
USNESENÍ

z 26. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 16. 3. 2020 od 9:00
 hod., v zasedací místnosti č.13

Usnesení RaMěst č. 185/20 z 16. 3. 2020
Kontrola plnění usnesení

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení RaMěst č. 186/20 z 16. 3. 2020
Bezpečnostní opatření DPCHJ a.s.

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje DPCHJ a.s.

1. Zrušit nástup předními dveřmi ve vozidlech MHD a zároveň vytvořit ochrannou zónu pro řidiče.
2. Zavést nástup prostředními a dalšími dveřmi do vozidel MHD s tím, že odbavování ve vozidlech 
MHD nebude prováděno.
3. Uzavřít přepravní kanceláře s předprodejními a informačními místy na autobusovém nádraží v 
Chomutově a Jirkově a pozastavit provádění přepravní kontroly.

Termín: Opatření č. 1., 2. a 3. zavést ihned do odvolání a dále

bere na vědomí

informaci o provádění zvýšené desinfekce interiérů vozidel MHD chemickými prostředky a 
ozonem.

Usnesení RaMěst č. 187/20 z 16. 3. 2020
Uzavření smlouvy o nájmu střelnice

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu střelnice s ČSS, z.s. – sportovně střeleckým klubem Doly Ležáky Most, 
IČ: 65660625, se sídlem Ke Špičáku 27, Rudolice, 434 01 Most, jejímž předmětem je nájem 
střelnice v Čepirohách u Mostu v rozsahu 20 výcvikových hodin v období od 1.1.2020 do 23. 12. 
2020 za účelem zajištění střeleckého výcviku příslušníků Městské policie Chomutov, za celkové 
nájemné ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 188/20 z 16. 3. 2020
Projednání zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 003/2020/MK: Nákladní vozidlo s 
hydraulickým nosičem kontejnerů

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 003/2020/MK: Nákladní vozidlo s hydraulickým 
nosičem kontejnerů.
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Usnesení RaMěst č. 189/20 z 16. 3. 2020
Výjimka č. 1 a č. 2 z OZV č. 3/2017, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby 
nočního klidu

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

udělení výjimky z ustanovení čl. 5 odst. 1 OZV č. 3/2017, o regulaci hlučných činností a o 
výjimečném zkrácení doby nočního klidu, žadateli: 
******************************************************************************, k 
pořádání veřejnosti přístupné akce „Sraz přátel 1 stopy s hud. produkcí“ konané dne 27.6.2020 od 
13:00 do 24:00 hod., na venkovním prostranství v objektu Českých drah, v ulici Nádražní v 
Chomutově a

schvaluje

udělení výjimky z ustanovení čl. 5 odst. 1 OZV č. 3/2017, o regulaci hlučných činností a o 
výjimečném zkrácení doby nočního klidu, žadateli: 
******************************************************************************, k 
pořádání veřejnosti přístupné akce „Country festiválek“ konané dne 1.8.2020 od 14:00 do 23:00 
hod., na venkovním prostranství v objektu Českých drah, v ulici Nádražní v Chomutově.

Usnesení RaMěst č. 190/20 z 16. 3. 2020
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku a návratné finanční 
výpomoci Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku a 
návratné finanční výpomoci uzavřené s Městskými lesy Chomutov, příspěvkovou organizací, IČ 
46790080, se sídlem Hora Sv. Šebestiána 90, 431 82 Hora Sv. Šebestiána, ve věci změny termínu 
splatnosti návratné finanční výpomoci.

Usnesení RaMěst č. 191/20 z 16. 3. 2020
Nabídka na odkup akcií RRA ÚK a.s.

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

neschválit nabídku na odkup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. ze dne 
26.2.2020 od města Žatec.

Usnesení RaMěst č. 192/20 z 16. 3. 2020
Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2019

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2019.

Usnesení RaMěst č. 193/20 z 16. 3. 2020
RO č. 21,22,23/2020
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Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 21/2020 - finanční krytí mandatorního výdaje za elektrickou energii 
pro Technické služby města Chomutova, p.o. na rok 2020.

Usnesení RaMěst č. 194/20 z 16. 3. 2020
RO č. 21,22,23/2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 22/2020 - přijetí dotace - IROP projekt Územní studie krajiny správního 
obvodu ORP Chomutov.

Usnesení RaMěst č. 195/20 z 16. 3. 2020
RO č. 21,22,23/2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 23/2020 - úprava nařízeného odvodu škol a ŠZ plynoucího z odpisů na rok 
2020.

Usnesení RaMěst č. 196/20 z 16. 3. 2020
RO č. 24,25/2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 24/2020 - projekt "Provoz dětské skupiny Mája" pro Sociální služby 
Chomutov, p.o. (2. část).

Usnesení RaMěst č. 197/20 z 16. 3. 2020
RO č. 24,25/2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 25/2020 - projekt "Poradíme Vám" pro Sociální služby Chomutov, p.o. (5. 
část).

Usnesení RaMěst č. 198/20 z 16. 3. 2020
RO č. 26,27/2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 26/2020 - rozdělení čerpání finančních prostředků z rezervy odboru školství 
určených na posílení platové úrovně (řešení problematiky žáků z nevhodného sociokulturního 
prostředí).

Usnesení RaMěst č. 199/20 z 16. 3. 2020
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RO č. 26,27/2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 27/2020 - rozdělení čerpání finančních prostředků z rezervy odboru školství 
určených na podporu posílení platové úrovně pro zvýšení kvality vzdělávání na školách a školských 
zařízeních.

