Přehled usnesení
z 23. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 21.9.2020
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/23/RM/2020 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 28/22RM/2020, 31/22/RM/2020 - bod 1) a 2), 32/20/RM/2020.

2/23/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie za období od 3. 9. 2020 do 15. 9. 2020
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 3. 9. 2020 do 15. 9. 2020.

3/23/RM/2020 Komise rozvoje a bezpečnosti
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z hlasování Komise rozvoje a bezpečnosti prostřednictvím e-mailové komunikace v měsíci
červenec.
II. Rada města-ukládá
1. řediteli městské policie
1.1.
vyjádřit se k doporučení Komise rozvoje města tj. vyhlášení výběrového řízení na "bezpečnostní audit"
pro strategické budovy (vlastní budovy jako např. městský úřad, úřad práce, školy aj. dle definice
"měkkého cíle") v zájmu komplexního vyhodnocení bezpečnostních rizik a návrhů řešení auditorem.
Termín: 5.10.2020

4/23/RM/2020 Zrušení usnesení
I. Rada města-ruší
své usnesení č. 5/37/RM/2019 v bodě IV. ze dne 25. 11. 2019.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
zrušit své usnesení č. 13/11/ZM/2019 v bodě IV. ze dne 11. 12. 2019.

5/23/RM/2020 Záměr města Jirkova pronájmu pozemku p.č. 4564/3 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 4564/3 v k.ú. Jirkov o výměře 199 m 2 za účelem
využívání zahrady k domu čp. 1239.

II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 4564/3 v k.ú. Jirkov o výměře 199 m 2 za
účelem využívání zahrady k domu čp. 1239.
Termín: 5.10.2020

6/23/RM/2020 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 255/5 v k.ú. Zákoutí
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 255/5 o výměře 611 m 2 v k.ú. Zákoutí za účelem
využívání zázemí k rekreačnímu objektu.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 255/5 o výměře 611 m 2 v k.ú. Zákoutí za
účelem využívání zázemí k rekreačnímu objektu.
Termín: 5.10.2020

7/23/RM/2020 Záměr pronájmu vodovodního řadu a kanalizační stoky
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova pronajmout vodní dílo označené jako " Jirkov, Na Skalce - vodovod a kanalizace
pro RD" Severočeské vodárenské společnosti, a.s., za účelem jejího provozování pro veřejnou
potřebu.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout vodní dílo označené jako "Jirkov, Na Skalce - vodovod a
kanalizace pro RD" Severočeské vodárenské společnosti a.s. za účelem jejího provozování pro
veřejnou potřebu.
Termín: 5.10.2020

8/23/RM/2020 Záměr prodeje části pozemku p.č. 3034/2 a 3166/4 v k. ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 3034/2 o výměře přibližně 5 m 2 a část pozemku p.č.
3166/4 o výměře přibližně 35 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za
účelem rozšíření zázemí k domu.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 3034/2 o výměře přibližně 5 m 2 a část
pozemku p.č. 3166/4 o výměře přibližně 35 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v
k.ú. Jirkov za účelem rozšíření zázemí k domu
Termín: 5.10.2020

9/23/RM/2020 Záměr propachtování pozemku p.č. 204/6 a p.č. 204/8 v k.ú. Červený
Hrádek u Jirkova
I. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova propachtovat pozemek p.č. 204/6 o výměře 411 m 2 a pozemek p.č. 204/8 o
výměře 16 m2 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova za účelem zahrady.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat pozemek p.č. 204/6 o výměře 411 m 2 a pozemek p.č. 204/8
o výměře 16 m2 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova za účelem zahrady.
Termín: 5.10.2020

10/23/RM/2020 Propachtování části pozemku p.č. 563 a část pozemku p.č. 604 v k.ú.
Jirkov
I. Rada města-schvaluje
propachtovat část pozemku p.č. 563 a část pozemku p.č. 604 v k.ú. Jirkov o celkové výměře 91 m 2 za
účelem využívání zahrady ***, bytem ***, Jirkov a to na dobu určitou do 31. 12. 2022 za smluvní
cenu 7,- Kč/m2/rok.

