
USNESENÍ

z 24. řádného zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které se konalo dne 19. 4. 
2022 od 15:00 hod., v zasedací místnost č.13

Usnesení ZaMěst č. 295/22 z 19. 4. 2022
Kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení ZaMěst č. 296/22 z 19. 4. 2022
Narovnání a postoupení pohledávek

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dohody o narovnání a postoupení pohledávek se společností CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ 
a.s., IČ: 27341313, Křižíkova 1098/6, 430 01 Chomutov, za částku 1.000,- Kč, podle důvodové 
zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 297/22 z 19. 4. 2022
Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního 
klidu

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

vydává

obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního 
klidu, dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 298/22 z 19. 4. 2022
Aktualizace přílohy č. 1 Zřizovací listiny Technické služby města Chomutova, příspěvková 
organizace

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

aktualizaci přílohy č. 1 Zřizovací listiny - majetek svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci 
Technické služby města Chomutova, IČ 00079065.

Usnesení ZaMěst č. 299/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě vyhodnocení výběrového řízení prodej pozemku p.č. 6125/209 o výměře 2 421 m2 v k.ú. 
Chomutov I za nabídnutou cenu 1 150 Kč/m2, tj. celkem 2 784 150 Kč (ke kupní ceně bude 
připočítána úhrada 18 150 Kč PD a 4 500 Kč ZP) do vlastnictví SONNTAG TRADE s. r. o., 
Světova 523/1, Libeň, Praha, IČ 
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10982884************************************************************************
***************

Usnesení ZaMěst č. 300/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

zrušení předkupního práva ke kupní smlouvě s právem předkupním č. o201000553 ze dne 29. 10. 
2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2016, k pozemku p.č. 4707/23 v k.ú. Chomutov I pro 
***************************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 301/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

podání výzvy k uzavření kupní smlouvy společnosti AKBB GROUP s.r.o., IČO: 078 72 470, se 
sídlem Běchorská 2222/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, za účelem převodu vlastnického práva 
k pozemku p.č. 4707/18 v k.ú. Chomutov I z této společnosti na město za kupní cenu ve výši 
952.600 Kč, z důvodu porušení předkupního práva sjednaného v kupní smlouvě s právem 
předkupním č. o201500120, uzavřené dne 7.7.2015 se společností KBB INTERNATIONALE s.r.o., 
IČO: 24755257, se sídlem Elišky Přemyslovny 380, Zbraslav, 156 00 Praha 5, uzavření této 
smlouvy v případě akceptace druhou stranou, a v případě neakceptace této výzvy podání žaloby 
vůči společnosti AKBB GROUP s.r.o.

Usnesení ZaMěst č. 302/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

výkup části pozemku p.č. 1228/9 o výměře 130 m2 dle GP 2751-273/2014 v k.ú. Chomutov II z 
vlastnictví 
********************************************************************************
********************************************************************************
**************** a dále

schvaluje

výkup části pozemku p.č. 1228/9 o výměře 130 m2 dle GP 2751-273/2014 v k.ú. Chomutov II z 
vlastnictví 
********************************************************************************
********************************************************************************
****************************************************************************

Usnesení ZaMěst č. 303/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje
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v souvislosti s bezúplatným převodem pozemků p.č. 2121/13 a 2123/14 v k.ú. Chomutov II, do 
vlastnictví statutárního města Chomutova, které se nachází pod propojovacím chodníkem z ulice E. 
Krásnohorské do ulice Kmochova, jehož investorem bylo statutární město Chomutov

