Přehled usnesení
z 27. zasedání Rady města Jirkov,
které se konalo dne 2.9.2019
od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

1/27/RM/2019 Kontrola plnění usnesení
I. Rada města-bere na vědomí
splněná usnesení č. 20/26/RM/2019, 5/26/RM/2016, 21/26/RM/2019, 6/26/RM/2019,
4/26/RM/2019.

2/27/RM/2019 Projekt Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku INFOTABULE
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o spolupráci obcí mezi Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko, se sídlem
Náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov, IČO 05054265 a obcemi na realizaci projektu "Rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku - INFOTABULE" v předloženém znění.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit zařazení nové investiční akce "Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku INFOTABULE" do rozpočtu OVSVV na rok 2019.
III. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit navýšení rozpočtu odboru VSVV o částku 115 100,- Kč určenou na realizaci projektu Rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku - INFOTABULE. Navýšení bude hrazeno z Fondu
rezerv a rozvoje.

3/27/RM/2019 Vyhlášení veřejné sbírky Jirkovský charitativní advent 2019
I. Rada města-schvaluje
vyhlášení veřejné sbírky Jirkovský charitativní advent.
II. Rada města-ukládá
1. vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
1.1.
provést oznámení o konání veřejné sbírky Jirkovský charitativní advent.
Termín: 14.10.2019
2. vedoucímu finančního odboru
2.1.
zajistit zřízení bankovního účtu pro veřejnou sbírku Jirkovský charitativní advent.
Termín: 14.10.2019

4/27/RM/2019 Vyhlášení veřejné sbírky Milan Tóth
I. Rada města-schvaluje
vyhlášení veřejné sbírky pro Milana Tótha

II. Rada města-ukládá
1. vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
1.1.
provést oznámení o konání veřejné sbírky pro Milana Tótha na krajský úřad Ústeckého kraje.
Termín: 23.9.2019
2. vedoucímu finančního odboru
2.1.
zajistit zřízení bankovního účtu pro veřejnou sbírku pro Milana Tótha.
Termín: 23.9.2019

5/27/RM/2019 Projekt Kluziště v Jirkově - přijetí daru
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit nákup kluziště s umělým povrchem za účelem realizace projektu Kluziště v Jirkově.
II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit darovací smlouvu uzavřenou městem Jirkovem a společností NET4GAS, s. r. o., se sídlem Na
Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, IČ: 27260364 za účelem přijetí finančního daru na
projekt "Kluziště v Jirkově" v rámci grantového programu NET4GAS v nabízené výši.
III. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
zahrnout do rozpočtu města na rok 2020 náklady na nákup, montáž a provoz kluziště.

6/27/RM/2019 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace pro SK Ervěnice - Jirkov, z.s.
I. Rada města-stahuje
tento bod z programu jednání.

7/27/RM/2019 Žádosti projednané Kulturní, školskou, sociální a sportovní komisí
I. Rada města-schvaluje
a) poskytnutí dotace na činnost:
Linky bezpečí z.s., IČ 61383198, ve výši 5 000 Kč
b) poskytnutí dotace na projekt:
6. benefiční představení "Jsme tu s vámi", žadatelem je SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro
HANDICAP, IČ 61345148, ve výši 11 000 Kč.

8/27/RM/2019 Prodej bytové jednotky č. 1 v č. p. 1553 v ul. Smetanovy sady v Jirkově
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej bytové jednotky č. 1 v č.p. 1553, ul. Smetanovy sady, Jirkov, včetně podílu 914/27811
na pozemcích p. č. 849/76 a p. č. 849/77, v k. ú. Jirkov, *** za cenu 195 750 Kč, dle důvodové zprávy.

9/27/RM/2019 Zpráva o činnosti Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov,
p.o. za rok 2018
I. Rada města-bere na vědomí
zprávu o činnosti Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, p.o. za rok 2018.

10/27/RM/2019 Návrh na doplnění Zřizovací listiny Kulturního, vzdělávacího a
informačního zařízení Jirkov, p.o.
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit doplnění zřizovací listiny Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, p.o. v
navrhovaném znění.

11/27/RM/2019 Pronájem části objektu bývalých stájí umístěných za objektem čp. 2
ulice Podzámčí
I. Rada města-souhlasí
s pronájmem části objektu bývalých stájí umístěných v objektu čp. 2. ulice Podzámčí, Červený Hrádek
pro účely zřízení kovárny o výměře cca 115m2 příspěvkovou organizací KVIZ v souladu s bodem č. 2.8
Směrnice o vymezení majetkových práv PO k majetku zřizovatele.

