
USNESENÍ

z 28. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 27. 4. 2020 od 9:00
 hod., v zasedací místnosti č.13

Usnesení RaMěst č. 318/20 z 27. 4. 2020
Kontrola plnění usnesení 

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení RaMěst č. 319/20 z 27. 4. 2020
Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku č. 003/2020/MK: Nákladní vozidlo s 
hydraulickým nosičem kontejneru

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

rozhodnutí TSmCh, p.o., o výběru dodavatele na veřejnou zakázku č. 003/2020/MK: Nákladní 
vozidlo s hydraulickým nosičem kontejneru.

Usnesení RaMěst č. 320/20 z 27. 4. 2020
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s., základní organizace Jirkov na celoroční činnost klubu SPCCH .

Rada statutárního města Chomutova

neschvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - Dotačního fondu Rady statutárního města 
Chomutova ve výši 20.000,-Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní 
organizace Jirkov, IČ 72755130, se sídlem Jirkov, Olejomlýnská 1751, na projekt celoroční činnost 
klubu SPCCH.

Usnesení RaMěst č. 321/20 z 27. 4. 2020
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro Linku bezpečí, z.s. na projekt Linka 
bezpečí pro děti a mládež z města Chomutova.

Rada statutárního města Chomutova

neschvaluje

- poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-Dotačního fondu Rady statutárního města 
Chomutova ve výši 25.000,-Kč pro Linku bezpečí, z.s., IČ 61383198, se sídlem Praha, Ústavní 95, 
na projekt Linka bezpečí pro děti a mládež z města Chomutova
- 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 1.1.2020-31.12.2020.

Usnesení RaMěst č. 322/20 z 27. 4. 2020
Žádosti o prominutí poplatků z pobytu

Rada statutárního města Chomutova
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bere na vědomí

došlé žádosti o prominutí poplatků z pobytu,
odkládá
tyto žádosti z důvodu, že kompetence k rozhodnutí je svěřena magistrátu a
doporučuje
odboru ekonomiky prominout poplatky z pobytu za období 05-12/2020.

Usnesení RaMěst č. 323/20 z 27. 4. 2020
Žádost o prodloužení lhůty pro vrácení dotace

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

žadateli ROAD MOVIES spol. s r.o., IČ 46974483, se sídlem K Betynce 739, Lány, bezsankční 
prodloužení lhůty pro vrácení dotace do 30.9.2020, s tím, že se penále za prodlení z vrácením 
dotace neuplatní, za dodržení podmínky vrácení dotace ve stanoveném termínu, pod ztrátou této 
výhody, pokud by stanovený termín dodržen nebyl.

Usnesení RaMěst č. 324/20 z 27. 4. 2020
Svěření kompetence ve věci administrace změn v dotačních projektech

Rada statutárního města Chomutova

svěřuje

Magistrátu města Chomutova, pravomoc rozhodovat o žádostech příjemců dotací ve věci změny 
projektu/akce, které nemění zásadně charakter, smysl a cíl dotovaného projektu, a to v souvislosti s 
nouzovým stavem vyhlášeným na území ČR. Žádost musí být podána písemně před realizací akce a 
před uplynutím původního termínu akce uvedeného v žádosti o dotaci. Souhlas s realizací 
odůvodněných změn ve schváleném projektu se vydává písemně do 15 dní od doručení žádosti. V 
případě, že dané změny zásadně mění charakter, cíl nebo smysl projektu, a žadatel/příjemce na 
jejich realizaci trvá, je vedoucí odboru ekonomiky povinen tyto změny předložit ke schválení 
příslušným orgánům města.

Usnesení RaMěst č. 325/20 z 27. 4. 2020
BALÍČEK ANTI-COVID PROROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ + RO č. 35/2020

Rada statutárního města Chomutova

rozhoduje

o prominutí nájemného a pachtovného, splatného v měsíci březnu až květnu 2020, za užívání 
prostor ve vlastnictví statutárního města Chomutova, včetně prostor přenechaných do správy, 
užívání či výpůjčky příspěvkovým organizacím zřízeným městem Chomutov, přenechaných do 
užívání fyzickým či právnickým osobám, které ke dni 13.3.2020 provozovaly v provozovnách 
umístěných v těchto prostorách živnost a zároveň na základě Usnesení Vlády České republiky ze 
dne 14.3.2020 č. 211 o přijetí krizového opatření přerušily v provozovnách provoz, za podmínek 
uvedených v upravené důvodové zprávě,