1. Souhlas s technickými podmínkami dle bodu A. dopisu Správy železnic čj. 
14471/2021-SŽ-GŘ-031 (S33140/2015-031) ze dne 27.1. 2022:
• Nemovitosti leží v ochranném pásmu dráhy. Nabyvatel si je vědom nepříznivých účinků provozu 
dráhy a nebude požadovat na Správě železnic opatření proti těmto negativním vlivům ani úhradu 
případných škod, vzniklých provozem dráhy.
• Veškerá stavební činnost, terénní úpravy včetně staveb oplocení, výsadby budoucích vzrostlých 
stromů apod. podléhá ustanovením zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, a musí být předem projednána s Drážním úřadem, který stanoví podmínky pro stavby v 
ochranném pásmu dráhy.
• Dodržení respektování Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů (např. 
nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se 
považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti 
přístupná, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak).
• Musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu a ochráněn prostor železniční tratě před 
vstupem nepovolaných osob. Případné oplocení musí být pevné, bez vstupu ke kolejím, nesmí 
omezovat rozhledové poměry, volný schůdný manipulační prostor, průjezdný profil – respektovat 
vyhlášku č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah v platném znění. Rovněž tak i případná 
zeleň.
• Odčleňovaný majetek bude užíván v souladu se zákony v oblasti bezpečnosti na železnici, požární 
bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nakládání s odpady. V případě vzniku mimořádné 
události na železnici, nový vlastník pozemku /pozemků umožní přístup a příjezd k drážnímu tělesu 
jednotkám požární ochrany a ostatním složkám IZS.
• Nyní ani v budoucnu nedojde na pozemku k vytvoření chráněného venkovního prostoru, 
chráněného venkovního prostoru staveb ani chráněných vnitřních prostor staveb, které jsou 
definovány v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u kterých by bylo nutné dodržovat hygienické 
limity hluku/vibrace.
• Přístup k odčleňovanému majetku bude řešen mimo provozované těleso dráhy z pozemků p.č. 
1960/5, 1972/1, 1973/1 a 2041 ve vlastnictví Statutárního města Chomutova.
• Jedná se o převod pozemků, na nichž se nachází komunikace a chodníky ve vlastnictví 
Statutárního města Chomutova.
• Užívání majetku Správy železnic je ošetřeno smluvním ujednáním, a to na základě Nájemní 
smlouvy č. 6508006216.
• Pozemky p.č. 2121/13 a p.č. 2121/14, vše v k.ú. Chomutov II jsou dle současné evidence v 
katastru nemovitostí omezeny ve vlastnickém právu, a to zřízenými služebnostmi oprávnění pro 
parcely p.č. 2129/1 a p.č. 2130/3, věcné břemeno „oprav a údržby“ registrované dne 5. 2. 1971 a 
pro oprávněného ČEZ Teplárenská, a.s. věcné břemeno chůze a jízdy za účelem umístění 
horkovodu. Rozsah těchto věcných břemen do odčleňovaného majetku v řešeném území zasahuje.
• V případě nutnosti zřízení jakýchkoli věcných břemen budou veškeré vynaložené náklady na 
jejich případné zřízení ze strany Správy železnic přeúčtovány žadateli a žadatelem uhrazeny. V 
případě, že převod nebude v budoucnu realizován z důvodu na straně žadatele, veškeré náklady 
vynaložené Správou železnic na zřízení věcných břemen budou ze strany Správy železnic 
přeúčtovány žadateli a žadatelem uhrazeny.
• Ve prospěch Správy železnic bude zřízena služebnost spočívající v povinnosti strpění na nabývané 
nemovitosti v celém jejím rozsahu důsledky (škodlivý vliv) trvání a provozu dráhy, tj. např. 
prašnost, otřesy, hluk, vibrace, jiskření, vliv bludných a trakčních proudů, rušení telekomunikačních 
systémů atd.
• Ve smlouvě o bezúplatném převodu se nabyvatel vzdá za sebe a další vlastníky nabývané 
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nemovitosti jakéhokoliv nároku (práva) na náhradu újmy, jež by vzešla na nabývané nemovitosti, 
případně na stavbách na ní postavených nebo na předmětech na ní uložených, z důvodu trvání a 
provozování dráhy. Uvedené vzdání se práva na náhradu škody na nemovitosti bude 
prostřednictvím návrhu na vklad vlastnického práva vloženo do katastru nemovitostí.
• Trvalé porosty, které se vyskytují / případně mohou vyskytovat na odčleňovaném pozemku, budou 
součástí předmětu převodu.

2. Prohlášení statutárního města Chomutova, že jako budoucí nabyvatel na základě usnesení 
zastupitelstva statutárního města Chomutova převezme spolu s nabývaným majetkem i případné 
ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich 
odstraňování a nebude od převodce požadovat jejich náhradu.

Usnesení ZaMěst č. 304/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 2449/13 o výměře 24 m2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 IČ 69797111 do vlastnictví 
statutárního města Chomutova a dále

schvaluje

znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva, která je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 305/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s Povodím Ohře, státní podnik, IČ: 70889988, se sídlem 
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, jejímž předmětem je spolupráce stran při výstavbě lávky přes 
přivaděč průmyslových vod jako dočasné stavby na dobu 25 let v rámci investiční akce Povodí 
Ohře „PPV, KP Zahradní – odkrytí koryta“ a její bezúplatné nabytí Statutárním městem Chomutov, 
a dále ujednání o budoucím zřízení věcného břemene - práva města na umístění lávky a práva 
veřejné stezky na části pozemku 6164/1 v k.ú. Chomutov I za jednorázovou úhradu, která bude 
stanovena podle skutečné výměry věcného břemene po vyhotovení geometrického plánu, dle 
podmínek důvodové zprávy, a

pověřuje

primátora rozhodnutím o uzavření smlouvy o dílo mezi Povodím Ohře, státní podnik, jako 
objednatelem, dodavatelem stavby, kterého vybere Povodí Ohře, s.p., jako zhotovitelem, a 
Statutárním městem Chomutov jako budoucím vlastníkem stavby lávky, ve smyslu smlouvy o 
vzájemné spolupráci.

Usnesení ZaMěst č. 306/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí
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Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku p.č. 1283/4 o výměře 78 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu dle ZP č. 1172-11/2022 ve 
výši 35.100,-Kč + případné DPH do vlastnictví 
*************************************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 307/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku p.č. 1283/2 o výměře 84 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu dle ZP č. 1171-10/2022 ve 
výši 37.800,-Kč + případné DPH do vlastnictví 
*****************************************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 308/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku p.č. 3593/8 o výměře 310 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu dle ZP č. 2771-06/2022 ve 
výši 170.500,-Kč + případné DPH a ušlé nájemné 6.510,-Kč do vlastnictví 
*******************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 309/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej pozemku p.č 1132 v k.ú. Chomutov II, o výměře 254 m2 do vlastnictví 
*********************************************************** z důvodu zachování 
rezervy pro výstavbu rodinného domu.