12/27/RM/2019 Přestěhování části úřadu do budovy čp. 5
I. Rada města-schvaluje
návrh na rozšíření kanceláří MěÚ Jirkov do budovy čp. 5 v ulici Roosveltova.

13/27/RM/2019 Zadávací řízení (1)
I. Rada města-schvaluje
a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 64/2019 - "Vybudování venkovního posezení s ohništěm
na p.p.č. 4762 v k.ú. Jirkov" - firmě Cityzen Living s.r.o., Za Humny 2635, Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, IČ 05817871, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení akceptovatelné nabídkové
ceny.
b) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 66/2019 - "Vybudování venkovního rehabilitačního
koutku pro seniory na p.p.č. 4587 v k.ú. Jirkov" - firmě COLMEX s.r.o., Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova
1224/42, PSČ 13000, IČ 29037221, z důvodu splnění podmínek zadání a předložení akceptovatelné
nabídkové ceny.

14/27/RM/2019 Zadávací řízení (2)
I. Rada města-schvaluje
a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. 68/2019 - Zpracování projektové dokumentace pro
provedení stavby "Oprava sociálních zařízení v objektu 2.ZŠ ul. Studentská 1427, Jirkov" - firmě: Ing
Zdeněk Češka, se sídlem Kundratická 4494, 430 04 Chomutov, IČ: 64702189, z důvodu splnění
podmínek zadání a předložení akceptovatelné nabídkové ceny.

15/27/RM/2019 Zadávací řízení (3) - Dodávka RTG skiagrafického přístroje na Polikliniku
v Jirkově
I. Rada města-schvaluje
a) vyloučit účastníka FOMA MEDICAL spol. s.r.o. se sídlem Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec
Králové, IČ 02464454, ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 61 "Dodávka RTG skiagrafického
přístroje na polikliniku Jirkov", z důvodu nesplnění podmínky v zadávacím řízení (zadávací podmínky technické specifikace - detektor)
b) zadání veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení " Dodávka RTG skiagrafického přístroje
na polikliniku Jirkov" firmě AURA MEDICAL s.r.o. se sídlem K Verneráku 4, Praha 4, 148 00, IČ
65412559, z důvodu nejvyššího bodového hodnocení a na základě splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení.

16/27/RM/2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2486/1 v k.ú. Jirkov
I. Rada města-neschvaluje
záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 2486/1 o výměře 80 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem
využití zázemí Azylového domu.

17/27/RM/2019 Bezúplatný převod pozemku p.č. 336/3 v k. ú. Březenec
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 336/3 v k.ú. Březenec ve vlastnictví České republiky s
příslušností hospodařit Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČ
01312774, do vlastnictví města Jirkova.

18/27/RM/2019 Bezúplatný převod pozemku p.č. 3751/4 v k. ú. Jirkov
I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 3751/4 v k.ú. Jirkov ve vlastnictví České republiky s
příslušností hospodařit Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČ
01312774, do vlastnictví města Jirkova

19/27/RM/2019 Výpůjčka pozemku p. č. 915/1, 915/2, 911/6 v k. ú. Březenec
I. Rada města-schvaluje
výpůjčku pozemků p.č. 915/1 o výměře 5 391 m2, 915/2 o výměře 282 m2 a 911/6 o výměře 1 571 m2
v k.ů. Březenec za účelem využití sportoviště 1. SPORTOVNÍMU KLUBU JIRKOV z.s. se sídlem
Březenec 262, Jirkov, IČ: 47795883 na dobu určitou do 31. 12. 2025.

20/27/RM/2019 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č. 464/1 v k.ú.
Březenec
I. Rada města-schvaluje
zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 464/1 v k.ú.Březenec za
účelem umístění, údržby a oprav sjezdu za smluvní cenu 50 Kč za každý započatý m 2 + DPH a práva
vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 464/1 v k.ú.Březenec za účelem umístění, údržby a oprav
vodovodního řadu a plynové přípojky za smluvní cenu 50 Kč za každý započatý bm + DPH ve
prospěch pozemku p.č. 462/2 v k.ú. Jirkov ve vlastnictví ***, bytem *** s tím, že investorem stavby
bude ****, bytem ***, Praha. Do vydání územního souhlasu bude uzavřena smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti s platností pěti let. Náklady spojené se zřízením
věcného břemene hradí žadatel.

