Přehled usnesení
z 24. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 5.10.2020
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/24/RM/2020 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č.
3/23/RM/2020, 5/23/RM/2020, 6/23/RM/RM/2020, 7/23/RM/RM/2020, 8/23/RM/2020, 9/23/RM/20
20.
II. Rada města-projednala
plnění usnesení rady města č. 3/23/RM/2020 tj. vyjádření ředitele MěP k doporučení Komise rozvoje
města na vyhlášení bezpečnostního auditu a po diskusi konstatuje, že shledává neopodstatněnost
objednání bezpečnostního auditu pro strategické budovy dle definice "měkkého cíle".
III. Rada města-ukládá
1. místostarostce města
1.1.
předat vyjádření ředitele MěP a rady města k doporučení objednání bezpečnostního auditu tajemnici
Komise rozvoje města.
Termín: 19.10.2020

2/24/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za období od 16. 9. 2020 do 29. 9.
2020
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 16. 9. 2020 do 29. 9. 2020.

3/24/RM/2020 Občanská komise
I. Rada města-bere na vědomí
zápis ze zasedání Občanské komise ze dne 29. 9. 2020.

4/24/RM/2020 Bytová komise
I. Rada města-schvaluje
1. Přidělení bytu č. *** v domě čp. ***
2. Přidělení bytu č. *** v domě čp. ***
3. Přidělení bytu č. *** v domě čp. ***
4. Přidělení bytu č. *** v domě čp. ***
5. Přidělení bytu č. *** v domě čp. ***
6. Přidělení bytu č. *** v domě čp. ***
Kč, dle předložené přílohy.
7. Přidělení bytu č. *** v domě čp. ***
8. Přidělení bytu č. *** v domě čp. ***
přílohy.

v ul. K. Popelky v Jirkově ***, dle předložené přílohy.
v ul. Ervěnická ***, dle předložené přílohy.
v ul. Dr. Vrbenského ***, dle předložené přílohy.
v ul. Krušnohorská v Jirkově ***, dle předložené přílohy.
v ul. K. Popelky v Jirkově ***, dle předložené přílohy.
v ul. Palackého v Jirkově *** s vyplacením částky 60 tis.
v ul. Mostecká v Jirkově ***, dle předložené přílohy.
v ul. Červenohrádecká v Jirkově ***, dle předložené

9. Přidělení bytu č. *** v domě čp. *** v ul. Červenohrádecká v Jirkově ***, dle předložené
přílohy.
10. Přidělení bytu č. *** v domě čp. *** v ul. *** v Jirkově ***, dle předložené přílohy.
11. Vyřazení neaktualizovaných žádostí o přidělení bytu, dle předložené přílohy
II. Rada města-neschvaluje
1. Přidělení bytu č. *** v domě čp. *** v ul. K. Popelky ***, dle předložené přílohy.
2. Převedení užívacích práv k bytu č. *** v domě čp. *** v ul. Nerudova na ***, dle předložené
přílohy.

5/24/RM/2020 Kulturní, školská, sociální a sportovní komise
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z jednání Kulturní, školské, sociální a sportovní komise konané dne 14. září 2020.

6/24/RM/2020 Zveřejnění záměru pronájmu v objektu čp. 1772
I. Rada města-schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v objektu v čp. 1772 na nám. Dr. E. Beneše o velikosti 41,73 m2
v I. nadzemním podlaží na pozemku p.č. 877 za účelem provozování kanceláře.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu v čp. 1772 na nám. Dr. E. Beneše o velikosti
41,73 m2 v I. nadzemním podlaží na pozemku p. č. 877 za účelem provozování kanceláře.
Termín: 19.10.2020

7/24/RM/2020 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 1561
I. Rada města-schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v objektu v čp. 1561 na nám. Dr. E. Beneše v Jirkově o velikosti
186,71 m2 v I. nadzemním podlaží na pozemku p. č. 849/96 k. ú. Jirkov za účelem provozování služeb
pro veřejnost (uchazeči předloží vizualizaci návrhu budoucího nebytového prostoru).
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu v čp. 1561 na nám. Dr. E. Beneše v Jirkově o
velikosti 186,71 m2 v I. nadzemním podlaží na pozemku p. č. 849/96 k. ú. Jirkov za účelem
provozování služeb pro veřejnost (uchazeči předloží vizualizaci návrhu budoucího nebytového
prostoru).
Termín: 19.10.2020