Usnesení RaMěst č. 200/20 z 16. 3. 2020
RO č. 28/2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

novou akci rozpočtu roku 2020 - org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/ a 

schvaluje

schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2020:

- Snížení výdajů orj 03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
00032009000000 /Kamencové jezero - zahájení reko Přemyslova I. Etapa/ o částku 2.320.100,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6402, položka 5364 /vratky transferů/, org. 0031607000000 
/Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ103133063 o částku 236.300,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6402, položka 5364 /vratky transferů/, org. 0031607000000 
/Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ103533063 o částku 2.008.100,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3111, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/ o částku 
3.800,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3111, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, 
UZ103133063 o částku 7.600,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3111, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, 
UZ103533063 o částku 64.300,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 201/20 z 16. 3. 2020
RO č. 29/2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 29/2020 - daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2019.

Usnesení RaMěst č. 202/20 z 16. 3. 2020
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. o201900338 ze dne 30.10.2019, jehož předmětem bude 
upřesnění podmínek nájmu v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí hřiště, dle důvodové zprávy pro 
Sportclub 80 Chomutov z.s., Březenecká 4704, Chomutov 430 04, IČ 432 27 406.
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Usnesení RaMěst č. 203/20 z 16. 3. 2020
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. o201900349 ze dne 30. 10. 2019, jehož předmětem 
bude upřesnění podmínek nájmu v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí hřiště, dle důvodové 
zprávy JUNIOR CHOMUTOV, z.s., Mostecká 5886, Chomutov 430 01, IČ 26640651.

Usnesení RaMěst č. 204/20 z 16. 3. 2020
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu č. o201700105 ze dne 2. 6. 2017 na stavbu 
vodolyžařského vleku + movité věci a smlouvě o podnájmu na části pozemků parc. č. 5870/1, 5872 
a 4684/6 v k.ú. Chomutov I, jehož obsahem bude:
- prominutí úhrady nájemného za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši 140.487,60 Kč + 
DPH, z důvodu nefunkčnosti vodolyžařského vleku,
- prodloužení doby nájmu a podnájmu do 31. 10. 2030 za podmínek uvedených v důvodové zprávě,
- zúžení předmětu podnájmu o celou podnajatou část pozemku p.č. 4684/6 v k.ú. Chomutov I,
- stanovení nájemného ve výši 140.487,60 Kč + DPH ročně s účinností od 1. 1. 2021,

2. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ag.č. o201800191 ze dne 30. 7. 2018 na pozemek p.č. 
4687/7, jehož součástí je stavba dočasná č.e. 2022 (MARINA), v k.ú. Chomutov I, jehož obsahem 
bude:
- prodloužení doby nájmu do 31. 10. 2030 za podmínek uvedených v důvodové zprávě,
- rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.č. 4687/3, v k.ú. Chomutov I, o výměře 78 m2, 
specifikovanou v příloze důvodové zprávy,

s WATER SPORT CLUB, z.s., se sídlem Na Václavce 1202/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 
22817123.

Usnesení RaMěst č. 205/20 z 16. 3. 2020
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, do 31.12.2021, s obcí Nezabylice

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků podle § 105 zák. 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s obcí Nezabylice, kterou obec 
Nezabylice přenáší na Statutární město Chomutov veškerou svou příslušnost k projednávání 
přestupků na dobu určitou do 31. 12. 2021.

Usnesení RaMěst č. 206/20 z 16. 3. 2020
Organizační změny MMCH

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje
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změnu organizační struktury dle přiložené důvodové zprávy platnou od 1. 4. 2020.

Usnesení RaMěst č. 207/20 z 16. 3. 2020
Aktualizace Zřizovací listiny organizační složky statutárního města Chomutova Centrum 
komunitního plánování

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit aktualizaci Zřizovací listiny organizační složky statutárního města Chomutova Centrum 
komunitního plánování.

Usnesení RaMěst č. 208/20 z 16. 3. 2020
Schválení vítěze veřejné zakázky s názvem "Nákup 2 ks užitkových nových elektromobilů N1" 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnosti EUROGREEN s.r.o., IČ: 64651959, na plnění veřejné zakázky pod názvem "Nákup 2 
ks užitkových nových elektromobilů N1" a uzavření smlouvy o dílo s touto společností. Ve 
stanovené době byla podána 1 nabídka (viz protokol o hodnocení nabídek).

Usnesení RaMěst č. 209/20 z 16. 3. 2020
Výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem "Poskytování 
vnitřních úklidových služeb v Kulturně společenském centru - kino Svět, Chomutov"

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem "Poskytování 
vnitřních úklidových služeb v Kulturně společenském centru - kino Svět, Chomutov".

Usnesení RaMěst č. 210/20 z 16. 3. 2020
Žádost o schválení změny vstupného do Zooparku Chomutov, p.o.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

změnu ceníku vstupného do Zooparku Chomutov, p.o. s platností od 1.4.2020 a dále 

schvaluje

aby výši vstupného v případě vybraných jednorázových akcí bylo možné změnit na základě 
rozhodnutí ředitelky organizace.

Usnesení RaMěst č. 211/20 z 16. 3. 2020
Schválení vítěze veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na pronájem nebytových prostor za účelem 
provozování hostinské činnosti v restauraci Dřevák

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje
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na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnosti VP služby s.r.o., Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, IČ: 24678171 na plnění 
veřejné zakázky na pronájem nebytových prostor za účelem provozování hostinské činnosti v 
restauraci Dřevák.