rozhoduje

o prominutí nájemného a pachtovného, splatného v měsíci březnu až květnu 2020, za užívání 
prostor ve vlastnictví statutárního města Chomutova, včetně prostor přenechaných do správy, 
užívání či výpůjčky příspěvkovým organizacím zřízeným městem Chomutov, přenechaných do 
užívání fyzickým či právnickým osobám, které ke dni 13.3.2020 provozovaly v provozovnách 
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umístěných v těchto prostorách živnost a zároveň na základě Usnesení Vlády České republiky ze 
dne 14.3.2020 č. 211 o přijetí krizového opatření nepřerušily v provozovnách provoz, za podmínek 
uvedených v upravené důvodové zprávě,

projednala

a doporučuje orgánům obchodních společností, ve kterých Statutární město Chomutov plní roli 
zakladatele nebo společníka, rozhodnout o prominutí nájemného a pachtovného, splatného v 
měsících březen až květen 2020, za užívání prostor ve vlastnictví těchto společností, obdobně jako v 
bodu 1 a 2 tohoto usnesení,

rozhoduje

o umožnění odkladu plateb nájemného z bytů ve vlastnictví Statutárního města Chomutova, včetně 
bytů pronajímaných příspěvkovými organizacemi města Chomutova, splatného v měsících březen 
až květen 2020, těm nájemníkům, kteří se z důvodu mimořádných opatření dostali do dočasné 
platební neschopnosti, a pomůže jim odklad nájemného spojený s neuplatněním poplatků z 
prodlení, dle podmínek uvedených v upravené důvodové zprávě,

projednala

a doporučuje, aby orgány společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, a.s. rozhodly o umožnění 
odkladu plateb nájemného z bytů ve vlastnictví CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ, a.s., splatného v 
měsících březen až květen 2020, těm nájemníkům, kteří se z důvodu mimořádných opatření dostali 
do dočasné platební neschopnosti, a pomůže jim odklad nájemného spojený s neuplatněním 
poplatků z prodlení obdobně jako v bodu 4 tohoto usnesení,

schvaluje

nástroj finanční pomoci COVID RESTART na podporu podnikatelů v oblasti služeb, obchodu a 
cestovního ruchu, dle podmínek uvedených v upravené důvodové zprávě,

zrušuje

dotační program Poskytnutí účelového příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání 2020 a rozhoduje 
o převedení jeho alokace do programu COVID RESTART,

rozhoduje

o převedení 20% alokace z dotačního programu Sport a volný čas 2020 (o vázání prostředků již 
bylo rozhodnuto usnesením RM č. 236/20 z 30. 3. 2020) do programu COVID RESTART,

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 35/2020 - Finanční nástroj COVID RESTART
- zvýšení příjmů orj. 01/OE/, pol. 8115 / financování - změna stavu krátkodobých prostředků/, o 
částku 5.000.000,-Kč
- zvýšení výdajů orj. 01/OE/ , odpa 2510 /podpora podnikání/, pol. 5219 /ostatní neinvestiční 
transfery podnikatelským subjektům/, org.185, o částku 5.000.000,- Kč,

doporučuje ZSMCH

schválit výjimku ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Chomutova, všem 
žadatelům, kterým byla či bude v roce 2020 schválena dotace v sociální oblasti, ve smyslu, že v 
tomto roce mohou poskytnutou dotaci vyúčtovat veškerými vzniklými náklady, bez ohledu, zda jsou 
tyto dle podmínek dotačního programu či Zásad pro poskytování dotací uznatelné nebo 
neuznatelné.

Usnesení RaMěst č. 326/20 z 27. 4. 2020
RO č. 33,34/2020
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Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 33/2020 - Finanční vypořádání 2019 - doplatek výdajů ÚZ 98074 - volby do 
zastupitelstev v obcích.

Usnesení RaMěst č. 327/20 z 27. 4. 2020
RO č. 33,34/2020

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 34/2020 - Podpora sociálního začleňování obyvatel v Chomutově 
pro oblast sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory ohrožených rodin.

Usnesení RaMěst č. 328/20 z 27. 4. 2020
RO č. 36/2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 36/2020 - poskytnutí dotace od MŽP v rámci programu "Příspěvek 
zoologickým zahradám" pro rok 2020 pro Zoopark Chomutov, p.o.

Usnesení RaMěst č. 329/20 z 27. 4. 2020
RO č. 37/2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 37/2020 - zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2020 - nadměrná 
vyrovnávací platba od společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o. za rok 2019.