Usnesení ZaMěst č. 310/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej pozemku p.č. 1134 v k.ú. Chomutov II, o výměře 368 m2, do vlastnictví 
*************************************************************************, z 
důvodu zachování rezervy pro výstavbu rodinného domu.

Usnesení ZaMěst č. 311/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

5



prodej pozemku p.č. 596/2 o výměře 227 m2 v k.ú. Chomutov II, za cenu dle ZP č. 2175-10/2022 
ve výši 140.740,-Kč + případné DPH, do vlastnictví 
********************************************************************************
*****************************.

Usnesení ZaMěst č. 312/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemků p.č. 4290/2 o výměře 103 m2, p.č. 4289/1 o výměře 119 m2, p.č. 4289/3 o výměře 
556 m2 k.ú. Chomutov I, tj. o celkové výměře 778 m2 za cenu dle ZP č. 2167-02/2022 ve výši 
459.020,-Kč + případné DPH do vlastnictví 
***************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 313/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemků p.č. 4338/2 o výměře 496 m2 a p.č. 4192/9 o výměře 81 m2 v k.ú. Chomutov I, dle 
GP č. 6632-78/2020 o celkové výměře 577 m2 za cenu dle ZP č. 2065-055/2020 ve výši 
284.496,-Kč + případné DPH + náklady na vyhotovení ZP ve výši 8.349,-Kč + náklady na 
vyhotovení GP ve výši 6.000,-Kč + náklady za vytýčení stavby ve výši 2.400,-Kč do vlastnictví 
*******************************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 314/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej pozemku p.č. 270/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví společnosti European Retail 
Management Services s.r.o., 28. října 1069/18, Chomutov, IČ 27305601 z důvodu plánované 
investiční akce Statutárního města Chomutova. 

Usnesení ZaMěst č. 315/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

revokuje

usnesení č. 180/21 ze dne 15.11.2021 ve věci prodeje pozemku p.č. 3511/11 o výměře 382 m2 v k.ú. 
Chomutov I dle GP č. 6490-53/2019 za cenu dle OP č. 03/08/2021 ve výši 229.500,- Kč + případné 
DPH do vlastnictví 
********************************************************************************
** z důvodu změny vlastnictví přilehlého objektu občanské vybavenosti.
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Usnesení ZaMěst č. 316/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej podílu ½ k pozemku p.č. 1848/5 o výměře 111 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu ve výši 
34.965,- Kč do vlastnictví manželů 
*************************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 317/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku p.č. 3057/2 o výměře 299 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu dle ZP č. 2176-11/2022 
ve výši 185.380,- Kč do vlastnictví *********************************************

Usnesení ZaMěst č. 318/22 z 19. 4. 2022
Prodej nemovitých věcí - pozemek p.č. 2120/14 v ul. Lipská

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2120/14 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Chomutov II za 
účelem rozšíření sousedního pozemku pro splnění regulativ ÚP k výstavbě RD s tím, že zbývající 
část pozemku bude prodána formou veřejného výběrové řízení a část pozemku o výměře cca 130 
m2 bude prodána za kupní cenu dle nejvyšší nabídky ve VVŘ na základě uzavření smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě a dále

neschvaluje

prodej části pozemku p.č. 2120/14 o výměře cca 475 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví pana 
**********************************************. 

Usnesení ZaMěst č. 319/22 z 19. 4. 2022
Bezúplatný převod movitého majetku TSMCH

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

bezúplatný převod movitého majetku v hodnotě 557.560,50 Kč příspěvkové organizaci Technické 
služby města Chomutova, nám. 1. máje 8/21, 430 01 Chomutov, IČ 00079065 a uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu s touto organizací, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 320/22 z 19. 4. 2022
Aktualizace přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

aktualizaci přílohy č. 1 zřizovací listiny – majetek svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci 
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Zoopark Chomutov, p.o., Přemyslova č.p. 259, Chomutov 430 01, IČ 00379719 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 321/22 z 19. 4. 2022
Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Chomutova pro období let 2022 – 
2026

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Chomutova pro období let 2022 – 
2026.

Usnesení ZaMěst č. 322/22 z 19. 4. 2022
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Chomutova č. 
d202200019 (dotace pro rok 2022)

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Chomutov č. 
d202200019 ze dne 17.1.2022 uzavřené se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., 
IČ 47308095, se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 552/32, ve smyslu aktualizované přílohy č. II 
dle důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 323/22 z 19. 4. 2022
Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2021

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2021.

Usnesení ZaMěst č. 324/22 z 19. 4. 2022
Aktualizace Zásad pro poskytování dotací

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

s účinností od 1.1.2023 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova.

