Nerudova č.p. 1151 - část východ
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou TZB Kladno s.r.o., se sídlem
Třebízkého 466, Kladno, IČO 28428161, na akci Výměna rozvodů ÚT včetně otopných těles v
objektu 3. ZŠ Jirkov, Nerudova č.p. 1151 - část východ", dle předložené zprávy.
25/26/RM/2019 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Oprava mostu ev.č. 6 ul. Dvořákova,
Jirkov a Vybudování cyklostezky u mostu ev.č. 6 v ul. Dvořákova, Jirkov
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou HERKUL a.s., se sídlem čp. 228,
Obrnice, IČO 25004638 na akci Oprava mostu ev. č. 6 ulice Dvořákova, Jirkov a Vybudování
cyklostezky u mostu ev. č. 6 v ul. Dvořákova, Jirkov, dle předložené zprávy.
26/26/RM/2019 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce objektu čp. 23 v ul.
Tyršova na Informační centrum, Jirkov
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou PETROM STAVBY, a.s., se sídlem
Běchovická 701/26, Praha 10, IČO 26769611 na akci Rekonstrukce objektu čp. 23 v ul. Tyršova na
Informační centrum, Jirkov, dle předložené zprávy.
27/26/RM/2019 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce ul. Dvořákova v Jirkově
včetně zhotovení okružních křižovatek
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou HERKUL a.s., se sídlem čp. 228,
Obrnice, IČO: 25004638 na akci Rekonstrukce ul. Dvořákova v Jirkově včetně zhotovení okružních
křižovatek, dle předložené zprávy.
28/26/RM/2019 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 663/2 a 663/3 v k.ú.
Boleboř
I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 663/2 a 663/3 v k.ú.
Boleboř za účelem umístění, údržby a oprav vodovodní přípojky a přípojky NN pro plánovaný rekreační
objekt na p.p.č. 663/36 v k.ú. Boleboř. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch pana ***, bytem ***,
Chomutov a to na dobu životnosti stavby a za smluvní cenu 50,- Kč za každý započatý m2 + 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.

29/26/RM/2019 Zřízení veřejných ohnišť (grilovišť)
I. Rada města stahuje
tento bod z programu jednání.
30/26/RM/2019 Stanovisko k umístění optického kabelu na pozemcích v k.ú. Jirkov ve
vlastnictví města Jirkova
I. Rada města neschvaluje
umístění optického kabelu na pozemcích p.č. 3775/27, 3776/3, 3776/44, 3831/1, 3831/3,3961/7,
3971/8, 3968/2, 4005/4, 4041/1, 4071, 4073, 4074, 4084/1, 4096/2, 4274/1, 4274/33, 4274/34,
4274/45, 4292/1 a 4293/1 v k.ú. Jirkov, které jsou ve vlastnictví města Jirkova pro společnost Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
31/26/RM/2019 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Městské gymnázium a Základní škola Jirkov (1)
I. Rada města bere na vědomí
výsledek výběrového řízení příspěvkové organizace - Městské gymnázium a Základní škola Jirkov na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní výmalba v budově Městského gymnázia a Základní
školy, Krušnohorská 1675".
32/26/RM/2019 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Městské gymnázium a Základní škola Jirkov (2)
I. Rada města bere na vědomí
výsledek výběrového řízení příspěvkové organizace - Městské gymnázium a Základní škola Jirkov na veřejnou zakázku malého rozsahu " Oprava - Gymnázium 2019".
33/26/RM/2019 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
I. Rada města bere na vědomí
výsledek výběrového řízení příspěvkové organizace - Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
- na veřejnou zakázku malého rozsahu "Osobní automobil pro Mateřskou školu Jirkov".
34/26/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:
1. od spolku Hasiči Česká republika, o. s., Krajský územní odbor Ústeckého kraje, Školní 1085, 430
01 Chomutov, IČO 22772341, zastoupený ***, předsedou KÚO Ústeckého kraje, a to věcný dar ve
výši 5.000,- Kč - chodítko, které bude využito pro potřeby klientů MěÚSS Jirkov, p. o.,