Usnesení RaMěst č. 330/20 z 27. 4. 2020
RO č. 38,39/2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 38/2020 - vrácení části dotace poskytnuté MŠMT v rámci Operačního 
programu výzkum, vývoj a vzdělávání Základní škole Chomutov, Kadaňská 2334. 

Usnesení RaMěst č. 331/20 z 27. 4. 2020
RO č. 38,39/2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 39/2020 - úprava rozpočtu orj. 03.

Usnesení RaMěst č. 332/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 
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Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
energetické vedení, provozovat je a udržovat přes část pozemku p.č. 6170 v k.ú. Chomutov I ve 
vlastnictví statutárního města Chomutova dle GP č. 6607-127/2019 za cenu 21.845,-Kč + DPH ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035.

Usnesení RaMěst č. 333/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva vést 
kanalizační vedení přes části pozemků p.č. 1582 a 1652 v k.ú. Chomutov II, dle GP č. 3147-4/2020 
za cenu 2.909,- Kč + DPH ve vlastnictví statutárního města Chomutova ve prospěch pozemku p.č. 
1653, jehož součástí je dům čp. 3469 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví 
***************************************************************************.

Usnesení RaMěst č. 334/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
vodovodní a kanalizační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 895, 920, 960, 
969, 991/1, 991/2, 1017, 1131/2, 1478/6 a 1865 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 6248-289/2017, 
6263-339/2017, 6247-290/2017, 6382-261/2018 a 6388-289/2018 za cenu 71.522,-Kč + DPH ve 
prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, IČ 49099469. 

Usnesení RaMěst č. 335/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti 
inženýrské sítě – práva vést přípojku vody a kanalizace, provozovat ji a udržovat přes část pozemku 
p.č. 3213/79 v k.ú. Chomutov II, který je vlastnictvím statutárního města Chomutova a to ve 
prospěch pozemku p.č. 3207/65 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví 
********************************************************************************
*******, při splnění podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 336/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost 
inženýrské sítě - práva vést energetické vedení, provozovat je a udržovat přes část pozemku p.č. st. 
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92/1 v k.ú. Hora Svatého Šebestiána ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve prospěch 
Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, IČ 49099469, při 
splnění podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 337/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření úplatné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti právo 
umístění veřejného osvětlení a metropolitní optické sítě v rámci akce „Rekonstrukce VO ulice 
Lipská, Chomutov“ na pozemcích p.č. 1456/17 a 1456/19 v k.ú. Chomutov II a úplatné smlouvy o 
smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebností právo umístění veřejného osvětlení a 
metropolitní optické sítě v rámci akce „Rekonstrukce VO ulice Lipská, Chomutov“ na pozemcích 
p.č. 55/1 v k.ú. Chomutov II a ppč. 1358/7 a 2699 v k.ú. Chomutov I s vlastníkem sjezdového a 
nájezdového ramene stavby silnice č. I/13 Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 ve prospěch statutárního 
města Chomutova, dle podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 338/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mostu v rámci akce „Chomutov, 
Riegrova, rekonstrukce ev. č. M-14“ na pozemcích p.č. 2278/1, 2278/11 a 2389/2 v k.ú. Chomutov I 
ve vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988 ve 
prospěch pozemků p.č. 117/1, 2278/7 a 2388 ve vlastnictví statutárního města Chomutova v rozsahu 
dle GP č. 6537-213/2019 za cenu 24.105,- Kč + DPH.

Usnesení RaMěst č. 339/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene - práva vést 
plynárenské vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 2314, 2387 a 2388 v k.ú. 
Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, při splnění podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 340/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
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vodovodní a kanalizační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 2846/1 a 2910/1 
v k.ú. Chomutov I dle GP č. 6442-5/2019 za cenu 10.432,-Kč + DPH ve prospěch Severočeské 
vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, IČ 49099469. 

Usnesení RaMěst č. 341/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 739/2 a části pozemku p.č. 1193/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví 
***************************************************************** z důvodu 
zachování pozemku jako rezervy.

Usnesení RaMěst č. 342/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

revokuje

usnesení č. 176/16:18 ze dne 18. 4. 2016
ve věci zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 2099, p.č. 2100, p.č. 2101, p.č. 2102 a p.č. 2103 v 
k.ú. Chomutov II. a dále

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 2099 o výměře 290 m2, p.č. 2100 o výměře 297 m2, p.č. 
2101 o výměře 300 m2, p.č. 2102 o výměře 302 m2 a p.č. 2103 o výměře 2103 m2, tj. o celkové 
výměře 2128 m2 v k.ú. Chomutov II formou veřejného výběrového řízení jako investiční nabídku 
za účelem výstavby nízkopodlažního bytového domu dle podmínek územního plánu a zpracované 
studie s minimální nabídkovou cenou dle aktuálního znaleckého posudku ve výši 1.350.000,-Kč + 
případné DPH.

