
USNESENÍ

z 6. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 21. 2. 2023 od 9:00 hod., 
v zasedací místnosti č.13

Usnesení RaMěst č. 111/23 z 21. 2. 2023
Kontrola plnění usnesení

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení RaMěst č. 112/23 z 21. 2. 2023
Připojení města Chomutova k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

připojení statutárního města Chomutova k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".

Usnesení RaMěst č. 113/23 z 21. 2. 2023
Smlouva o spolupráci obcí uzavřenou s Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko, IČ: 05054265, 
jako nositelem projektu na realizování společného projektu „Chomutovsko – kompostéry pro 
občany - 6"

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit Smlouvu o spolupráci obcí uzavřenou mezi Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko, IČ: 
05054265, jako nositelem projektu a Obcemi Černovice, Hrušovany, Údlice a Statutárním městem 
Chomutov a Městem Jirkov jako účastníky smlouvy na realizování společného projektu s názvem 
„Chomutovsko – kompostéry pro občany - 6".ve znění důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 114/23 z 21. 2. 2023
Jmenování tajemnice pracovní skupiny pro novou koncepci nakládáni s odpadem dle usnesení 
ZaMěst. č. 001/23 z 13. 2. 2023

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

jmenování tajemnice pracovní skupiny pro novu koncepci nakládání s odpadem dle usnesení 
ZaMěst č. 001/23 z 13. 2. 2023 paní Ing. Dagmar Mutinskou, vedoucí Odboru životního prostředí 
MMCH.

Usnesení RaMěst č. 115/23 z 21. 2. 2023
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky " Finanční leasing automobilu MMCH – 1 vozidlo ".

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky "Finanční leasing automobilu MMCH – 1 
vozidlo " v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení RaMěst č. 116/23 z 21. 2. 2023
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro pana na projekt 
Pohár Naděje.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-Dotačního fondu Rady statutárního města 
Chomutova ve výši 25.000 Kč pro 
*****************************************************************, Chomutov na 
projekt Pohár Naděje.

Usnesení RaMěst č. 117/23 z 21. 2. 2023
RO č. 20,21,22,23,24,25/2023

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 20/2023 - finanční krytí a převod FP ze smluvních vztahů s KASCV, 
s.r.o. uzavřených v roce 2022 - d202200264 a d202200265 včetně dodatků.

Usnesení RaMěst č. 118/23 z 21. 2. 2023
RO č. 20,21,22,23,24,25/2023

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 21/2023 - neinvestiční účelová dotace v rámci Operačního programu Jan 
Amos Komenský, určená pro Základní školu Chomutov, Písečná 5144, IČ 00831476.

Usnesení RaMěst č. 119/23 z 21. 2. 2023
RO č. 20,21,22,23,24,25/2023

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 22/2023 - projekt Sociální bydlení v Chomutově - převod finančních 
prostředků z roku 2022 po odečtení předfinancování od 1. zálohy a doúčtování spoluúčasti.

Usnesení RaMěst č. 120/23 z 21. 2. 2023
RO č. 20,21,22,23,24,25/2023

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 23/2023 - převod nevyčerpaného státní příspěvku na výkon 
pěstounské péče do rozpočtu odboru sociálních věcí za rok 2013-2021.

Usnesení RaMěst č. 121/23 z 21. 2. 2023
RO č. 20,21,22,23,24,25/2023
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Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 24/2023 - zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2023 - nadměrná 
vyrovnávací platba od Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace za rok 2022.

Usnesení RaMěst č. 122/23 z 21. 2. 2023
RO č. 20,21,22,23,24,25/2023

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 25/2023 - zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2023 - 
vyúčtování účelového příspěvku od Technických služeb města Chomutova, příspěvkové organizace 
za rok 2022.

Usnesení RaMěst č. 123/23 z 21. 2. 2023
RO č. 26,27,28,29/2023

Rada statutárního města Chomutova

1. doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 26/2023 - poskytnutí investičního příspěvku pro Základní školu 
speciální a Mateřskou školu, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace na pořízení 
stropního zvedacího a asistenčního systému Roomer,

2. doporučuje ZSMCH

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu statutárního 
města Chomutova na rok 2023 v celkové výši 100 000,- Kč se Základní školou speciální a 
Mateřskou školou, Palachova 4881, příspěvková organizace, IČ 72744341 se sídlem Palachova 
4881, 430 03 Chomutov, dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 124/23 z 21. 2. 2023
RO č. 26,27,28,29/2023

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 27/2023 - neinvestiční účelová dotace v rámci Operačního programu Jan 
Amos Komenský, určená pro Základní školu Chomutov, Hornická 4387, IČ 46789723.