Usnesení ZaMěst č. 325/22 z 19. 4. 2022
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

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Chomutov a o kompenzaci za tyto služby, s Dopravním podnikem měst 
Chomutova a Jirkova a.s., IČ 64053466, se sídlem Školní 999/6, 430 01 Chomutov, ve věci 
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navýšení odhadu kompenzace za provoz trolejbusové MHD pro rok 2022 (přesoutěžení dodávek 
elektřiny) a dále

schvaluje

rozpočtové opatření č. 43/2022 - navýšení kompenzace z provozu MHD - nárůst ceny elektrické 
energie.

Usnesení ZaMěst č. 326/22 z 19. 4. 2022
Schválení účetní závěrky města za rok 2021 a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření a RO č. 
20/2022

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

roční účetní závěrku statutárního města Chomutova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021, a to 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o 
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, včetně 
výsledku hospodaření ve výši 153.755.693,82 Kč po zdanění a jeho převod na výsledek 
hospodaření předcházejících účetních období,

schvaluje

výsledek rozpočtového hospodaření statutárního města Chomutova za rok 2021 ve výši 
98.689.330,16 Kč a jeho rozdělení do:
a) provozní rezervy: 28.689.330,16 Kč
b) investiční rezervy: 70.000.000,00 Kč a dále 

schvaluje

rozpočtové opatření č. 20/2022 - převedení zlepšeného výsledku hospodaření města za rok 2021 do 
provozní a investiční rezervy města.

Usnesení ZaMěst č. 327/22 z 19. 4. 2022
RO č. 21,22,29,30,32,38,40/2022

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 21/2022 - Poskytnutí investičního příspěvku Sociálním službám Chomutov, 
příspěvkové organizaci, IČ: 46789944 a 

schvaluje

smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku Sociálním službám Chomutov, příspěvkové 
organizaci, IČ 46789944, se sídlem Chomutov, Písečná 5030, ve výši 2.500.000 Kč na vybudování 
evakuačního výtahu v Domově pro seniory, Písečná.

Usnesení ZaMěst č. 328/22 z 19. 4. 2022
RO č. 21,22,29,30,32,38,40/2022

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 22/2022 - navýšení provozního příspěvku na rok 2022 pro ZŠ a MŠ 
Chomutov, 17. listopadu 4728, p.o. v návaznosti na zvýšení ceny elektrické energie.
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Usnesení ZaMěst č. 329/22 z 19. 4. 2022
RO č. 21,22,29,30,32,38,40/2022

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 29/2022 - výstupy z aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu 
statutárního města Chomutov pro období let 2022-2026.

Usnesení ZaMěst č. 330/22 z 19. 4. 2022
RO č. 21,22,29,30,32,38,40/2022

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 30/2022 - poskytnutí investičního příspěvku pro Speciální základní školu 
Palachova na pořízení stropního zvedacího a asistenčního systému Roomer a 

schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu statutárního města 
Chomutova na rok 2022 v celkové výši 384.000,- Kč, s příspěvkovou organizací Základní škola 
speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace, IČ 72744341, se 
sídlem Chomutov 430 03, Palachova 4881, dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 331/22 z 19. 4. 2022
RO č. 21,22,29,30,32,38,40/2022

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 32/2022 - převod nedočerpaných finančních prostředků za rok 2021 z dotace 
poskytnuté MŠMT v rámci projektu „Společnou cestou“ určené pro ZŠ a MŠ zřízené statutárním 
městem Chomutov do rozpočtu roku 2022.

Usnesení ZaMěst č. 332/22 z 19. 4. 2022
RO č. 21,22,29,30,32,38,40/2022

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 38/2022 - bližší specifikace příjmové položky po novelizaci rozpočtové 
skladby č. 412/2021 Sb. - oblast dopravní obslužnosti v rámci IDS.

Usnesení ZaMěst č. 333/22 z 19. 4. 2022
RO č. 21,22,29,30,32,38,40/2022

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 40/2022 - podpora sociálního začleňování obyvatel v Chomutově pro oblast 
sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory ohrožených rodin.
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Usnesení ZaMěst č. 334/22 z 19. 4. 2022
Úpravy rozpočtů PO - vládou zrušená valorizace mezd 2022 a poskytnutí investičních příspěvků na 
rok 2022 a RO č. 31/2022

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 31/2022 - úprava rozpočtů Technických služeb města Chomutova, p.o., 
Chomutovské knihovny, p.o., Zooparku Chomutov, p.o. a Městských Lesů Chomutov, p.o. na rok 
2022 a poskytnutí účelových investičních příspěvků na rok 2022,

schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu statutárního města 
Chomutova na rok 2022 v celkové výši 4.090.000,- Kč, s příspěvkovou organizací Technické služby 
města Chomutova, příspěvková organizace, IČ 00079065, se sídlem Chomutov 430 01, nám. 1 máje 
89/21, dle přílohy důvodové zprávy,

schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu statutárního města 
Chomutova na rok 2022 v celkové výši 789.000,- Kč, s příspěvkovou organizací Chomutovská 
knihovna, příspěvková organizace, IČ 00360589, se sídlem: Palackého 4995/85, 430 11 Chomutov, 
dle přílohy důvodové zprávy,

schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu statutárního města 
Chomutova na rok 2022 v celkové výši 1.114.500,- Kč, s příspěvkovou organizací Zoopark 
Chomutov, p.o., IČ 00379719, se sídlem Chomutov 430 01, Přemyslova 259, dle přílohy důvodové 
zprávy a 

schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu statutárního města 
Chomutova na rok 2022 v celkové výši 202.600,- Kč, s příspěvkovou organizací Městské lesy 
Chomutov, příspěvková organizace, IČ 46790080, se sídlem: Hora Sv. Šebestiána 90, 431 82, dle 
přílohy důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 335/22 z 19. 4. 2022
Poskytnutí neprogramové individuální dotace pro Handball klub Chomutov, z.s. a RO č.36/2022