8/24/RM/2020 Žádost o odpuštění nájemného v nebytovém prostoru čp. 1147 - KZ
Projekt s.r.o.
I. Rada města-neschvaluje
odpuštění nájemného za měsíc květen a červen 2020 nájemci nebytového prostoru v objektu čp. 1147
v ul. Evěnická firmě KZ Projekt s.r.o., dle důvodové zprávy s odkazem na usnesení č. 4/16/RM/2020
ze dne 15. 6. 2020.

9/24/RM/2020 Žádost o proplacení nákladů v nebytovém prostoru čp. 1031 v ul.
Ervěnická
I. Rada města-neschvaluje
žádost paní Jolany Virágové, IČO 16396740, o proplacení nákladů za provedené opravy v nebytovém
prostoru Ervěnická 1031 v Jirkově, dle důvodové zprávy.

10/24/RM/2020 Pronájem části pozemku p.č. 405/7 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 405/7 v k.ú. Jirkov o výměře 180 m 2 za účelem využívání zázemí domů
čp. 943 a 944 ve prospěch Společenství vlastníků jednotek Budovatelů 943 , IČO 72755075, se sídlem
Budovatelů 943, Jirkov a Společenství vlastníků jednotek Budovatelů 944 , IČO 71216707, se sídlem
Budovatelů 944, Jirkov a to na dobu určitou do 31. 12. 2025 a za smluvní cenu 7,-- Kč/m2/rok.

11/24/RM/2020 Pronájem části pozemku p.č. 3893/70 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 3893/70 v k.ú. Jirkov o výměře 105 m 2 za účelem využívání zahrady zázemí k bytu v domě čp. 1098 ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou do 31.12.2025 a za smluvní
cenu 7,-- Kč/m2/rok. V nájemní smlouvě bude ošetřen souhlas města Jirkova s umístěním celodřevěné
zahradní chatky na nářadí o rozměrech 3,13 m x 2,0 m x 2,19 m.

12/24/RM/2020 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 2380/1, 2381/12, 2314/6,
2289/1, 2381/11, 2380/3, 2381/14, 2380/4, 2381/15, 2381/22, 2381/10, 2380/2, 2381/24, 2314/5 v
k.ú. Jirkov za účelem umístění, údržby a oprav kanalizačního a vodovodního řadu v rámci stavby "Jirkov,
Chomutovská, Karla Čapka, rekonstrukce kanalizace a vodovodu". Věcné břemeno se zřizuje ve
prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, se sídlem Přítkovská
1689, Teplice 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.

13/24/RM/2020 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č. 6/1 v k.ú.
Červený Hrádek
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 6/1 v k.ú. Červený Hrádek
za účelem umístění, údržby a oprav kabelového vedení NN a VN v rámci stavby "CV_Jirkov, Ovčácký
vrch přeložka NN a VN". Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (IČO
24729035), se sídlem Teplická 874/8, Děčín 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.

14/24/RM/2020 Záměr výpůjčky kapličky v obci Jindřišská
I. Rada města-schvaluje
schvaluje záměr výpůjčky pozemku st. p. č. 27 k. ú. Jindřišská o výměře 54 m 2, na kterém se nachází
stavba občanského vybavení - kaplička.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr výpůjčky pozemku st. p. č. 27 k.ú. Jindřišská o výměře 54 m 2, na kterém se nachází
stavba občanského vybavení - kaplička.
Termín: 19.10.2020

15/24/RM/2020 Informace o průběhu realizovaných investičních akcí a údržby v roce
2020
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o průběhu realizovaných investičních akcí a údržby v roce 2020.

16/24/RM/2020 Plán zimní údržby komunikací města Jirkova na zimní období 2020/2021
I. Rada města-schvaluje
plán zimní údržby komunikací města Jirkova na zimní období 2020/2021.

17/24/RM/2020 Zadávací řízení
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 43/2020 "Vykonávání a
provádění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby - Vybudování cyklostezky u mostu ev.č. 6
v ulici Dvořákova, Jirkov".