Usnesení RaMěst č. 212/20 z 16. 3. 2020
Schválení uzavření Dohody o spolupráci s Destinační agenturou Dolní Poohří pro rok 2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dohody o spolupráci s Destinační agenturou Dolní Poohří, o.p.s., IČ: 28750721, se sídlem 
nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec, dle přílohy důvodové zprávy, jejímž předmětem je 
spolupráce smluvních stran na propagaci města prováděná v rámci projektů agentury, dodání 
turistických materiálů vydávaných agenturou a Ústeckým krajem do Informačního centra a závazek 
statutárního města Chomutova zaplatit agentuře jednorázový finanční příspěvek ve výši
20 000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 213/20 z 16. 3. 2020
Schválení uzavření Dohody o spolupráci s Destinační agenturou Krušné hory pro rok 2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření Dohody o spolupráci s Destinační agenturou Krušné hory, o.p.s., IČ: 28734220, se sídlem 
Klíny 61, 436 01, dle přílohy důvodové zprávy, jejímž předmětem je spolupráce smluvních stran na 
propagaci města prováděná v rámci projektů agentury, dále dodání turistických materiálů 
vydávaných agenturou a Ústeckým krajem do Informačního centra města a závazek města 
Chomutova zaplatit agentuře jednorázový finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 214/20 z 16. 3. 2020
Rekonstrukce ulice Bezručova - v úseku od ul. Zborovská po ul. Bachmačská, Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo evidenční číslo: d201900697, uzavřené se společností 
FISAD s.r.o., Chomutovská 643, 431 11 Jirkov, IČ: 49101927, na investiční akci "Rekonstrukce 
ulice Bezručova - v úseku od ul. Zborovská po ul. Bachmačská, Chomutov" ve znění důvodové 
zprávy.

Usnesení RaMěst č. 215/20 z 16. 3. 2020
Schválení realizace investiční akce „Nové zastávky MHD v ul. Zahradní, Chomutov"

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

aktualizaci možných řešení v rámci výstavby nových zastávek v ulici Zahradní.

Usnesení RaMěst č. 216/20 z 16. 3. 2020
Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na investiční akci pod názvem 
"Novostavba chodníků a navýšení parkovacích stání v ulicích Zengerova, Ak. Heyrovského, 
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Hornická, Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, v souladu s Metodickým pokynem 
RSMCH č. 011/13-17, pod názvem : "Novostavba chodníků a navýšení parkovacích stání v ulicích 
Zengerova, Ak. Heyrovského, Hornická, Chomutov".

Usnesení RaMěst č. 217/20 z 16. 3. 2020
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie v rámci rekonstrukce ulice Přísečnická

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 
dodávce elektrické energie v rámci rekonstrukce ulice Přísečnická mezi provozovatelem distribuční 
soustavy ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 a žadatelem Statutární město Chomutov, IČ: 
00261891.

Usnesení RaMěst č. 218/20 z 16. 3. 2020
Aktualizace přílohy č. 1 Zřizovací listiny Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

aktualizaci přílohy č. 1 Zřizovací listiny Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, 
schválené usnesením zastupitelstva města č.361/18 dne 12. 12. 2018.

Usnesení RaMěst č. 219/20 z 16. 3. 2020
Vydání úplného znění zřizovací listiny Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit úplné znění zřizovací listiny Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace, IČ 
00360589.

Usnesení RaMěst č. 220/20 z 16. 3. 2020
Jmenování konkursní komise - Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Rada statutárního města Chomutova

jmenuje

v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
konkursních
komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkursní komisi k provedení konkursního řízení na 
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola 
Chomutov, Hornická 4387, ve složení uvedeném v důvodové zprávě.

Usnesení RaMěst č. 221/20 z 16. 3. 2020
Souhlas s krátkodobými pronájmy majetku svěřeného školským příspěvkovým organizacím
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Rada statutárního města Chomutova

souhlasí

s pronájmy majetku svěřeného školským příspěvkovým organizacím uzavřenými v době od 
16.3.2020 do 31. 12. 2020 dle rozhodnutí ředitelů těchto organizací, za následujících podmínek:
- souhlas se vztahuje na pronájmy nebytových prostor – školních tělocvičen, školních hřišť, učeben,
jídelen a jejich částí, pokud účelem nájmu nebude provádění aktivit souvisejících s podnikáním
nájemce (s výjimkou krátkodobých pronájmů nepřesahujících 3 dny), a pokud nájemní smlouva
nebude uzavřena na dobu delší než 1 rok
- souhlas se dále vztahuje na pronájmy školních bytů pro účely bydlení školníka.

Usnesení RaMěst č. 222/20 z 16. 3. 2020
Aktualizace Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit aktualizovanou Přílohu č. 1 Zřizovací listiny Mateřské školy Chomutov, příspěvkové 
organizace.

Usnesení RaMěst č. 223/20 z 16. 3. 2020
Souhlas s realizací projektu "Otevři uši, Evropo! Ohren auf, Europa!" pro Základní uměleckou 
školu T. G. Masaryka Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

souhlasí

s realizací projektu Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov "Otevři uši, Evropo! Ohren 
auf, Europa!"

Usnesení RaMěst č. 224/20 z 16. 3. 2020
Smlouva o pronájmu reklamní plochy na vozidle

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

Smlouvu o pronájmu reklamní plochy na vozidle.

Usnesení RaMěst č. 225/20 z 16. 3. 2020
Koncepce protidluhové politiky statutárního města Chomutova 2020 - 2024

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit Koncepci protidluhové politiky statutárního města Chomutova 2020 - 2024.