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí neprogramové individuální dotace pro Handball klub Chomutov, z.s., IČ 65080343, se 
sídlem Kamenný vrch 5280, 43004 Chomutov, ve výši 100.000,- Kč na činnost klubu a stanovuje 
podíl dotace ve výši 70 % a

schvaluje

rozpočtové opatření č.36/2022 - poskytnutí neprogramové individuální dotace pro Handball klub 
Chomutov, z.s., IČ 65080343 na činnost klubu ve výši 100.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 336/22 z 19. 4. 2022
Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s KULTUROU A SPORT CHOMUTOV, s.r.o. z 
rozpočtu Statutárního města Chomutova a RO č. 44/2022
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Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Chomutov se 
společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČ 47308095, se sídlem Chomutov, Boženy 
Němcové 552/32 ve výši 5.980.000,- Kč dle důvodové zprávy a dále

schvaluje

rozpočtové opatření č. 44/2022 - uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Statutárního města Chomutov se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. ve výši 
5.980.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 337/22 z 19. 4. 2022
Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s KULTUROU A SPORT CHOMUTOV, s.r.o. z 
rozpočtu Statutárního města Chomutova a RO č. 45/2022

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Chomutov se 
společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČ 47308095, se sídlem Chomutov, Boženy 
Němcové 552/32 ve výši 7.000.000,- Kč dle důvodové zprávy a dále

schvaluje

rozpočtové opatření č. 45/2022 - uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Statutárního města Chomutov se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. ve výši 
7.000.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 338/22 z 19. 4. 2022
Poskytnutí dotací z dotačního programu Sport a volný čas 2022

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

schválit poskytnutí dotace z dotačního programu Sport a volný čas 2022 žadatelům:

1) AFK LoKo Chomutov z.s., IČO 477 92 027, se sídlem Chomutov, Komenského 2831/1, na 
projekt Podpora činnosti spolku AFK LoKo Chomutov z.s. (aktivity členské základny - mládež, 
provoz, údržba) ve výši 120 000 Kč

2) BK Chomutov, z.s., IČO 042 66 196, se sídlem Chomutov, Dukelská 1300/31, na projekt 
Basketbalový klub Levharti Chomutov - výchova dětí a mládeže – činnost 2022 ve výši 1 021 000 
Kč

3) BK Levharti Chomutov s.r.o., IČO 286 73 590, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt 
Basketbalový klub Levharti Chomutov – sportovní centrum dětí a mládeže – činnost 2022 ve výši 
589 000 Kč

4) Carnage cross-training z.s., IČO 045 75 318, se sídlem Chomutov, Revoluční 47/11, na projekt 
Podpora sportovní a volnočasové činnosti Carnage cross-training z.s. 2022 ve výši 51 000 Kč

5) CZECH WRESTLING Chomutov z.s., IČO 698 98 049, se sídlem Chomutov, Na Bělidle 848/2, 
na projekt Olympijský zápas-činnost klubu ve výši 654 000 Kč
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6) ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Chomutov, IČO 650 80 033, se sídlem Chomutov, Blatenská 
804, na projekt Podpora mládeže SSK Chomutov na rok 2022 ve výši 90 000 Kč

7) FALER BIKE team, z.s., IČO 018 63 193, se sídlem Chomutov, Blatenská 866/79, na projekt 
BMX race Chomutov – podpora mládeže ve výši 57 000 Kč

8) FC Baník Chomutov z.s., IČO 017 09 909, se sídlem Chomutov, Březenecká 4689, na projekt 
Činnost klubu FC Baník Chomutov z.s. ve výši 91 000 Kč

9) FC CHOMUTOV, s.r.o., IČO 250 24 329, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Podpora činnosti klubu kopané v roce 2022 ve výši 763 000 Kč

10) Florbal Chomutov, z.s., IČO 689 54 107, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt 
Florbal Chomutov - činnost klubu v roce 2022 ve výši 1 567 000 Kč

11) Jezdecký klub Zooparku Chomutov, spolek, IČO 706 93 633, se sídlem Chomutov, Přemyslova 
259, na projekt Podpora činnosti Jezdeckého klubu pro rok 2022 ve výši 138 000 Kč

12) JS Meraxes z.s., IČO 109 42 602, se sídlem Chomutov Lipská 2023, na projekt Podpora 
sportovní a volnočasové činnosti jezdeckého klubu JS Meraxes z.s. 2022, ve výši 98 000 Kč

13) Junák - český skaut, středisko Český lev Chomutov, z.s., IČO 467 87 721, se sídlem Chomutov, 
Havlíčkova 3675, na projekt Junák Chomutov - činnost 2022 ve výši 110 000 Kč

