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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane  
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 13.12.2021: 
 
Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací: 
1) Informovalo město Chomutov nějakým způsobem občany s trvalým pobytem na území 
Chomutova, kteří dluží městu a přidruženým organizacím města o akci „Milostivé léto“? 
2) Vůči kolika občanům s trvalým pobytem na území Chomutova, vede město Chomutov a 
přidružené organizace města, exekuce? Jaký je celkový počet těchto exekucí? 
3) Kolik občanů Chomutova za poslední 4 roky (2017-2021) nezaplatilo poplatek za komunální 
odpad a jaká je celková částka vymáhána? 
4) Na základě jakých konkrétních kritérií rozdělila Komise pro sportovní a volnočasové aktivity 
finanční prostředky pro rok 2022 dle memoranda o podpoře vrcholového sportu? Dál žádám o 
zaslání zápisu této komise ze dne, kdy rozdělovalo finanční prostředky pro rok 2022 dle memoranda 
o podpoře vrcholového sportu. 
 
sděluje následující:  
 

1. Ano, statutární město Chomutov o akci „Milostivé léto“ informovalo prostřednictvím 
Chomutovských novin, které jsou doručovány do všech domácností, případně dostupné na 
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/chomutovske-noviny. Konkrétně na straně 15 
v listopadovém čísle ze dne 3.11.2021 a opětovně na straně 15 v prosincovém čísle ze dne 
1.12.2021, společně s kontakty na poradny. Magistrát města Chomutova, odbor sociálních 
věcí v rámci své terénní práce poskytuje klientům rady, stejně tak klienti mohou využít 
dluhové poradny na Sociálních službách Chomutov, příspěvkové organizaci města. 
 

2. Požadovanou informaci můžeme poskytnout pouze za statutární město Chomutov, které 
v současné době vede 1.787 exekucí na vymožení pohledávky. Přidružené organizace, 

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/chomutovske-noviny


Statutární město Chomutov 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz 

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100| www.chomutov-mesto.cz 
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa  08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek  08.00-15.00 hodin 

kterými jsou nejspíše myšleny příspěvkové organizace města a právnické osoby, založené 
městem či s majetkovou účastí města, jsou samostatnými právnickými osobami, které 
samostatně hospodaří a pohledávky si vymáhají sami.  

  
3. K 31.12.2017 bylo evidováno 17.299 osob s dluhem, vždy kumulovaným včetně nedoplatků 

z předchozích let (u někoho je to celá výše poplatku, i někoho např. pouze 100 Kč (při 
změně sazby z 500 na 600 Kč neupravil trvalý příkaz, nebo to bývají i alikvótní 
desetikorunové částky vzniklé při stěhování, narození, úmrtí). 
 
K 31.12.2018 bylo evidováno 9.268 osob s dluhem (pozn. pro rok 2018 byl poplatek zrušen 
a byly dovymoženy některé dluhy z let minulých). 
 
K 31.12.2019 bylo evidováno 12.958 osob s dluhem. 
 
K 31.12.2020 bylo evidováno 13.674 osob s dluhem.   
 
K 30.11.2021 je evidováno 13.210 osob s dluhem.   
 
Celková dlužná částka činí 16.980.213,74 Kč (upozorňujeme, že se jedná o kumulované 
nedoplatky od roku 2002. Nedoplatek je vymáhán standardně 6 let, je-li proveden úkon 
směřující k vymáhání, běží nová 6-ti letá lhůta pro vymáhání. Lhůta se protahuje maximálně 
20 let). 
 

4. Kritéria definoval dotační program Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutov platný 
pro rok 2022. 
 

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

1. Postup pro hodnocení žádosti stanoví Zásady poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Chomutova.  

2. Věcně a formálně správná žádost bude předložena k hodnocení orgánům města a bude 
posuzována dle uvedených kritérií:  

a) soulad s koncepcí města v oblasti rozvoje a podpory sportu,  
b) cílová skupina, její velikost, složení,  
c) kvalita projektu, inovace, nápaditost, věcná a časová proveditelnost, dosažené 
úspěchy,  
d) účelnost, hospodárnost a efektivita rozpočtovaných výdajů.  

3. Komise pro sport a volnočasové aktivity může navrhnout snížení výše dotace 
požadované žadatelem. Nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem 
přepracován.  

Hodnocení je prováděno kombinací kvalitativních a subjektivních ukazatelů. V případě, že 
žadatel splní povinné náležitosti, které definuje program a obecné memorandum, je 
připuštěn do dalšího hodnocení, které je prováděno subjektivním posouzením sportovní 
úrovně klubu, reprezentace na mezinárodních, světových, evropských či republikových 
sportovních akcích, výchova talentované mládeže směrem k reprezentaci. Byla zohledněna 
velikost členské základny a výše ekonomické náročnosti sportu. 
 
Zápis z jednání Komise pro sportovní a volnočasové aktivity 19/2021 ze dne 18.10.2021, na 
kterém proběhla diskuze a byly navrženy výše dotace pro jednotlivé sportovní kluby, které 
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jsou součástí memoranda, posíláme přílohou. Pro upřesnění doplňujeme, že Komise je 
pouze poradním orgánem Rady města a jako taková nerozděluje finanční prostředky, pouze 
doporučuje a navrhuje alokaci prostředků. Rada města následně doporučí zastupitelstvu 
poskytnutí dotace v určité výši (většinou tak, jak navrhla komise). Finální rozhodnutí o výši 
poskytnutých dotací schvaluje zastupitelstvo města, které rozdělení dotací schválilo na 
svém zasedání dne 15.11.2021, usnesením č. 194/21. 
 
 

 
 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
statutární město Chomutov 

 