11/23/RM/2020 Prodej části pozemku p.č. 2235/1 a 2111/1 v k. ú. Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku p.č. 2235/1 o výměře přibližně 100 m 2 a části pozemku p.č. 2111/1 o
výměře přibližně 400 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) v k.ú. Jirkov za
účelem zázemí k domu *** bytem ***, Jirkov za smluvní cenu 260,- Kč/m2 + náklady spojené s
prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje
pozemku.

12/23/RM/2020 Ukončení pachtovní smlouvy
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

13/23/RM/2020 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p.č. 3034/11, 3036,
3162/1, 3701, 3151 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemcích p.č. 3034/11, 3036, 3162/1,
3701 a 3151 v k.ú. Jirkov za účelem umístění, údržby a oprav kabelového vedení NN a pojistkové skříně
v rámci stavby "CV_Jirkov, Olejomlýnská, ppč. 3147-1, 1xOM". 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 bm a 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.

14/23/RM/2020 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 3775/27 v k. ú.
Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 3775/27 v k.ú. Jirkov za
účelem umístění, údržby a oprav kabelového vedení NN a přípojkové skříně v rámci stavby "CV_Jirkov,
Pod Přivaděčem, přel. kabelů NN". 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 bm a 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.

15/23/RM/2020 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 4502/1, 4502/2 a 4502/3 v
k.ú. Jirkov
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 4502/1, 4502/2 a 4502/3
v k.ú. Jirkov za účelem umístění, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě a sdružený rozvaděč se sloupkem pro NN měření v rámci stavby "CV 16010-052385
RVDSL2009_C_U_JIRK1HR_MET" ve prospěch firmy CETIN a.s., IČO 04084063, se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9 a to na dobu životnosti stavby a za smluvní cenu 50,- Kč za
každý započatý bm nebo m2 + DPH dle platných předpisů. Výše jednorázové úhrady bude stanovena
dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a do doby kolaudace stavby bude
uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.

16/23/RM/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Instalace vzduchotechniky s rekuperací
tepla do kuchyně ZŠ Krušnohorská
I. Rada města-schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou PULSKLIMA, spol. s.r.o. Liberec, IČO
63144409, na akci Instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla do kuchyně ZŠ Krušnohorská, dle
předložené zprávy.

17/23/RM/2020 Postup oprav na komunikacích v roce 2020
I. Rada města-bere na vědomí
informativní zprávu o postupu oprav na komunikacích v roce 2020.

18/23/RM/2020 Udělení výjimky ze Zásad pro povolování vyhrazených parkovacích míst
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

19/23/RM/2020 Finanční náhrada za přepravu nadměrných nákladů po místních
komunikacích
I. Rada města-schvaluje
finanční náhradu za realizaci přeprav nadrozměrných nákladů po místních komunikacích ve výši
150.000 Kč, dle důvodové zprávy.

20/23/RM/2020 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
I. Rada města-schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku na sportovní činnost dětí a mládeže hokejového klubu Piráti Chomutov,
z.s., IČO 43222889, ve výši 5 000 Kč.

21/23/RM/2020 Žádost o poskytnutí individuální dotace
I. Rada města-schvaluje
poskytnutí individuální dotace pro ***, nar. ***, bytem ***, Jirkov na start s formulovým
monopostem na Autodromu Most v říjnu letošního roku, ve výši 5 000 Kč.

22/23/RM/2020 Přijetí daru pro Městskou knihovnu
I. Rada města-schvaluje
přijetí nefinančního daru pro příspěvkovou organizaci Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov,
IČO 75068052. Dar bude využit pro Městskou knihovnu Jirkov. Jedná se o 3 kusy ochranných
plexisklových přepážek na výpůjční pulty v hodnotě 4 500 Kč od anonymního dárce.