Usnesení RaMěst č. 226/20 z 16. 3. 2020
Smlouva o spolupráci v rámci projektu Euroklíč

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

Smlouvu o spolupráci v rámci projektu Euroklíč a
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pověřuje

primátora statutárního města Chomutova podepsáním uvedené smlouvy.

Usnesení RaMěst č. 227/20 z 16. 3. 2020
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora aktivit v sociální oblasti na rok 
2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora aktivit v sociální 
oblasti na rok 2020 z rozpočtu města:
1/ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s., IČO 22832734, se sídlem Chomutov, Pod lesem 4939, na 
projekt MLADÍ DUCHEM-BROUCI? MY A BIG BEAT ve výši 2.500 Kč.
2/Klub českých turistů, odbor Chomutov, IČO 47795999, se sídlem Chomutov, Beethovenova 
1599/29, na projekt Senioři za zdravým pohybem a krásami přírody ve výši 9.500 Kč.
3/Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Talent2020 ve výši 
15.000 Kč.
4/ SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO: 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616, na projekt Tábor na kolečkách ve výši 30.000 Kč.
5/ SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO: 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616, na projekt Do Českého ráje, dudlááááj dááá ve výši 30.000 Kč.
6/ Masopust, z.s., IČO: 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23,
Podpora aktivit v sociální oblasti 2020 na projekt Program pro školy - Blázníš? No a! 2020 ve výši 
22.500 Kč.
7/ ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s., IČO 22832734, se sídlem Chomutov, Pod lesem 4939, 
na projekt LADY KARNEVAL ve výši 2.500 Kč.
8/ Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Chomutov, IČO: 61346322, se sídlem 
Chomutov, Bezručova 4512, na projekt Rekondiční týdenní pobyt Deštné v Orlických horách 
13.6-20.6.2020 ve výši 2.500 Kč.
9/ Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Chomutov, IČO: 61346322, se sídlem 
Chomutov, Bezručova 4512, na projekt Rekondiční týdenní pobyt Sloup v Čechách 12.9- 19.9 2020 
ve výši 2.500 Kč.
10/ ADRA, o.p.s., IČO: 61388122, se sídlem, Praha 5, 158 00, Markova 600/6, na projekt 
Dobrovolný ples ve výši 21.500 Kč.
11/ ADRA, o.p.s., IČO: 61388122, se sídlem, Praha 5, 158 00, Markova 600/6, na projekt Dobrofest 
- dobrovolnický festival v Chomutově ve výši 20.300 Kč.

Usnesení RaMěst č. 228/20 z 16. 3. 2020
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora podávání projektových žádostí 
na rok 2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedenému žadateli dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora podávání 
projektových žádostí na rok 2020 z rozpočtu města:
1/Masopust, z.s. IČO 26604205, se sídlem Chomutov, nám Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Podávání projektových žádostí Masopust, z.s. 2020 ve výši 25.000 Kč.

Usnesení RaMěst č. 229/20 z 16. 3. 2020
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora služeb v sociální oblasti 
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neregistrovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora služeb v sociální 
oblasti neregistrovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2020 z rozpočtu 
města:
1/ Solid Ground, z.s., IČO: 26996928, se sídlem Chomutov, Blatenská 571/173, na projekt Dětská 
církev (dříve Dětská šou) ve výši 23.400 Kč.
2/ Masopust, z.s., IČO: 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt Klub 
Esprit – komunitní služba 2020 ve výši 36.500 Kč.
3/ SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO: 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616, na projekt Koně dětem s hendikepem ve výši 28.600 Kč.
4/ Solid Ground, z.s., IČO: 26996928, se sídlem v Chomutově, Blatenská 571, na projekt mateřské 
centrum U Broučka ve výši 29.200 Kč.
5/ Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s, IČO: 27270955, se sídlem Chomutov, 
Kochova 1185, na projekt Půjčovna kompenzačních pomůcek ve výši 36.500 Kč.
6/ SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO: 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616, na projekt Asociace Pro HANDICAP – činnost a provozní náklady ve výši 29.200 
Kč.
7/ Oblastní charita Chomutov, IČO: 73632988, se sídlem Chomutov, náměstí 1. Máje 2, na projekt 
Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2020 ve výši 29.200 Kč.
8/ Oblastní charita Chomutov, IČO: 73632988, se sídlem Chomutov, náměstí 1. Máje 2, na projekt 
Činnost Oblastní charity Chomutov v oblasti prevence sociálního vyloučení 2020 ve výši 29.200 
Kč.
9/ Northskateunion, z.s., IČO: 04201655, se sídlem Chomutov, Kamenná 5120 na projekt Primární 
prevence v Eldorádu v roce 2020 ve výši 4.200 Kč.
10/ Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, IČO: 66112222, se sídlem 
Chomutov, Kochova 1185, na projekt Svépomocná skupina onkologických pacientů - dotace na 
činnost ve výši 4.200 Kč.
11/ Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24, na projekt Podpora 
vzdělávání pro žáky základních a středních škol ve výši 36.500 Kč.
12/ Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24, na projekt 
Předškolní kluby Človíček a Kamarád ve výši 29.200 Kč.
13/ ADRA, o.p.s., IČO: 61388122, se sídlem, Praha 5, Markova 600/6, na projekt Provoz 
Dobrovolnického centra ADRA v Chomutově 2020 ve výši 23.800 Kč.
14/ ADRA, o.p.s., IČO: 61388122, se sídlem, Praha 5, Markova 600/6, na projekt Provoz 
Sociálního šatníku a Nábytkové banky v Chomutově ve výši 23.800 Kč.
15/ Oblastní charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Petra Jilemnického 2457, na projekt 
Potravinová pomoc a ošacení uživatelům služeb ve výši 36.500 Kč.

neschvaluje

uvedenému žadateli dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora služeb v sociální 
oblasti neregistrovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2020 z rozpočtu 
města:
16/ ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s., IČO 22832734, se sídlem Chomutov, Pod lesem 4939, 
na projekt ČINNOST SPOLKU ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. - rok 2020.