21/27/RM/2019 Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
I. Rada města-schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřenou s paní ***, bytem ***, Jirkov ze dne 10. 8. 2016 dle
článku VII. odst.a) dohodou smluvních stran ke dni 30. 6. 2020.

22/27/RM/2019 Ukončení pachtovních smluv + záměr pachtu vodních ploch v k.ú.
Červený Hrádek, Březenec a Boleboř
I. Rada města-schvaluje
ukončení pachtovních smluv
1.
ze dne 6.4.2018 firmě Pavel Škuta (IČO 46788221), se sídlem Červený Hrádek 42, Jirkov na pozemky
p.č. 474/1 o výměře 633 m2, p.č. 474/2 o výměře 1219 m2 a p.č. 575 o výměře 1439 m2 v k.ú.
Březenec za účelem chovu ryb.
2.
ze dne 26.10.2016 firmě Pavel Škuta (IČO 46788221), se sídlem Červený Hrádek 42, Jirkov na
pozemek p.č. 292 o výměře 15327 m2 v k.ú. Červený Hrádek za účelem chovu ryb a provozování
půjčovny loděk.
3.
ze dne 27.2.2017 včetně dodatku č. 1 ze dne 22.1.2018 Českému rybářskému svazu, z.s., MO Jirkov
(IČO 00482617), se sídle, Mičurinova 244, Jirkov na pozemky p.č. 902/1 o výměře 18489 m 2 v k.ú.
Boleboř a p.č. 189 o výměře 32514 m2 v k.ú. Červený Hrádek.
II. Rada města-schvaluje
záměr města Jirkova propachtovat pozemky p.č. 474/1 o výměře 633 m 2, p.č. 474/2 o výměře 1219
m2 a p.č. 575 o výměře 1439 m2, p.č. 902/1 o výměře 18489 m2 v k.ú. Boleboř, p.č. 189 o výměře
32514 m2 v k.ú. Červený Hrádek za účelem chovu ryb a p.č. 292 o výměře 15327 m 2 v k.ú. Červený
Hrádek za účelem chovu ryb a provozování půjčovny loděk.

III. Rada města-ukládá
1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic
1.1.
zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat pozemky p.č. 474/1 o výměře 633 m 2, p.č. 474/2 o
výměře 1219 m2 a p.č. 575 o výměře 1439 m2, p.č. 902/1 o výměře 18489 m2 v k.ú. Boleboř, p.č. 189
o výměře 32514 m2 v k.ú. Červený Hrádek za účelem chovu ryb a p.č. 292 o výměře 15327 m2 v k.ú.
Červený Hrádek za účelem chovu ryb a provozování půjčovny loděk.
Termín: 23.9.2019
IV. Rada města-schvaluje
prominutí nájemného za pozemek p.č. 575 o výměře 1439 m 2 v k.ú. Březenec za období od 1. 10.
2018 do 30. 6. 2019 z důvodu realizace investiční akce města Jirkova "Vybudování chodníku u rybníka
na Březenci, Jirkov" ve výši 863,40 Kč.

23/27/RM/2019 Příkazní smlouva na výkon technického dozoru investora při realizaci
akce - Vybudování cyklistické stezky Chomutov - Jirkov
I. Rada města-schvaluje
uzavření příkazní smlouvy s firmou PK dopravní s.r.o., se sídlem Lidická 811, Žatec, IČO: 04166205 na
vykonávání technického dozoru investora při realizaci akce Vybudování cyklistické stezky Chomutov Jirkov dle předložené zprávy.

24/27/RM/2019 Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě - Výkon technického dozoru stavebníka
při realizaci stavby Oprava mostu č. 6 ul. Dvořákova, Jirkov
I. Rada města-schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě, uzavřené s firmou KOMOVIA s.r.o., se sídlem Olšanská
2643/1a, Praha, IČO: 04363795 na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby Oprava
mostu ev. č. 6 ul. Dvořákova, Jirkov, dle předložené zprávy.

25/27/RM/2019 Převod pozemků od ÚZSVM
I. Rada města-neschvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 962/3 o výměře 120 m 2, p.č. 962/4 o výměře 293 m2,
p.č. 1325/2 o výměře 39 m 2 v k.ú. Jindřišská a úplatný převod pozemku p.č. 972/3 o výměře 602 m 2 v
k.ú. Boleboř z důvodu nepotřebnosti.