Usnesení RaMěst č. 343/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4551/30 v k.ú. Chomutov I. 

Usnesení RaMěst č. 344/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4305/2 v k.ú. Chomutov I.

Usnesení RaMěst č. 345/20 z 27. 4. 2020
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Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 689, 690 a 691 v k.ú. Kyjice. 

Usnesení RaMěst č. 346/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 4701/30 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví 
******************************************* z důvodu plánované rekonstrukce přilehlé 
komunikace.

Usnesení RaMěst č. 347/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 2009/136 o výměře 10 m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví pana 
******************************************** za cenu ve výši 7.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 348/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

nepřijala usnesení

k tomu bodu:
Prodej pozemku p.č. 1192/19 o výměře 1637 m2 (dle GP č. 3117-43/2019) v k.ú. Chomutov II za 
cenu dle ZP č. 8210-61/2019 ve výši 1.064.050,- Kč do spoluvlastnictví 
****************************************** a 
********************************************, každému v podílu 1/2.

Usnesení RaMěst č. 349/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 493/46 o výměře 220 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu dle znaleckého posudku č. 
1911-011/2019 ve výši 79.900,- Kč + náklady za zhotovení znaleckého posudku a geometrického 
plánu ve výši 2.703,- Kč do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu 
ve prospěch Okresního soudu v Chomutově, Na Příkopech 663, Chomutov, IČO 00024848.
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Usnesení RaMěst č. 350/20 z 27. 4. 2020
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku p.č. 4158/39 v k.ú. Chomutov I. 

Usnesení RaMěst č. 351/20 z 27. 4. 2020
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pronájem pozemků p. č. 4305/12 (2788 m2), 4305/39 (164 m2), 4306/2 (363 m2), 4307 (2464 m2), 
4310 (484 m2), 4313/1 (1687 m2), 4326/1 (149 m2), 4327/1 (180 m2), 4328/1 (7297 m2), 4328/2 
(327 m2), 4328/3 (333 m2), 4329/1 (1142 m2), 4329/2 (330 m2), 4329/3 (332 m2), 4329/4 (660 
m2), 4329/5 (1127 m2), 4329/6 (845 m2), 4329/7 (450 m2), 4330 (385 m2), 4331/2 (2312 m2), 
4331/3 (1119 m2), 4331/8 (803 m2), vše k .ú. Chomutov I, 2kč/m2 cena 55 498 Kč/rok za účelem 
provozu zahradnictví, pěstování květin a zemědělských plodin na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 6 měsíců a
neschvaluje
pronájem pozemku p. č. 4235/22 (139 m2), k .ú. Chomutov I, pro 
*************************************************************.

Usnesení RaMěst č. 352/20 z 27. 4. 2020
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pronájem částí pozemku p.č. 2870 o výměře 323 m2 a p.č. 2874/1 o výměře 373 m2, oba k.ú. 
Chomutov II, vyznačených v situačním plánku, za cenu 1 392 Kč/rok za účelem užívání 
odpočinkové plochy pro ******************************************************* na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců s tím, že nájemce umožní přístup ostatním uživatelům 
bytů v přilehlém domě č.p. 3539 v ulici. Osvobození.

Usnesení RaMěst č. 353/20 z 27. 4. 2020
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 4551/4 o výměře 6000 m2, k.ú. Chomutov I, vyznačené v situačním 
plánku, za cenu 600 000 Kč/rok + DPH za účelem umístění technologie na ekologické zpracování 
plastů na dobu určitou 10 let pro ADI Fuel a.s., Podbabská 1112/13, Bubeneč, Praha 6, 160 00, IČO 
02212854, dle podmínek TSMCH.

Usnesení RaMěst č. 354/20 z 27. 4. 2020
Pronájem nemovitých věcí - dodatek č. 1

Rada statutárního města Chomutova
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schvaluje

pronájem částí pozemků p.č. 5870/1 o výměře 1 m2 a 6164/1 o výměře 1 m2, k.ú. Chomutov I, za 
nájemné ve výši 300 Kč/rok + DPH za účelem umístění 2 ks laviček a 2 ks odpadkových košů na 
dobu určitou od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2022 od Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 
Chomutov, 430 03, IČ 70889988.