Usnesení RaMěst č. 230/20 z 16. 3. 2020
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora sociálních služeb 
registrovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2020
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Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedeným žadatelům dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora sociálních služeb 
registrovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2020 z rozpočtu města:
1/ Oblastní charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Petra Jilemnického 2457, na projekt 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro, ve výši 50.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 134.
2/ Oblastní charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Petra Jilemnického 2457, na projekt 
Odborné sociální poradenství Chomutov I + II, ve výši 50.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 134.
3/ Oblastní charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Petra Jilemnického 2457, na projekt 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve výši 50.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje . 134.
4/ Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, IČO: 
65399447, se sídlem Praha 11000, Krakovská 21, na projekt Odborné sociální poradenství pro 
osoby s těžkým zrakovým postižením ve městě Chomutov, ve výši 14.300 Kč.
- přistoupení k Pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením 
mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností s účinností ode 
dne 1.1.2020 do 31.12.2020.
5/ Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s., 
IČO: 70942412, se sídlem Most 434 01, K. H. Borovksého 1853, na projekt TLMOČNICKÉ 
SLUŽBY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ MOST A ÚSTECKÝ KRAJ, ve výši 10.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 172.
6/ Oblastní charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Petra Jilemnického 2457, na projekt 
Terénní programy, ve výši 50.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 134.
7/ Spirála, Ústecký kraj, z. s., IČO: 68954221, se sídlem Ústí nad Labem 40340, K Chatám 22, na 
projekt Centrum krizové intervence, ve výši 20.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 167.
8/ Spirála, Ústecký kraj, z. s., IČO: 68954221, se sídlem Ústí nad Labem 40340, K Chatám 22, na 
projekt Intervenční centrum, Ústecký kraj, ve výši 50.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 21.
9/ Spirála, Ústecký kraj, z. s., IČO: 68954221, se sídlem Ústí nad Labem 40340, K Chatám 22, na 
projekt Linka pomoci, ve výši 10.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 167,

doporučuje ZSMCH

schválit uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora sociálních 
služeb registrovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2020 z rozpočtu 
města:
10/ Masopust, z.s., IČO: 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Sociální rehabilitace Masopust, z.s. 2020, ve výši 73.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
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zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 98.
11/ Masopust, z.s., IČO: 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Sociálně terapeutické dílny Masopust, z.s. 2020, ve výši 73.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 98.
12/ Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, se sídlem Praha 15800, Petržílkova 
2565/23, na projekt Centrum sociálních služeb Jirkov – Noclehárna, ve výši 20.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 9.
13/ Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, se sídlem Praha 15800, Petržílkova 
2565/23, na projekt Centrum sociálních služeb Jirkov - Azylový dům pro muže a ženy, ve výši 
20.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 9.
14/ Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s, IČO: 27270955, se sídlem Chomutov, 
Kochova 1185, na projekt Osobní asistence, ve výši 100.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 16.
15/ Fokus Labe, z.ú., IČO: 44226586, se sídlem Ústí nad Labem 40001,Stroupežnického 1372/9, na 
projekt Centrum duševního zdraví Chomutov, ve výši 100.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 73.
16/ Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, IČO: 
65399447, se sídlem Praha 11000, Krakovská 21, na projekt Sociálně-aktivizační služby pro osoby 
s těžkým zrakovým postižením ve městě Chomutov, ve výši 52.600 Kč.
- přistoupení k Pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením 
mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností s účinností ode 
dne 1.1.2020 do 31.12.2020.
17/ Diecézní charita Litoměřice, IČO: 40229939, se sídlem Litoměřice 41201, Kosmonautů 2022, 
na projekt Charitní pečovatelská služba, ve výši 90.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 34.
18/ Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, se sídlem Praha 15800, Petržílkova 
2565/23, na projekt Centrum sociálních služeb Jirkov - Azylový dům pro matky s dětmi, ve výši 
20.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 9.
19/ Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s, IČO: 27270955, se sídlem Chomutov, 
Kochova 1185, na projekt Odborné sociální poradenství, ve výši 100.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 16.
20/ 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 95.000 
Kč. - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 186.
21/ Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň 43201,Husova 1325, na projekt Terénní 
programy – Chomutovsko, ve výši 70.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 23.
22/ Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň 43201,Husova 1325, na projekt 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub MOLO, ve výši 100.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
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zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 174.
23/ Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň 43201,Husova 1325, na projekt K-centrum 
Chomutov, ve výši 60.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 174.
24/ Společně proti času, o.p.s., IČO: 22800522, se sídlem Chomutov, Prokopova 1827/5, na projekt 
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb - Společně proti času, o.p.s., ve výši 94.500 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 168.
25/ Domov harmonie a klidu s.r.o., IČO: 24713589, se sídlem Chomutov, Pod Břízami 5598, na 
projekt Domov harmonie a klidu s.r.o. - Zkvalitnění služby (pořízení nových technologií), ve výši 
76.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 41.
26/ Demosthenes, o.p.s., IČO: 25421018, se sídlem Ústí nad Labem 40011, Mírová 2, na projekt 
Raná péče DEMOSTHENA, ve výši 15.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 28.
27/ Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Praha 2, Vinohrady 120 00, Šafaříkova 635/24, 
na projekt Terénní programy, ve výši 100.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 27.
28/ Centrum ucelené rehabilitace, z. ú., IČO: 06172865, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20, na 
projekt Poradna pro rodinu Chomutov, ve výši 100.000 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 24.
29/ Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s., IČO: 26569558, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20, 
na projekt Sociálně aktivizační služba pro OZP, ve výši 91.400 Kč.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1.1.2019 do 
31.12.2021 č. 10,