14) JUNIOR CHOMUTOV, z.s., IČO 266 40 651, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Činnost spolku 2022 ve výši 1 050 000 Kč

15) Klub národní házené Chomutov, z.s., IČO 650 81 056, se sídlem Chomutov, Bezručova 4199, 
na projekt Podpora mládeže KNH Chomutov, ve výši 184 000 Kč

16) Krasobruslařský klub Chomutov, z.s., IČO 684 35 975, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na 
projekt Činnost krasobruslařského klubu Chomutov ve výši 215 000 Kč

17) MMA Chomutov, z.s., IČO 229 05 049, se sídlem Chomutov, Mánesova 1999, na projekt 
PODPORA ČINNOSTI MMA Chomutov, z.s. ve výši 70 000 Kč

18) MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s., IČO 227 08 936, se sídlem Chomutov, 
Palackého 3654, na projekt Thajský box 2022 ve výši 196 000 Kč

19) Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov, IČO 692 91 845, se sídlem Chomutov, Havlíčkova 
3675, na projekt Pionýr 2022 ve výši 110.000 Kč

20) Piráti Chomutov z.s., IČO 432 22 889, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na projekt 
Sportovní příprava dětí a mládeže v hokejovém klubu Piráti Chomutov ve výši 5 000 000 Kč

21) Spolek Chomutovská liga malého fotbalu, IČO 613 46 268, se sídlem Chomutov, Škroupova 
933/30, na projekt Chomutovská liga malého fotbalu ve výši 256 000 Kč

22) Sportclub 80 Chomutov z.s., IČO 432 27 406, se sídlem Chomutov, Březenecká 4704, na 
projekt Podpora sportovní a volnočasové činnosti Sportclubu 80 Chomutov z.s. 2022 ve výši 1 676 
000 Kč
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23) Taneční klub Beethoven D.C., IČO 708 92 709, se sídlem Chomutov, Bezručova 4268, na 
projekt CELOROČNÍ AKTIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE ve výši 234 000 Kč

24) Taneční klub STARDANCE Chomutov z. s., IČO 055 49 833, se sídlem Chomutov, Havlíčkova 
4184, na projekt Celoroční volnočasová aktivita dětí a mládeže ve výši 200 000 Kč

25) Tělocvičná jednota Sokol Chomutov, IČO 442 22 416, se sídlem Chomutov, Kukaňova 2506, na 
projekt Dotace na činnost spolku ve výši 152 000 Kč

26) Tělovýchovná jednota Baník Březenecká Chomutov, z.s., IČO 477 92 230, se sídlem Chomutov, 
Chelčického 255/5, na projekt SPORT A VOLNÝ ČAS 2022 ve výši 133 000 Kč

27) Tenisový klub Chomutov, z. s., IČO 477 95 701, se sídlem Chomutov, Bezručova 4880, na 
projekt Podpora sportovní činnosti Tenisový klub, z.s. ve výši 526 000 Kč

28) Tiger Fight Club, z. s., IČO 052 93 910, se sídlem Chomutov, Šafaříkova 2242, na projekt Tiger 
– podpora sportovního střediska 2022 ve výši 200 000 Kč

29) TJ Lokomotiva, z.s. Chomutov, IČO 477 95 913, se sídlem Chomutov, 17. listopadu 5461, na 
projekt Podpora sportovní činnosti TJ Lokomotiva, z.s. Chomutov 2022 ve výši 100 000 Kč

30) TJ MEZIHOŘÍ z.s., IČO 148 65 084, se sídlem Chomutov, Hálkova 226/6, na projekt Lyžování 
2022 – Projekt TJ Mezihoří z.s., ve výši 189 000 Kč

31) TJ Slávie Chomutov, z.s., IČO 183 80 280, se sídlem Chomutov, Mostecká 5887, na projekt TJ 
Slávie Chomutov - plavecký oddíl ve výši 819 000 Kč

32) TJ VEROS Chomutov z.s., IČO 005 25 294, se sídlem Chomutov, Mýtná 4962, na projekt 
Podpora činnosti mládeže TJ VEROS Chomutov z.s. ve výši 129 000 Kč

33) TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s., IČO 004 83 206, se sídlem Chomutov, Mánesova 1999, na projekt 
PODPORA ČINNOSTI TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. ve výši 2 780 000 Kč

34) TJ ZŠ SPV Chomutov, spolek, IČO 613 42 769, se sídlem Chomutov, Kadaňská 2334, na 
projekt Sport pro všechny 2022 ve výši 156 000 Kč

35) VEKI Boxerský klub Chomutov z.s., IČO 079 60 158, se sídlem Chomutov, Kyjická 4772, 
Činnost klubu VEKI Boxerský klub Chomutov z.s. ve výši 157 000 Kč a

neschvaluje

poskytnutí dotace z dotačního programu Sport a volný čas 2022 žadateli Na Louce, z.s., IČO 266 45 
505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Sportujeme s Kolibříkem.