Usnesení RaMěst č. 355/20 z 27. 4. 2020
Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkovým organizacím z projektu „kolová výzva č. 47“

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit:
- bezúplatný převod movitého majetku v hodnotě 6.023.699,-Kč příspěvkové organizaci Základní 
škola Chomutov, Hornická 4387, se sídlem 430 03 Chomutov, Hornická 4387, IČ 46789723 a 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu s touto organizací, dle přílohy č. 1;
- bezúplatný převod movitého majetku v hodnotě 4.568.191,-Kč příspěvkové organizaci Základní 
škola Chomutov, Písečná 5144, se sídlem 430 04 Chomutov, Písečná 5144, IČ 00831476 a uzavření 
smlouvy o bezúplatném převodu s touto organizací, dle přílohy č. 2;
- bezúplatný převod movitého majetku v hodnotě 10.229.382,-Kč příspěvkové organizaci Základní 
škola Chomutov, Školní 1480, se sídlem 430 01 Chomutov, Školní 1480/61, IČ 46789731 a 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu s touto organizací, dle přílohy č. 3. a) a přílohy č. 3. b);
- bezúplatný převod movitého majetku v hodnotě 6.626.642,-Kč příspěvkové organizaci Základní 
škola Chomutov, Zahradní 5265, se sídlem 430 04 Chomutov, Zahradní 5265, IČ 46789677 a 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu s touto organizací, dle přílohy č. 4;
- bezúplatný převod movitého majetku v hodnotě 7.627.453,-Kč příspěvkové organizaci Základní 
škola Chomutov, Na Příkopech 895, se sídlem 430 02 Chomutov, Na Příkopech 895/19, IČ 
46789685 a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu s touto organizací, dle přílohy č. 5;
- bezúplatný převod movitého majetku v hodnotě 6.658.631,-Kč příspěvkové organizaci Základní 
škola Chomutov, Kadaňská 2334, se sídlem 430 03 Chomutov, Kadaňská 2334, IČ 46789707 a 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu s touto organizací, dle přílohy č. 6;
- bezúplatný převod movitého majetku v hodnotě 6.905.185,-Kč příspěvkové organizaci Základní 
škola Chomutov, Březenecká 4679, se sídlem 430 04 Chomutov, Březenecká 4679, IČ 46789766 a 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu s touto organizací, dle přílohy č. 7;
- bezúplatný převod movitého majetku v hodnotě 8.527.422,-Kč příspěvkové organizaci Základní 
škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, se sídlem 430 03 Chomutov, Ak. Heyrovského 
4539, IČ 46789758 a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu s touto organizací, dle přílohy č. 8;
- bezúplatný převod movitého majetku v hodnotě 2.009.902,-Kč příspěvkové organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Chomutov, 17. listopadu 4728, se sídlem 430 04 Chomutov, 17. listopadu 
4728, IČ 46789791 a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu s touto organizací, dle přílohy č. 9.

Usnesení RaMěst č. 356/20 z 27. 4. 2020
Likvidace majetku

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyřazení a fyzickou likvidaci majetku dle soupisů uvedených v důvodové zprávě.

doporučuje ZSMCH

a) bezúplatný převod movitého majetku Základní škole Chomutov, Kadaňská 2334, p.o., 430 03 
Chomutov, Kadaňská 2334, IČ 46789707 dle soupisu uvedeného v důvodové zprávě;
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b) vyřazení a fyzickou likvidaci staveb dle soupisu uvedeného v důvodové zprávě.

Usnesení RaMěst č. 357/20 z 27. 4. 2020
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, do 31.12.2021, s obcí Málkov

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 Málkov, kterou obec Málkov 
přenáší na Statutární město Chomutov veškerou svou příslušnost k projednávání přestupků na dobu 
určitou do 31. 12. 2021.

Usnesení RaMěst č. 358/20 z 27. 4. 2020
Souhlas zřizovatele s přijetím darů za 1. čtvrtletí 2020

Rada statutárního města Chomutova

souhlasí

s nabytím účelově určených finančních darů na chov zvířat ve výši 45 615,00 Kč za období leden - 
březen 2020od dárců uvedených v příloze ve prospěch Zooparku Chomutov, p.o.