neschvaluje

uvedeným žadatelům dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora sociálních služeb 
registrovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2020 z rozpočtu města:
30/ Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s., 
IČO: 70942412, se sídlem Most 434 01, K. H. Borovksého 1853, na projekt TLMOČNICKÉ 
SLUŽBY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ TEPLICE A ÚSTECKÝ KRAJ.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 172.
31/ CENTRUM HÁJEK z.ú., IČO: 22845798, se sídlem Vejprnice 33027, Křimická 756, na projekt 
Provozní náklady - MZDOVÉ NÁKLADY 2020 CENTRUM HÁJEK.
- přistoupení k Pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením 
mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností s účinností ode 
dne 1.1.2020 do 31.12.2020 a

doporučuje ZSMCH

neschválit uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora sociálních 
služeb registrovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2020 z rozpočtu 
města:¨
32/ / Fokus Labe, z.ú., IČO: 44226586, se sídlem Ústí nad Labem 40001,Stroupežnického 1372/9, 
na projekt Sociální rehabilitace.
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- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 73.
33/ / Fokus Labe, z.ú., IČO: 44226586, se sídlem Ústí nad Labem 40001,Stroupežnického 1372/9, 
na projekt Chráněné bydlení Chomutov.
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 73.

Usnesení RaMěst č. 231/20 z 16. 3. 2020
Plán práce Komise pro cestovní ruch na rok 2020

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

Plán práce Komise pro cestovní ruch na rok 2020.

Usnesení RaMěst č. 232/20 z 16. 3. 2020
Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 
2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

udělení výjimky z článku Lhůta pro podání žádosti dotačního programu Podpora sportovních akcí a 
talentovaných sportovců v roce 2020 a poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu 
Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2020 ve výši 35.000 Kč pro žadatelku 
Kristýnu Mouleovou, nar. 1. 12. 2006, bytem Chomutov, Poděbradova 929, na projekt „TÝNA, 
TALENT na lyžích“;

schvaluje

udělení výjimky z článku Lhůta pro podání žádosti dotačního programu Podpora sportovních akcí a 
talentovaných sportovců v roce 2020 a poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu 
Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2020 ve výši 20.000 Kč pro žadatele 
ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Chomutov, IČO 650 80 033, se sídlem Chomutov, Blatenská 
804, na projekt Podpora dorostenecké reprezentantky ČSR Anežky Protenkerové;

schvaluje

udělení výjimky z článku Lhůta pro podání žádosti dotačního programu Podpora sportovních akcí a 
talentovaných sportovců v roce 2020 a poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu 
Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2020 ve výši 20.000 Kč pro žadatele 
ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Chomutov, IČO 650 80 033, se sídlem Chomutov, Blatenská 
804, na projekt Podpora dorosteneckého reprezentanta ČSR Matěje Petrů;

schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2020 ve výši 30.000 Kč pro žadatele ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub 
Chomutov, IČO 650 80 033, se sídlem Chomutov, Blatenská 804, na projekt Pořádání Mistrovství 
ČR AVZO ve vzduchovkových disciplínách; 

schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2020 ve výši 20.000 Kč pro žadatele Česká asociace skateboardingu z.s., IČO 228 
20 752, se sídlem Praha, Šternova 12, na projekt Český skateboardový pohár 2020 – Chomutov; 
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schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2020 ve výši 50.000 Kč pro žadatele Asociace sportu dětí a mládeže z.s., IČO 053 
28 411, se sídlem Chomutov, Školní 1106/43, na projekt Den dětí plný sportu a pohybu 2020 a

schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2020 ve výši 30.000 Kč pro žadatele FC Baník Chomutov z.s., IČO 017 09 909, se 
sídlem Chomutov, Březenecká 4689, na projekt Mistrovství České republiky juniorů ve futsale v 
kategorii U17 a U19. 

Usnesení RaMěst č. 233/20 z 16. 3. 2020
Schvalování žádostí o dotace z programů Kultura a kreativita, Regionální historie, Komunitní 
rozvoj 2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