26/27/RM/2019 Ukončení smluv na zajišťování revizí
I. Rada města-schvaluje
a) výpovědˇ ze Smlouvy o dílo ze dne 24.4.2002 na odborné prohlídky výtahů uzavřené s firmou
Fanak s.r.o. Chomutov, Dukelská 5417, IČO: 46708839 dle článku 9. bez udání důvodů s výpovědní
dobou 3 měsíce.
b) výpověď ze Smlouvy na službu ze dne 30.1.2014 zajišťující kontroly hasicích přístrojů, požární
ochranu a bezpečnost práce uzavřenou s Ing.Dr.Bc.Pavlem Milakem, LLA,MBA Chomutov,
Droužkovice, Rudé armády 254, IČO:66129371 dle čl. III. bez udání důvodů s výpovědní dobou 3
měsíce.

c) výpověď z Servisní smlouvy ze dne 15.4.2011 na zajišťování kontrol a revizí vyhrazených zařízení
uzavřenou s firmou Intermont, Opatrný, s.r.o. Vrskmaň 74, IČO: 49900854 dle článku VIII. bod 2 s
výpovědní dobou 2 měsíce.

27/27/RM/2019 Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance
města Jirkov
I. Rada města-bere na vědomí
uzavření Smlouvy o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovnělékařských
služeb s Medical Touch s.r.o. zastoupenou MUDr. Janou Valentovou, jednatelkou a to od 9. 9. 2019 na
dobu neurčitou.

28/27/RM/2019 Služební cesta do partnerského města v Maďarsku
I. Rada města-schvaluje
služební cestu zástupců města Jirkova ve dnech 6. 9. 2019 - 8. 9. 2019 do partnerského města
Bátonyterénye v Maďarsku, kde se zúčastní festivalu a setkání partnerských měst. Členové delegace
jsou: D. Jurštaková, Ing. M. Reiner, V. Vacula a tlumočnice Mgr. P. Rohuschová.

29/27/RM/2019 Jmenování vedoucí Odboru kancelář úřadu na MěÚ Jirkov
I. Rada města-jmenuje
na základě § 102 odst. 2), písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a návrhu tajemnice MěÚ Jirkov,
vedoucí odboru kancelář úřadu Ing. Zitu Kamišovou, MBA s účinností od 1. 10. 2019.

30/27/RM/2019 Výběrové řízení MěÚSS Jirkov, p.o. - Vinylová podlaha
I. Rada města-bere na vědomí
zápis z otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vinylová podlaha do
jídelny a přilehlých prostor v objektu Mládežnická 1753, Jirkov a pokládka vinylu na chodbě ve 4.
patře.

31/27/RM/2019 Platový výměr ředitelky Mateřské školy Jirkov, příspěvkové organizace
I. Rada města-projednala
žádost ředitelky Mateřské školy Jirkov, příspěvkové organizace o přehodnocení platového výměru
ředitelky mateřské školy a přeřazení do 12. platové třídy
II. Rada města-neschvaluje
žádost ředitelky Mateřské školy Jirkov, příspěvkové organizace o přehodnocení platového výměru
ředitelky mateřské školy a přeřazení do 12. platové třídy.

32/27/RM/2019 Jmenování předsedy a dalších členů konkurzní komise pro posuzování
uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže Jirkov
I. Rada města-jmenuje
předsedu a další členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jirkov takto:
Dana Jurštaková, místostarostka města Jirkova - předsedkyně,
Mgr. Karel Bernt, vedoucí Odboru sociálních věci a školství MěÚ Jirkov - člen,
Bc. Pavel Kucler, samostatný referent oddělení mládeže, tělovýchovy a volného času Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy KÚ Ústeckého kraje - člen
Bc. Krista Sýkorová, ředitelka Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvkové organizace - členka,
Danuše Lískovcová, ředitelka Střediska volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizace členka,
Iveta Štěničková, pedagogická pracovnice Domu dětí a mládeže Jirkov - členka,
PaedDr. Jana Hornová, školní inspektorka České školní inspekce, Ústecký inspektorát - členka.

33/27/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 Jaroslava Vondráka, se sídlem Pardubická 3210, 407 47 Varnsdorf, IČ 18365205, a
to finanční dar ve výši 10.000 Kč.

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