Usnesení RaMěst č. 359/20 z 27. 4. 2020
Rozhodnutí ve věci zadání investiční akce „Navýšení parkovacích míst M. Pujmanové“

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

v souladu s Metodickým pokynem č. 011/03-17 Rady statutárního města Chomutova pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 10, odst. 1, písm. c) jako zhotovitele investiční akce 
„Navýšení parkovacích míst v ul. M. Pujmanové“ společnost Vodohospodářská stavební spol. s r.o., 
Černovická 4264, 430 03 Chomutov, IČ 44567022, za nabídkovou cenu dle varianty C důvodové 
zprávy.

Usnesení RaMěst č. 360/20 z 27. 4. 2020
Schválení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu, pod názvem : Novostavba chodníků a navýšení 
parkovacích stání v ulicích Zengerova, Ak. Heyrovského, Hornická, Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnost WORLD INVEST v.o.s., Obecní 23, 431 11 Otvice na plnění veřejné zakázky pod 
názvem : "Novostavba chodníků a navýšení parkovacích stání v ulicích Zengerova, Ak. 
Heyrovského, Hornická, Chomutov" a uzavření smlouvy o dílo s touto společností, v případě 
odstoupení uvedené vítězné společnosti ze soutěže, uzavření smlouvy o dílo s druhým uchazečem v 
pořadí a případně i s třetím uchazečem v pořadí, dle výsledku hodnocení nabídek ( příloha č. 1 - 
zpráva o otvírání, hodnocení a posouzení nabídek).

Usnesení RaMěst č. 361/20 z 27. 4. 2020
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE- Rekonstrukce a přístavba zázemí, p. č. 4069/11, 4069/1, 
fotbalový oddíl, JUNIOR CHOMUTOV, z. s.
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Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, která byla uzavřena podle § 10a odst. 5 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dotace je poskytována na základě 
individuální žádosti příjemce dotace, kterým je uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve znění dle 
příloh důvodové zprávy, kterou bude spolku „JUNIOR CHOMUTOV, z. s., se sídlem Mostecká 
5886, Chomutov 430 01, IČ: 266 40 651, poskytnuta dotace ve výši 3 519 060,35 Kč za účelem 
realizace projektu Rekonstrukce a přístavba zázemí, č. p. 4069/11, 4069/1, fotbalový klub, 
JUNIOR., a to na základě individuální žádosti příjemce dotace ze dne 5. 4. 2020.

Usnesení RaMěst č. 362/20 z 27. 4. 2020
Uzavření SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu SMCH - Rekonstrukce hřiště a 
provozní budovy oddílu softbalu při Sportclubu 80 Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve znění dle přílohy důvodové zprávy, kterou bude 
spolku Sportclub80 Chomutov z. s., Březenecká 4704, 430 04 Chomutov, IČ: 43227406, poskytnuta 
dotace ve výši 15.165.827,- Kč za účelem realizace projektu „Rekonstrukce hřiště a provozní 
budovy oddílu softbalu při Sportclubu 80 Chomutov“, a to na základě individuální žádosti příjemce 
dotace ze dne 2. 4. 2020.

Usnesení RaMěst č. 363/20 z 27. 4. 2020
Schválení vítěze zadávacího řízení veřejné zakázky "Rekonstrukce sídliště Za Zborovskou, 2. etapa 
– rekonstrukce ulice Za Zborovskou + vnitrobloky, Chomutov".

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení hodnotící komise výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníka 
zadávacího řízení veřejné zakázky "Rekonstrukce sídliště Za Zborovskou, 2. etapa – rekonstrukce 
ulice Za Zborovskou + vnitrobloky, Chomutov" společnosti PETROM STAVBY, a.s. a uzavření 
smlouvy o dílo s účastníkem řízení společností PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 
00 Praha, IČO 267 69 611.

Usnesení RaMěst č. 364/20 z 27. 4. 2020
1. revize Tematického akčního plánu statutárního města Chomutova pro období 2019 – 2022 na 
téma: Podpora mládeže a mladých dospělých ohrožených sociálním vyloučením

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

1. revizi Tematického akčního plánu statutárního města Chomutova pro období 2019 – 2022 na 
téma: Podpora mládeže a mladých dospělých ohrožených sociálním vyloučením.

Usnesení RaMěst č. 365/20 z 27. 4. 2020
Schválení účelového příspěvku z Nadace ČEZ ve prospěch Sociálních služeb Chomutov, 
příspěvkové organizace

Rada statutárního města Chomutova
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souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku Nadace ČEZ ve prospěch Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové 
organizace.

Usnesení RaMěst č. 366/20 z 27. 4. 2020
Přijetí darů Sociálními službami Chomutov, příspěvkovou organizací

Rada statutárního města Chomutova

souhlasí

s přijetím věcných darů v celkové hodnotě 2 317 Kč ve prospěch Sociálních služeb Chomutov, 
příspěvkové organizace, za období duben 2020.