23/23/RM/2020 Zadávací řízení
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 37/2020 "Vybudování
cyklostezky u mostu ev.č. 6 v ulici Dvořákova, Jirkov".
II. Rada města-schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 37/2020 "Vybudování cyklostezky u mostu ev.č. 6 v ulici
Dvořákova, Jirkov" firmě ZUP s.r.o., se sídlem Na Moráni 4878, Chomutov 430 01, IČO 49815113, z
důvodu splnění podmínek zadání a předložení nejnižší nabídkové ceny.

24/23/RM/2020 Zadávací řízení I.
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 39/2020 "Rekonstrukce
střechy MŠ Smetanovy sady - pavilon D a spojovací chodby".
II. Rada města-schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 39/2020 "Rekonstrukce střechy MŠ Smetanovy sady pavilon D a spojovací chodby" firmě: RN STŘECHY s.r.o., se sídlem Pod Březencem 331, Jirkov 431
11, IČO 06917909, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení nejnižší nabídkové ceny.

25/23/RM/2020 Platové zařazení ředitele KVIZ p.o. Jirkov od 1. 10. 2020
I. Rada města-schvaluje
platové zařazení pana Marka Lukáše, který byl jmenován do funkce ředitele Kulturního, vzdělávacího a
informačního zařízení Jirkov, p.o., s platností od 1. 10. 2020, dle předložené zprávy.

26/23/RM/2020 Pověření k dočasnému vedení odboru kancelář úřadu od 1. 10. 2020
I. Rada města-pověřuje
dočasně vedením odboru kancelář úřadu p. Ilonu Doksanskou od 1. 10. 2020 do doby jmenování
nového vedoucího odboru kancelář úřadu, provedeného na základě výběrového řízení.

27/23/RM/2020 Jmenování vedoucí odboru vnitřní správy a rozvoje
I. Rada města-jmenuje
na základě § 102 odst. 2), písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vedoucí odboru vnitřní správy a
rozvoje Ing. Kamilu Plzákovou, s účinností od 1. 10. 2020.

28/23/RM/2020 Návrh na vyřazení majetku
I. Rada města-schvaluje
na základě doporučení škodní komise ze dne 8. 9. 2020 vyřazení majetku uvedeného v protokolech č.
18 - 24.

29/23/RM/2020 Změna termínu konání konference MěÚSS Jirkov, p.o.
I. Rada města-bere na vědomí,
že Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace, posunul termín pro konání
konference "Jak pomáhat sobě a druhým" na 9. 6. 2021.

30/23/RM/2020 Úkoly a interpelace ze ZM dne 16. 9. 2020
I. Rada města-projednala
interpelace a úkoly ze zasedání ZM dne 16. 9. 2020.
II. Rada města-ukládá
1. starostce města
1.1.
odpovědět na interpelaci č. 2/2020 ze zasedání ZM dne 16. 9. 2020 členovi ZM p. Josefu Šebkovi.
Termín: 12.10.2020
2. Marcele Vohnoutové, pov. říz. MMJ
2.1.
předložit plnění usnesení ZM č. 19/15/ZM/2020 - bod 1) ze dne 16. 9. 2020 tj. zvážit možnost
realizace doporučení, obsaženého ve zprávě kontrolního výboru č. 03/2020 o provedené "Kontrole
rekreačního areálu Č. Hrádek".
Termín: 30.11.2020
3. řediteli městské policie
3.1.
předložit plnění usnesení ZM č. 19/15/ZM/2020 - bod 2) tj. zvážit možnost realizace doporučení,
obsaženého ve zprávě kontrolního výboru č. 04/2020 o provedené "Kontrole činnosti Městské policie
Jirkov" .
Termín: 30.11.2020
4. starostce města
4.1.
jednat se všemi politickými stranami o novém předsedovi kontrolního výboru.
Termín: 25.11.2020

Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova

Mgr. Šárka Kröhanová
člen RM

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.