II. Rada města-schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 43/2020 "Vykonávání a provádění technického dozoru
stavebníka při realizaci stavby - Vybudování cyklostezky u mostu ev.č. 6 v ulici Dvořákova, Jirkov"
firmě Ing. Jan Rusňák, Husova 3288/59, 430 03 Chomutov, IČO 40262847 z důvodu splnění podmínek
zadání a předložení nejnižší nabídkové ceny.

18/24/RM/2020 Zprávy nezávislého auditora LN - AUDIT, s.r.o. z auditu v Městském
ústavu sociálních služeb Jirkov, p.o.
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu nezávislého auditora LN - AUDIT, s.r.o. z auditu v Městském ústavu sociálních služeb Jirkov,
příspěvková organizace, týkajícího se ověření účetní závěrky k 31.12.2019 a ověření čerpání dotace v
programu Podpora poskytování sociálních služeb v Ústeckém kraji dle smlouvy č.
19/SML0337/SoPD/SV.

19/24/RM/2020 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro MěÚSS Jirkov
I. Rada města-schvaluje,
aby Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace přijal do svého vlastnictví
sponzorský dar od:
1. CHRISTEYNS s.r.o., se sídlem Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČO 26797283, a to peněžitý dar ve
výši 5 000 Kč.
2. ***, bytem ***, 431 59 Vysoká Pec, a to věcný dar - zánovní chladicí zařízení zn. GODDESS v
reprodukční ceně 500 Kč a zánovní věšákovou stěnu v reprodukční ceně 300 Kč.
3. ***, bytem ***, 430 01 Chomutov, a to věcný dar - zánovní šatní skříň třídílnou v reprodukční ceně
900 Kč, zánovní komodu v reprodukční ceně 500 Kč, věšákovou stěnu v reprodukční ceně 400 Kč a
chodítko zn. Rollator v reprodukční ceně 300 Kč.
4. ***, bytem ***, 430 01 Chomutov, a to věcný dar - zánovní skříň v reprodukční ceně 900 Kč,
zánovní komodu v reprodukční ceně 500 Kč a zánovní malý botník v reprodukční ceně 200 Kč.

20/24/RM/2020 Aktualizace příloh č. 1 ke smlouvám o výpůjčce, které jsou přílohou č. 1
zřizovacích listin příspěvkových organizací - ZŠ Budovatelů 1563, ZŠ Studentská 1427, ZŠ
Nerudova 1151, MGaZŠ Krušnohorská 1675, ZUŠ Chomutovská 267, MŠ, DDM Jirkov
I. Rada města-schvaluje
s účinností od 5. 10. 2020 aktualizaci příloh č. 1 ke smlouvám o výpůjčce, které jsou přílohou č. 1
zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací, dle důvodové zprávy:
Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov
Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov
Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Jirkov.

21/24/RM/2020 Používání soukromého vozidla pro služební účely - ředitelka ZŠ
Budovatelů 1563, Jirkov
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

22/24/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 108 -115
I. Rada města-schvaluje
RO č. 108) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 07/2020 ve výši 120 000 Kč
RO č. 109) Dotace z MZ ČR pro Lesy města Jirkova, p. o. ve výši 2 400 Kč
RO č. 114) Vratky finančních prostředků na KÚ Ústeckého kraje ve výši 647 450,53 Kč
RO č. 115) Dotace od KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 1 293 856,41 Kč
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
RO č. 110) Přesun mezi ZU na odboru MMaÚI ve výši 52 700 Kč
RO č. 111) Přesun mezi ZU na odboru MMaÚI ve výši 270 000 Kč
RO č. 112) Přesun mezi ZU na odboru MMaÚI ve výši 7 865 Kč
RO č. 113) Přesun mezi ZU na odboru MMaÚI ve výši 3 000 Kč

23/24/RM/2020 Plán inventur na rok 2020
I. Rada města-schvaluje
plán inventur na rok 2020
II. Rada města-ukládá
1. vedoucí finančního odboru
1.1.
jako předsedkyni inventarizační komise předložit konečnou zprávu o průběhu a ukončení inventarizace
do jednání RM Jirkov.
Termín: 17.2.2021

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.

