Přehled usnesení
z 32. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 16.12.2020
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/32/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za období od 25. 11. 2020 do 15.
12. 2020
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od 25. 11. 2020 do 15. 12. 2020.

2/32/RM/2020 Obnovení smlouvy o nájmu bytu 1277/9 ul. Hornická
I. Rada města-schvaluje
obnovení Smlouvy o nájmu bytu č. *** v domě čp. 1277 v ul. Hornická v Jirkově uzavřené dne 19. 6.
2017 s ***, nar. ***, na dobu neurčitou.

3/32/RM/2020 Žádost o odpuštění nájemného v nebytovém prostoru čp. 1147 - KZ
Projekt s.r.o.
I. Rada města-neschvaluje
odpuštění nájemného za měsíc říjen a listopad 2020 nájemci nebytového prostoru v objektu čp. 1147
v ul. Evěnická firmě KZ Projekt s.r.o., dle důvodové zprávy.

4/32/RM/2020 Rozpočet Lesů města Jirkova, p.o. na rok 2021 a střednědobý výhled na
roky 2022 a 2023
I. Rada města-schvaluje
v souladu s § 28, odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, rozpočet Lesů města Jirkova, p.o. na rok 2021 a střednědobý výhled
rozpočtu této organizace na roky 2022 a 2023.

5/32/RM/2020 Aktualizace přílohy č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce - Lesy města Jirkova, p. o.
I. Rada města-schvaluje
aktualizaci přílohy č. 1 Smlouvy o výpůjčce, která je přílohou zřizovací listiny příspěvkové organizace
Lesy Města Jirkova, se sídlem Boleboř 1, IČO 71232460 - s účinností od 1. 1. 2021.

6/32/RM/2020 Plán investičních prací z rozpočtu zřizovatele s výhledem na roky 2021 2024 v návaznosti na zjištění nedostatků v protipožárních opatřeních v objektu MěÚSS
Mládežnická
I. Rada města-revokuje
své usnesení č. 24/30/RM/2020 ze dne 7. prosince 2020.

II. Rada města-schvaluje
předložený postup realizace stavebních prací dle bodu 1. a 2. předložené zprávy - výměna dveří.
III. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
rozpracovat dokončení požárně bezpečnostních opatření - výměnu nevyhovujících požárních uzávěr do
dílčích etap, a dále zpracovat zadávací dokumentaci dle Zákona o zadávání veřejných zakázek. Plán
investic sestavit tak, aby ukončení stavebních prací bylo do konce roku 2024.
Termín: 31.3.2021
IV. Rada města-ukládá
1. ředitelce MěÚSS
1.1.
doložit hasičům závazné stanovisko rady města k realizaci Požárně bezpečnostního řešení v horizontu
let 2021 - 2024, a dále předložit Hasičskému záchrannému sboru dopis od starostky města s
potvrzenou částkou 2 mil. Kč určenou na výměnu dveří v objektu MěÚSS Mládežnická dle schváleného
rozpočtu města Jirkova pro rok 2021.
Termín: 31.12.2020

7/32/RM/2020 Rozpočet na r. 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov
I. Rada města-schvaluje
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozpočet na rok 2021 a
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov v navrhovaném znění.

8/32/RM/2020 Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace - žádost o souhlas s
přijetím sponzorských darů
I. Rada města-souhlasí,
aby Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace, přijala v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů do svého vlastnictví sponzorské dary pro potřeby MŠ od těchto dárců:
1. právnická osoba Roman Kačerik, IČO 46788107, sídlo Mostecká 667, 431 11 Jirkov
věcný dar: 5.600 Kč (8 ks vánočních stromů)
2. právnická osoba GASTROPLUS LOUNY s.r.o., IČO 28714857, sídlo Rybalkova 2128, 440 01 Louny
věcný dar: 717 Kč (perníčky Mikuláš)
3. právnická osoba Novotný Jan, IČO 72572302
věcný dar: 426 Kč (perníčky Mikuláš)
4. právnická osoba Novotný Jan, IČO 72572302
věcný dar: 538 Kč (perníčky Mikuláš).

9/32/RM/2020 Uzavření Dohody o spolupráci v rámci SOS dopravy pro rok 2021
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci v rámci SoS dopravy pro kalendářní rok 2021 dle předložené zprávy.

10/32/RM/2020 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro Městský ústav sociálních
služeb Jirkov, p. o.
I. Rada města-souhlasí
aby příspěvková organizace Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace přijala do
svého vlastnictví sponzorský dar od:
1. paní ***, bytem ***, 430 03 Chomutov, peněžitý dar ve výši 1.000 Kč,
2. pana ***, bytem ***, 430 01 Chomutov, peněžitý dar ve výši 1.000 Kč,
které budou využity pro potřeby klientů Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková
organizace.

11/32/RM/2020 Rozpočet na r. 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023
- KVIZ Jirkov, p. o.
I. Rada města-schvaluje
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozpočet na rok 2021
a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a
informační zařízení Jirkov v navrhovaném znění.

12/32/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 154
I. Rada města-schvaluje
RO č. 154) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI ve výši 53 000 Kč.

Dana Jurštaková
místostarostka 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.

