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Chomutov

Primátor statutárního města Chomutova

zve v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
o obcích, občany města na

J
‚‘

ZAS ‘Á I
Zastupitelstva statutárního města

konané dne 19. 4. 2022
od 15:00 hodin

Chomutova

v zasedací místnosti Č. 13
starobylé radnice na náměstí 1. máje

Program zasedání je zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Chomutova.



Chomutov
Statutární město Chomutov

Po vánka
na 24. jednání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které se koná dne 19.04.2022 od 15.00 hod.
v jednací místnosti č. 13 v budově staré radnice na nám. 1. máje v Chomutově.

Program jednánĺ

1. Společný blok

- Určení zapisovatelů
- Volba ověřovatelů
- Schválení mandátové a návrhové, popř. volební komise
. Schválení programu
. Informování občanů o činnosti orgánů města
- Dotazy občanů
- Kontrola plnění usnesení

2. OKT- Kontrola plnění usnesení
3. OIA - narovnání a postoupení pohledávek
4. OIA- Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního

klidu
5. TSMCH - Aktualizace přílohy č. 1 Zřizovací listiny Technické služby města Chomutova, příspěvková

organizace

6. 0MM - Prodej nemovitých věcí
7. 0MM - Bezúplatný převod movitého majetku TSMCH

8. 0MM - Aktualizace přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zoopark Chomuto‘~ příspěvková organizace
9. OE - Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Chomutova pro období let

2022 - 2026
10. OE - Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města

Chomutova č. d202200019 (dotace pro rok 2022)
11. OE - Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2021
12. OE - Aktualizace Zásad pro poskytování dotací

13. OE - DPCHJ - návrh na uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících na území statutárního města Chomutov a o kompenzaci za tyto služby + RO č. 43/2022
- Navýšení odhadu kompenzace za provoz trolejbusové MHD pro rok 2022

14. OE - Schválení účetní závěrky města za rok 2021 a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a
RO Č. 20/2022

15. OE - RO Č. 21 ‚22,29,30,32,38,40/2022
16. OE - Úpravy rozpočtů P0 - vládou zrušená valorizace mezd 2022 a poskytnutí investičních

příspěvků na rok 2022 a ROč. 31 /2022
17. OE - Poskytnutí neprogramové individuální dotace pro Handball klub Chomuto‘~ z.s. a RO

č.36/2022



18. KSVA - Poskytnutí dotací z dotačního programu Sport a volný čas 2022
19. KKKKR - Schvalování žádostí o dotace z programů Kultura, kreativita, regionální historie a

komunitní rozvoj 2022
20. ORI - Uzavření plánovací smlouvy pro lokalitu určené pro výstavbu RD na pozemku p.č. 4915/6

k.ú. Chomutov I.
21. OŠ - Aktualizace přílohy č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Chomuto‘~ Kadaňská 2334
22. OSV - Rozdělení dotací z dotačního programu Podpora služeb a aktivit v sociální oblasti, část

A-Podpora sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na
rok 2022

23. CKP - Memorandum o spolupráci s Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování Ministerstva pro
místní rozvoj ČR

Závěrečný blok

24. Dotazy členů zastupitelstva a různé
25. Závěr

JUDr. Marek Hrabáč

primátor města Chomutova