Usnesení ZaMěst č. 339/22 z 19. 4. 2022
Schvalování žádostí o dotace z programů Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj 
2022

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

Poskytnutí dotací z dotačního programu Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj 
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2022 z rozpočtu SMCH žadatelům:
1) Macek Petr Ing., IČ 10447202, se sídlem Most, F.L. Čelakovského 1136/15, na projekt Realizace 
koncertů Festivalového orchestru Petra Macka ve výši 90.000,-Kč
2) Šnábl Jiří , fyz. osoba podnikající, IČ 12013927, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na projekt 
Akce pro žáky 5. ročníků ZŠ k výročí 770 let od první zmínky o Chomutovu ve výši 88.000,- Kč
3) Šnábl Jiří, fyz. osoba podnikající, IČ 12013927, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na projekt 
Staročeské Vánoce ve výši 68.000,- Kč
4) Veteran Car Club Chomutov, z. s. IČ: 01308751, se sídlem Údlice, Kamenná cesta 334 na projekt 
Sraz historických vozidel Chomutov 2022, ve výši 63.000,- Kč
5) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Činnost 2022 ve výši 75.000,- Kč
6) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Historické cyklovlaky X. ročník ve výši 90.000,-Kč
7) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Opravy železničních historických exponátů ve výši 67.000,- Kč
8) Sportovní klub HANDISPORT, z. s., IČ 04689852, se sídlem Chomutov, Husova 2616/62, na 
projekt !!! HEJ – RUP !!! aktivity, ve výši 63.000,- Kč
9) Smíšený pěvecký sbor AURUM, z. s., IČ 01550811, se sídlem Chomutov, Jirkovská 5012, na 
projekt Činnost SmPS AURUM Chomutov pro rok 2022 ve výši 70.000,- Kč
10) Spolek OBNAŽENI, IČ 26990105, se sídlem Chomutov, Šafaříkova 2254/77, na projekt 
Obnaženi "KDYBY TAK“, ve výši 75.000,-Kč
11) Divadlo NaOko Chomutov, z. s., IČ 05935433, se sídlem Chomutov, Zahradní 5341, na projekt 
Rozšíření světelného a zvukového zázemí pro potřeby představení divadla NaOko v kulturním 
domě KASS pro rok 2022 ve výši 63.000,- Kč
12) Divadlo NaOko Chomutov, z. s., IČ 05935433, se sídlem Chomutov, Zahradní 5341, na projekt 
Zvýšení kvality a rozšíření zázemí divadla a pořízení nutného spotřebního zboží pro rok 2022, ve 
výši 67.000,- Kč
13) Divadlo NaOko Chomutov, z. s., IČ 05935433, se sídlem Chomutov, Zahradní 5341, na projekt 
Zajištění pravidelných provozních nákladů divadelního spolku pro rok 2022, ve výši 67.000,- Kč
14) ********************************************************************** na 
projekt Festival Historie Rocku, ve výši 53.000,- Kč
15) Masopust, z. s., IČ 2660420 , se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt Kultura 
a osvěta v Café Atrium 2022 ve výši 58.000,- Kč
16) Jan Ašenbrener, IČ: 07723679, se sídlem Otvice, Nádražní 145 na projekt retro diskotéka s 
Michalem Davidem, ve výši 67.000,- Kč
17) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Na Kočičáku to žije 2022 ve výši 90.000,- Kč
18) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Naučná stezka čs. opevnění z let 1936 – 1938 na 
Chomutovsku 2022 ve výši 90.000,- Kč
19) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Oživené pevnosti na Chomutovsku 2022 ve výši 
90.000,- Kč
20) Sdružení příznivců Gymnázia, z. s., IČ: 02016010, se sídlem Chomutov, Mostecká 3000 na 
projekt Činnost pěveckého sboru COMODO v roce 2022, ve výši 90.000,- Kč
21) Proč bychom se netěšili, z. s., IČ: 07336136, se sídlem Jirkov, Vrskmaň 61 na projekt Činnost 
spolku 2022, ve výši 46.000,- Kč
22) ExperiPent, z. s., IČ 09297537, se sídlem Chotíkov, Chotíkov 445, na projekt Modernizace 
technického vybavení pro potřeby koncertů vokálního tělesa ExperiPent v roce 2022, ve výši 
58.000,- Kč
23) Přátelé hradu Hasištejna z. s., IČ 22762264, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na projekt 
Malá procházka středověkem ve výši 58.000,-Kč
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24) Přátelé hradu Hasištejna z. s., IČ 22762264, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na projekt 
Hledání pokladu hradu Hasištejna ve výši 66.000,- Kč
25) *************************************************************************** 
na projekt Multižánrový hudební festival inspirovaný myšlenkou majálesových oslav - Květenles ve 
výši 85.000, Kč
26) Na louce, z. s., IČ 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Rodinné 
centrum Kolibřík ve výši 52.000,- Kč
27) Na louce, z. s., IČ 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Kreativní 
dílničky s Kolibříkem ve výši 42.000,- Kč

neschvaluje

Poskytnutí dotací z dotačního programu Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj 
2022 z rozpočtu SMCH žadateli:
Jan Ašenbrener, IČ: 07723679, se sídlem Otvice, Nádražní 145 na projekt Rozloučení s létem na 
koupališti Spořice
Odůvodnění: Žádost nebyla komisí schválena z důvodu nedostatečného množství přidělených bodů, 
čímž nesplnila podmínky k získání dotace.