Poskytnutí dotací z dotačního programu Kultura a kreativita 2020 z rozpočtu SMCH žadatelům:
1) Folklorní spolek Krušnohor Chomutov, IČ 26585138, se sídlem Chomutov, Písečná 5070, na 
projekt Činnost 2020 ve výši 30.000,- Kč.
2) Šnábl Jiří, IČ 12013927, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na projekt Staročeské Vánoce ve 
výši 45.000,-Kč
3) Kuprospěchu z. s., IČ 26649241, se sídlem Chomutov, Bělohorská 10, na projekt KONZERT 
19-21 ve výši 40.000,-Kč
4) Přátelé hradu Hasištejna z. s., IČ 22762264, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3 na projekt 
Hledání pokladu hradu Hasištejna ve výši 45.000,-Kč
5) ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE, z. s., IČ 22832734, se sídlem Chomutov, Pod lesem 4939 na 
projekt Kouzlo ženy v obrazech a poezii ve výši 18.000,-Kč
6) Severočeská filharmonie Teplice, IČ 000 83283, se sídlem Teplice, Mírové náměstí 2950, na 
projekt Koncert v rámci 56. ročníku Festivalu L. van Beethovena 2020 ve výši 20.000,-Kč
7) Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, IČ 00360571, se sídlem Palackého 86, 
na projekt Architektura v krajce – 20 let výročí Klubu šité krajky při Oblastním muzeu v 
Chomutově ve výši 25.000,-Kč
8) Chomutovské výtvarné společenství, z. s., IČ 22747192, se sídlem Chomutov, Zborovská 3150, 
na projekt Technická příprava mezinárodní výstavy současného výtvarného umění pro rok 2021 ve 
Špejcharu ve výši 28.000,- Kč
9) Pěvecký sbor Hlahol, z. s., IČ 26588081, se sídlem Chomutov, Vodní 1590/15, na projekt 
Pěvecký sbor Hlahol – aktivity 2020 ve výši 23.000,-Kč
10) Smíšený pěvecký sbor Aurum Chomutov z. s., IČ 01550811, se sídlem Chomutov, Jirkovská 
5012, na projekt Setkání sborů 2020 ve výši 34.000,-Kč
11) Ukrajinská iniciativa v ČR, ukrajinská regionální organizace „Zvony naděje“, z. s., IČ 
72753471, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Dny ukrajinské kultury v ČR ve výši 
40.000,- Kč
12) Kocourek Petr, IČ 74108816, se sídlem Praha 1, Kaprova 42/14, na projekt 6.ročník – 
Mezinárodní festival krátkých animovaných filmů – Anishort ve výši 32.000,-Kč
13) Masopust, z. s., IČ 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Židlování ve výši 40.000,-Kč
14) Junák-český skaut, středisko Český lev Chomutov, z. s., IČ 46787721, se sídlem Chomutov, 
Havlíčkova 3675, na projekt Betlémský autobus 2020 ve výši 6.000,- Kč
15) Album Art, z. s. IČ 22823999, se sídlem Chomutov, Husova 2602/68, na projekt Country Fest 
ve výši 15.000,- Kč
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16) Na louce, z. s., IČ 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Kreativně s 
Kolibříkem ve výši 40.000,-Kč
17) Proč bychom se netěšili, z. s., IČ 07336136, se sídlem Vrskmaň 61, na projekt Kulturní akce 
spolku 2020 ve výši 15.000,- Kč

Poskytnutí dotací z dotačního programu Regionální historie 2020 z rozpočtu SMCH žadatelům:
1) Přátelé hradu Hasištejna z. s., IČ 22762264, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na projekt 
Malá procházka středověkem ve výši 40.000,-Kč
2) Kuprospěchu z. s., IČ 26649241, se sídlem Chomutov, Bělohorská 10, na projekt Palackého – 
historie jedné ulice ve výši 20.000,-Kč
3) Vojensko historický klub Za rodinu!, o.s., IČ 22675876, se sídlem Chomutov, Partyzánská 4806, 
na projekt Legie do škol! Ve výši 10.000,- Kč

Poskytnutí dotací z dotačního programu Komunitní rozvoj 2020 z rozpočtu SMCH žadatelům:
1) Kuprospěchu z. s., IČ 26649241, se sídlem Chomutov, Bělohorská 10, na projekt Cyklojízda + 
Trash Talks ve výši 17.000,-Kč
2) Sportovní klub HANDISPORT, z. s., IČ 04689852, se sídlem Chomutov, Husova 2616/62, na 
projekt!!! HEJ – RUP !!! aktivity, ve výši 18.000,- Kč
3) Masopust, z. s., IČ 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Komunitní židlování ve výši 18.000,-Kč
4) ADRA, o.p.s., IČ 61388122, se sídlem Praha, Markova 600/6, na projekt Studentský 
dobrovolnický klub ve výši 15.000.-Kč
5) ADRA, o.p.s., IČ 61388122, se sídlem Praha, Markova 600/6, na projekt Zapojení duševně 
nemocných do aktivit místní komunity, ve výši 28.000.-Kč
6) Street Hard Workers, z. s, IČ 4806506, se sídlem Březno, Čechova, na projekt Street Hard 
Workout Battle, ve výši 18.000,-Kč
7) Na louce, z. s., IČ 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Zahradní 
kolibřické slavnosti ve výši 18.000,-Kč
8) Klub Pathfinder, z. s., IČ 62939211, se sídlem Praha 2, Londýnská 30, na projekt Kolorit 2020 ve 
výši 7.000,- Kč
9) Šlampa Filip, se sídlem Chomutov, Jarní 5655, na projekt Květenlesové aktivity pro školy ve 
výši 25.000,- Kč;

doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Kultura a kreativita 2020 z rozpočtu SMCH 
žadatelům:
1) Divadlo NaOko, z. s., IČ 05935446, se sídlem Chomutov, Zahradní 5341, na projekt Pokrytí 
nákladů na provoz divadla v roce 2020 ve výši 90.000,- Kč
2) Divadlo NaOko, z. s., IČ 05935446, se sídlem Chomutov, Zahradní 5341, Zvýšení kvality 
představení a služeb v roce 2020 ve výši 63.000,- Kč
3) Folklorní soubor Skejušan, IČ 26592509, se sídlem Chomutov, Seifertova 4165, na projekt 
Uchování tradic rusinské kultury a sv. liturgie ve staroslověnštině ve výši 60.000,-Kč
4) MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z. s., IČ 26999935, se sídlem Droužkovice, SNP 144, na 
projekt Krušnohorský regiofest ve výši 70.000,- Kč
5) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Historické cyklovlaky VIII. ročník ve výši 81.000,-Kč
6) Veteran Car Club Chomutov spolek, IČ 01308751, se sídlem Údlice, Kamenná cesta 334, na 
projekt Sraz historických vozidel Chomutov 2020, ve výši 60.000,-Kč
7) Macek Petr Ing., IČ 10447202, se sídlem Most, F.L. Čelakovského 1136/15, na projekt Realizace 
koncertů Festivalového orchestru Petra Macka ve výši 85.000,-Kč
8) Kuprospěchu z. s., IČ 26649241, se sídlem Chomutov, Bělohorská 10, na projekt Koncert 
Tiburtina Ensemble + David Dorůžka ve výši 60.000,-Kč
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9) Solnička Jiří, se sídlem Ústí nad Labem, Werichova 2743/6, na projekt Hasičská fontána ve výši 
56.000,- Kč
10) Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z. s, IČ 05928290, se sídlem Strupčice, 
Strupčice 90, na projekt Umění žít s uměním ve výši 36.000,- Kč
11) Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, IČ 00360571, se sídlem Palackého 86, 
na projekt Publikace „Underground na Chomutovsku“ ve výši 60.000,-Kč
12) Pěvecký sbor Hlahol, z. s., IČ 26588081, se sídlem Chomutov, Vodní 1590/15, na projekt 
Pěvecký sbor Hlahol – Mezinárodní festival Řecko ve výši 75.000,-Kč
13) Spolek OBNAŽENI, IČ 26990105, se sídlem Chomutov, Šafaříkova 2254/77, na projekt 
Obnaženi "POŠLI TO DÁL“, ve výši 90.000,-Kč
14) Masopust, z. s., IČ 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Celoroční kultura a osvěta v Café Atrium 2020, ve výši 75.000,-Kč
15) Sdružení příznivců Gymnázia Chomutov, z. s., IČ 02016010, se sídlem Chomutov, Mostecká 
3000, na projekt Pěvecký sbor COMODO v roce 2020ve výši 90.000,-Kč
16) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Toulky po kolejích ve výši 65.000,-Kč

RSMCH doporučuje ZSMCH schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Regionální historie 
2020 z rozpočtu SMCH žadatelům:
1) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Činnost 2020, ve výši 30.000,-Kč.
2) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Železniční muzeum Křimov 2020, ve výši 30.000,-Kč
3) Kadlec Jan, Ing. , se sídlem Chomutov, Kostnická 4078, na projekt Město Chomutov a železnice 
ve výši 65.000,- Kč
4) ESOZ Chomutov, p. o., IČ 41324641, se sídlem Chomutov, Na Průhoně 4800, na projekt 
Almanach k 50. výročí SZŠ Chomutov ve výši 45.000,- Kč
5) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Oživené pevnosti na Chomutovsku 2020, ve výši 
60.000,-Kč.
6) Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, IČ 00360571, se sídlem Palackého 86, 
na projekt Prvním vlakem do Chomutova“ ve výši 35.000,-Kč
7) Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, IČ 00360571, se sídlem Palackého 86, 
na 50 let SZŠ Chomutov - výstava ve výši 35.000,-Kč
8) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Na Kočičáku to žije 2020! ve výši 50.000,-Kč.
9) ESOZ Chomutov, p. o., IČ 41324641, se sídlem Chomutov, Na Průhoně 4800, na projekt 
Propagace 50. výročí SZŠ Chomutov v prostorách školy ve výši 30.000,- Kč
10) Sdružení příznivců Gymnázia Chomutov, z. s., IČ 02016010, se sídlem Chomutov, Mostecká 
3000, na projekt Regionální historie Chomutovska očima gymnazistů ve výši 50.000,-Kč

RSMCH doporučuje ZSMCH schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Komunitní rozvoj 
2020 z rozpočtu SMCH žadateli:
1) SPMP Pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, z. s., IČ 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616/62, na projekt Benefiční představení „…jsme tu s vámi…“ ve výši 36.000,- Kč a

neschvaluje

poskytnutí dotace z dotačního programu Kultura a kreativita 2020 z rozpočtu SMCH žadateli:
1) Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z. s, IČ 05928290, se sídlem Strupčice, Strupčice 
90, na projekt Kreativní dílničky aneb učte občany Chomutova manuální zručnosti a uměleckému 
citu
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RSMCH neschvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu Komunitní rozvoj 2020 z rozpočtu 
SMCH žadatelům:
1) Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z. s, IČ 05928290, se sídlem Strupčice, Strupčice 
90, na projekt Dětský den pro Chomutov
2) Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z. s, IČ 05928290, se sídlem Strupčice, Strupčice 
90, na projekt Chomutovské příměstské tábory
3) Sportovní klub HANDISPORT, z. s., IČ 04689852, se sídlem Chomutov, Husova 2616/62, na 
projekt Za Davidem do ZOO!!!
4) Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, IČ 00360571, se sídlem Palackého 86, 
na projekt Muzejní noc 2020
5) Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, IČ 00360571, se sídlem Palackého 86, 
na projekt Stopy člověka v přírodě – příměstský tábor
6) Podkrušnohorský lesní spolek, z. s., IČ 07576838, se sídlem Jirkov, Prokopa Diviše 963, na 
projekt Pojďme ven!
7) Žít je psina, z. s., IČ 0361447, se sídlem Jirkov, U stadionu 1503, na projekt Jak si rozumět s 
pejsky
8) *************************************************, na projekt Drakiáda na 
Březenecké.

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

Chomutova
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