Usnesení RaMěst č. 367/20 z 27. 4. 2020
Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutovem 
za rok 2019

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

výsledky hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem 
Chomutovem za rok 2019, provedeného v souladu se Směrnicí RSMCH č. 033/09-18,

souhlasí

v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s potvrzením Mgr. 
Karla Žižky pro výkon práce na pracovním místě ředitele Základní umělecké školy T. G. Masaryka 
Chomutov bez vyhlášení konkursu na další šestileté období,

ukládá

Ing. Martině Kalové, vedoucí odboru školství, připravit řediteli Základní umělecké školy T. G. 
Masaryka Chomutov potvrzení o splnění podmínek automatického prodloužení funkčního období 
(doklad o zastávání dané funkce).

Usnesení RaMěst č. 368/20 z 27. 4. 2020
Souhlas s přijetím darů určených školám a školským zařízením za 1. čtvrtletí 2020

Rada statutárního města Chomutova

souhlasí

s přijetím účelově určených darů peněžitých v celkové výši 315 944,- Kč a účelově určených darů 
věcných
v celkové výši 72 186,- Kč určených školám a školským zařízením zřizovaným statutárním městem 
Chomutov za 1. čtvrtletí 2020.

Usnesení RaMěst č. 369/20 z 27. 4. 2020
Licenční smlouva a Podlicenční smlouva v rámci projektu „Pilotní ověření implementace systému 
sociálního bydlení na lokální úrovni v Chomutově“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006193.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

Licenční smlouvu a Podlicenční smlouvu v rámci projektu „Pilotní ověření implementace systému 
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sociálního bydlení na lokální úrovni v Chomutově“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006193.

Usnesení RaMěst č. 370/20 z 27. 4. 2020
Úprava platu ředitele CHK

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

úpravu platu ředitele Chomutovské knihovny p. o.

Usnesení RaMěst č. 371/20 z 27. 4. 2020
Poskytnutí dotací z dotačního programu Sport a volný čas 2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí dotace z dotačního programu Sport a volný čas 2020 žadateli:
1) Horoklub Chomutov, IČO 613 42 726, se sídlem Chomutov, Husova 2806, na projekt 
Horolezecký výcvik dětí a mládeže ve výši 40.000,00 Kč,

doporučuje ZSMCH

schválit dotaci z dotačního programu Sport a volný čas 2020 žadatelům:

1) 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 2020 ve výši 944.000,00 
Kč,
2) 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 2020, ve výši 
308.000,00 Kč,
3) CZECH WRESTLING Chomutov z.s., IČO 698 98 049, se sídlem Chomutov, Wolkerova 811/14, 
na projekt Olympijský zápas-činnost klubu ve výši 600.000,00 Kč,
4) ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Chomutov, IČO 650 80 033, se sídlem Chomutov, Blatenská 
804, na projekt Podpora mládeže SSK Chomutov na rok 2020 ve výši 108.000,00 Kč,
5) FC Atletico Chomutov z.s., IČO 227 10 191, se sídlem Chomutov, Jiráskova 4096, na projekt 
Podpora činnosti na výchovu mládeže ve výši 32.000,00 Kč,
6) 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 64.000,00 Kč,
7) FC CHOMUTOV, s.r.o., IČO 250 24 329, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Podpora činnosti klubu kopané v roce 2020 ve výši 632.000,00 Kč,
8) Florbal Chomutov, z.s., IČO 689 54 107, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt 
Florbal Chomutov - činnost klubu v roce 2020 ve výši 1.300.000,00 Kč,
9) Handball klub Chomutov, z.s., IČO 650 80 343, se sídlem Chomutov, Kamenný vrch 5280, na 
projekt Činnost klubu v roce 2020 ve výši 226.400,00 Kč,
10) Jezdecký klub Zooparku Chomutov, spolek, IČO 706 93 633, se sídlem Chomutov, Přemyslova 
259, na projekt Podpora činnosti Jezdeckého klubu pro rok 2020 ve výši 124.000,00 Kč,
11) Junák - český skaut, středisko Český lev Chomutov, z.s., IČO 467 87 721, se sídlem Chomutov, 
Havlíčkova 3675, na projekt Junák Chomutov - činnost 2020 ve výši 120.000,00 Kč,
12) JUNIOR CHOMUTOV, z.s., IČO 266 40 651, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Činnost spolku 2020 ve výši 918.400,00 Kč,
13) Klub národní házené Chomutov, z.s., IČO 650 81 056, se sídlem Chomutov, Bezručova 4199, 
na projekt Sportovní činnost KNH Chomutov ve výši 148.000,00 Kč,
14) Krasobruslařský klub Chomutov, z.s., IČO 684 35 975, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na 
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projekt Činnost krasobruslařského klubu Chomutov ve výši 272.000,00 Kč,
15) MMA Chomutov, z.s., IČO 229 05 049, se sídlem Chomutov, Mánesova 1999, na projekt 
PODPORA ČINNOSTI MMA Chomutov, z.s. ve výši 80.000,00 Kč,
16) MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s., IČO 227 08 936, se sídlem Chomutov, 
Palackého 3654, na projekt Thajský box ve výši 120.000,00 Kč,
17) Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov, IČO 692 91 845, se sídlem Chomutov, Havlíčkova 
3675, na projekt Pionýr 2020 ve výši 120.000,00 Kč,
18) SK GYM Chomutov, z.s., IČO 052 75 733, se sídlem Chomutov, Holešická 4739, na projekt 
Dotace na činnost 2020 ve výši 48.000,00 Kč,
19) Spolek Chomutovská liga malého fotbalu, IČO 613 46 268, se sídlem Chomutov, Škroupova 
1033/30, na projekt Chomutovská liga malého fotbalu ve výši 352.000,00 Kč,
20) 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. 2020 ve výši 
1.631.200,00 Kč,
21) Taneční klub Beethoven D.C., IČO 708 92 709, se sídlem Chomutov, Bezručova 4268, na 
projekt CELOROČNÍ AKTIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE ve výši 152.000,00 Kč,
22) 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 160.000,00 Kč,
23) Tělocvičná jednota Sokol Chomutov, IČO 442 22 416, se sídlem Chomutov, Kukaňova 2506, na 
projekt Dotace na činnost spolku ve výši 160.000,00 Kč,
24) Tělovýchovná jednota Baník Březenecká Chomutov, z.s., IČO 477 92 230, se sídlem Chomutov, 
Chelčického 255/5, na projekt SPORT A VOLNÝ ČAS 2020 200.000,00 Kč,
25) Tenisový klub Chomutov, z. s., IČO 477 95 701, se sídlem Chomutov, Bezručova 4880, na 
projekt Sport a volný čas 2020 ve výši 404.000,00 Kč,
26) Tiger Fight Club, z. s., IČO 052 93 910, se sídlem Chomutov, Šafaříkova 2242, na projekt Tiger 
Fight Club – nájemné a energie 2020 ve výši 272.000,00 Kč,
27) 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 2020 ve výši 112.000,00 Kč,
28) TJ MEZIHOŘÍ, z.s., IČO 148 65 084, se sídlem Chomutov, Hálkova 226, na projekt TJ 
Mezihoří 2020 ve výši 176.000,00 Kč,
29) TJ Slávie Chomutov, z.s., IČO 183 80 280, se sídlem Chomutov, Mánesova 5887, na projekt TJ 
Slávie Chomutov ve výši 880.000,00 Kč,
30) 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 104.000,00 Kč,
31) 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 2.320.000,00 Kč,
32) TJ ZŠ SPV Chomutov, spolek, IČO 613 42 769, se sídlem Chomutov, Kadaňská 2334, na 
projekt Sport pro všechny 2020 ve výši 188.000,00 Kč,
33) VEKI Boxerský klub Chomutov z.s., IČO 079 60 158, se sídlem Chomutov, Kyjická 4772, na 
projekt Činnost klubu VEKI Boxerský klub Chomutov z.s. ve výši 80.000,00 Kč a

doporučuje ZSMCH

neschválit dotaci z dotačního programu Sport a volný čas 2020 žadatelům:

1) Na louce, z. s., IČO 266 45 505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Cvičínek
2) Vzdělávací a kulturní centrum Svět, Chomutov, z.s, IČO 059 28 290, se sídlem Strupčice, 
Strupčice 90.
3) AFK LoKo Chomutov z.s., IČO 477 92 027, se sídlem Chomutov, Komenského 2831, na projekt 
Podpora činnosti AFK LoKo Chomutov z.s. z pohledu sportovní aktivity členské základny 
(mládež), náklady na energie a údržbu sportovního areálu ve vlastnictví spolku,
4) 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.
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JUDr. Marek Hrabáč David Dinda
primátor statutárního města Chomutova náměstek primátora statutárního města 

Chomutova
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