2. od ***, trv. bytem Chomutov, ***, a to věcný dar ve výši 3.400,- Kč - botník bílý, věšáková
stěna, komoda, polička, skříňka, lampa černá stojící, bude využito pro potřeby klientů MěÚSS Jirkov,
p. o.,
3. od ***, trv. bytem Chomutov, ***, a to finanční dar ve výši 26.000,- Kč, který bude využit pro
zkulturnění prostředí a vybavení služby Domov se zvláštním režimem MěÚSS Jirkov, p. o..
35/26/RM/2019 Školská rada - Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
I. Rada města jmenuje
do funkce člena školské rady při Městském gymnáziu a Základní škole Jirkov jako zástupce
zřizovatele ***, bytem Jirkov, ***, a to s účinností od 1. 9. 2019.
36/26/RM/2019 Zapojení města Jirkova do charitativní sbírky "Kola pro Afriku"
I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o zapojení města Jirkova do charitativní sbírky "Kola pro Afriku".
37/26/RM/2019 Zapojení města Jirkova do projektu "Seniorská obálka"
I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o zapojení města Jirkova do projektu "Seniorská obálka".
38/26/RM/2019 Zapojení města Jirkova do projektu "Euroklíč v Ústeckém kraji"
I. Rada města bere na vědomí
předloženou zprávu o zapojení města Jirkova do projektu "Euroklíč v Ústeckém kraji".
39/26/RM/2019 Zajištění podkladů pro ČSÚ - sčítání 2021 uzavřením DoPP
I. Rada města schvaluje
zajištění šetření pro územní přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 zaměstnanci odboru
Stavební úřad a životní prostředí na základě uzavření dohod o provedení práce dle žádosti ČSÚ č.j.:
ČSÚ-00036/2019-7605 ze dne 12. 7. 2019.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu finančního odboru
1.1. zajistit finanční krytí uzavřených dohod o provedení práce s 6 zaměstnanci SÚŽP z fondu
rozvoje a rezerv.
Termín: 31.10.2019

40/26/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 77 – 90
I. Rada města schvaluje
RO č. 79) Dotace z MV ČR pro MěP na projekt "Jirkov - v kolektivu bez agrese a šikany" ve výši 113
000 Kč
RO č. 80) Dotace z MV ČR pro MěP na projekt "Zapoj se a sportuj" ve výši 39 000 Kč
RO č. 81) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na výdaje jednotek SDH Jirkov ve výši 330 000 Kč
RO č. 82) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce ve výši 196 645 Kč
RO č. 83) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na MěP ve výši 18 000 Kč
RO č. 84) Dotace z ÚP na koordinátora veřejné služby ve výši 16 000 Kč
RO č. 85) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce ve výši 196 314 Kč
RO č. 88) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS na podporu sociálních služeb ve výši 15 092 000
Kč
RO č. 89) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka na MěP ve výši 18 000 Kč
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 77) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 30 300 Kč
RO č. 78) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 14 500 Kč
RO č. 86) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 270 000 Kč
RO č. 87) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 48 500 Kč
RO č. 90) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 1 450 000 Kč
41/26/RM/2019 Vnitřní předpis č. 4/2019
I. Rada města schvaluje
vnitřní předpis č. 4/2019 - "Směrnice pro vyřazování a likvidaci majetku města Jirkov, pro posouzení
případné možnosti zavinění při poškození, znehodnocení nebo ztrátě majetku města a pro posuzení
možného zavinění při uložení finančních pokut, penále, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a
jiných sankčních plateb placených státu, státním fondům, obcím, případně dalších sankcí placených
jiným subjektům".

42/26/RM/2019 Zadávací řízení
I. Rada města bere na vědomí
zápis z otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Rozdělení místnosti č. 12 v budově
městského úřadu na dvě samostatné kanceláře - objekt čp. 1, Jirkov.
II. Rada města schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 67/2019 - Rozdělení místnosti č. 12 v budově městského
úřadu na dvě samostatné kanceláře - objekt čp. 1, Jirkov - firmě KAP ATELIER s.r.o., Prusíkova
2577/16, 155 00 Praha 5, IČ 27338614, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení
akceptovatelné nabídkové ceny.

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., 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