Usnesení ZaMěst č. 340/22 z 19. 4. 2022
Uzavření plánovací smlouvy pro lokalitu určené pro výstavbu RD na pozemku p.č. 4915/6 k.ú. 
Chomutov I.

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření plánovací smlouvy se žadateli 
********************************************************************************
********************************************************************************
*************************; v podobě dle přílohy č. 1. důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 341/22 z 19. 4. 2022
Aktualizace přílohy č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

aktualizovanou Přílohu č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, ve znění 
dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 342/22 z 19. 4. 2022
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 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast 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, z rozpočtu města:
1/ Global Partner Péče, z.ú., IČO: 09903046, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 665/21, na projekt 
Odlehčovací služby Global Partner ve výši 99.000 Kč
-vzhledem ke spolufinancování služby z vlastních prostředků, z plateb uživatelů, z darů a dotací 
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nemá služba vystaveno pověření a není zařazena do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
Kraje, má vystavenu pouze registraci
k poskytování sociálních služeb (pověření nelze doložit)
2/ Fokus Lab, z.ú., IČO: 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9, na projekt 
Chráněné bydlení Chomutov (ID: 6780298) ve výši 99.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 72
3/ Masopust, z.s., IČO: 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Sociálně terapeutické dílny 2022 ve výši 99.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 106
4/ Demosthenes, o.p.s., IČO: 25421018, se sídlem Ústí nad Labem, Mírová 2820/2, na projekt Raná 
péče DEMOSTHENA ve výši 9.450 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 č. 30
5/ Fokus Labe, z.ú., IČO: 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9, na projekt 
Centrum duševního zdraví Chomutov (ID: 5188376) - sociální rehabilitace ve výši 99.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024
č. 72
6/ Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Chomutov, Šafaříkova 635/24, na projekt 
Terénní programy Chomutov - Člověk v tísni, o.p.s. ve výši 36.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č.29
7/ Masopust, z.s., IČO: 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Sociální rehabilitace 2022 ve výši 99.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024
č. 106
8/ Centrum pomoci pr zdravotně postižené a seniory o.p.s, IČO: 27270955, se sídlem, Chomutov, 
Kochova 1185, na projekt Osobní asistence ve výši 99.000 Kč
přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 16
9/ Spirála, Ústecký kraj, z.s., IČO: 68954221, se sídlem Ústí nad Labem – Skorotice, K Chatám 22, 
na projekt Intervenční centrum, Ústecký kraj ve výši 7.200 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 159
10/ K srdci klíč, o. p. s., IČO: 27000222, se sídlem Horní Jiřetín, U Jezera 1, Dolní Jiřetín, na 
projekt Nízkoprahové denní centrum v Chomutově ve výši 99.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 94
11/ Centrum ucelené rehabilitace, z. ú., IČO: 06172865, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20, na 
projekt Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Chomutov ve výši 41.500 Kč
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-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 25
12/ K srdci klíč, o. p. s., IČO: 27000222, se sídlem Horní Jiřetín, U Jezera 1, Dolní Jiřetín, na 
projekt Noclehárna v Chomutově ve výši 99.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 94
13/ Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež MOLO ve výši 99.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 167
14/ Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s, IČO: 27270955, se sídlem Chomutov, 
Kochova 1185, na projekt Odborné sociální poradenství ve výši 27.950 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 16
15/ Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Terénní programy 
– Chomutovsko ve výši 84.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 167
16/Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, IČO: 
65399447, se sídlem Praha, Krakovská 21, na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s 
těžkým zrakovým postižením ve městě Chomutov ve výši 700 Kč
-přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 
působností s účinností ode dne 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
17/ Společně proti času, o.p.s., IČO: 22800522, se sídlem Chomutov, Prokopova 1827/5, na projekt 
Společně proti času, o.p.s. - Pečovatelská služba a Odlehčovací služby ve výši 79.200 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 31.12.2024 
č. 160
18/Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s., IČO: 26569558, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20, 
na projekt Sociálně aktivizační služba pro OZP ve výši 75.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 10
19/ Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o., IČO: 28716736, se sídlem Chomutov, Kochova 1185, na 
projekt Zajištění dostupnosti terénní pečovatelské služby v obcích ORP Chomutov ve výši 84.000 
Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 178
20/ Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt K-centrum 
Chomutov ve výši 75.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 167
21/ Diecézní charita Litoměřice, IČO: 40229939, se sídlem Litoměřice, Kosmonautů 2022, na 
projekt Charitní pečovatelská služba ve výši 99.000 Kč
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-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2024 č. 36

Usnesení ZaMěst č. 343/22 z 19. 4. 2022
Memorandum o spolupráci s Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

Memorandum o spolupráci s Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, které je přílohou tohoto usnesení a

pověřuje

primátora města k podpisu přiloženého Memoranda o spolupráci a k jednání o revizích Popisu 
spolupráce, který je součástí přiloženého Memoranda o spolupráci, a k jejich případnému schválení 
a podpisu.

JUDr. Marek Hrabáč David Dinda
primátor statutárního města Chomutova náměstek primátora statutárního města 

Chomutova
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