Usnesení RaMěst č. 125/23 z 21. 2. 2023
RO č. 26,27,28,29/2023

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 28/2023 - vratka k projektu - Podpora sociálního začleňování 
obyvatel v Chomutově
pro oblast sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory ohrožených rodin.
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Usnesení RaMěst č. 126/23 z 21. 2. 2023
RO č. 26,27,28,29/2023

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 29/2023 - přijetí dotace od Ústeckého kraje Krajského úřadu na podporu 
sociálních služeb na rok 2023 pro SoS Chomutov, p.o. - ÚZ 13021.

Usnesení RaMěst č. 127/23 z 21. 2. 2023
Poskytnutí neprogramové individuální dotace pro FC Baník Chomutov z.s. a RO č. 30/2023

Rada statutárního města Chomutova

1. doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí neprogramové individuální dotace pro FC Baník Chomutov z.s., IČ 01709909, 
se sídlem Chomutov, Březenecká 4689, ve výši 400.000 Kč na sportovní činnost "A" týmu v 
1.futsal lize 2023 a stanovuje podíl dotace ve výši 70 %,

2. doporučuje ZSMCH

schválit RO č.30/2023 - poskytnutí neprogramové individuální dotace pro FC Baník Chomutov z.s., 
IČ 01709909 na sportovní činnost "A" týmu v 1.futsal lize 2023.

Usnesení RaMěst č. 128/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 55/8 o výměře 20 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu dle ZP č. 1209-48/2022 ve 
výši 20.600,- Kč + případné DPH do vlastnictví 
*************************************************.

Usnesení RaMěst č. 129/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 1640/126 o výměře 74 m2 v k.ú. Chomutov I dle GP 7007-3/2023 za cenu dle 
ZP č. 2240-04/2023 ve výši 54.760,- Kč + případné DPH do vlastnictví 
************************************************************.

Usnesení RaMěst č. 130/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH
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s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 3054/2 o výměře 208 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu dle ZP č. 2239-03/2023 
ve výši 149.760,- Kč + případné DPH do vlastnictví 
*************************************************.

Usnesení RaMěst č. 131/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

1. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva vést 
kanalizační vedení přes část pozemku p.č. 3037/1 v k.ú. Chomutov I, dle GP č. 7228-23/2023 ve 
vlastnictví statutárního města Chomutova za cenu 2.337,-Kč + DPH ve prospěch pozemku p.č. 
3094, jehož součástí je budova č.p. 4571 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví 
*****************************************************************************.

2. doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 3037/11 o výměře 58 m2 dle GP č. 7228-23/2023 v k.ú. Chomutov I za cenu 
dle znaleckého posudku č. 1736/01/2023 ve výši 41.808,- Kč + případné DPH do podílového 
spoluvlastnictví (každý ideální 1/2) 
***************************************************************************.

Usnesení RaMěst č. 132/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 4230/11 o výměře 226 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu dle ZP č. 2210-09/2023 
ve výši 163.550,- Kč + případné DPH do vlastnictví společnosti RMT Logistik s.r.o., IČ 27265587, 
Na Moráni 5371, Chomutov 430 01.

Usnesení RaMěst č. 133/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemků p.č. 3160/222 o výměře 256 m2 a p.č. 2324/10 o výměře 31 m2 tj. o celkové 
výměře 287 m2 dle GP č. 3346-61/2022 v k.ú. Chomutov II za cenu dle znaleckého posudku č. 
2194-29/2022 ve výši 177.940,- Kč + případné DPH do vlastnictví manželů 
*******************************************************************************.
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Usnesení RaMěst č. 134/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 6089/16 o výměře 5 m2 v k.ú. Chomutov I za dohodnutou kupní cenu 5.000,- 
Kč + případné DPH do vlastnictví manželů 
*******************************************************************************.

Usnesení RaMěst č. 135/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

1. doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
prodloužení termínu pro výzvu k uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 6125/273 o výměře 3664 
v k. ú. Chomutov I dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. o202000079 ze dne 7. 5. 2020 se 
společností CC INTERNET s.r.o., IČ 28721021, Kaprova 42/14, Praha 110 00,

2. doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 6125/273 o výměře 3664 m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví společnosti 
Detmers Objekt – Plan GmbH s.r.o., IČ 61328120, Chomutovská 353, Údlice 431 41 z důvodu 
záměru odprodeje předmětného pozemku formou veřejného výběrového řízení.

Usnesení RaMěst č. 136/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 222/7 o výměře 136 m2 v k.ú. Krásná Lípa u 
Křimova, p.č. 639/17 o výměře 10 m2, p.č. 639/18 o výměře 275 m2, p.č. 639/2 o výměře 18 m2, 
p.č. 639/39 o výměře 143 m2 v k.ú. Domina, p.č. 919/28 o výměře 375 m2 a p.č. 919/30 o výměře 
13 m2 v k.ú. Černovice u Chomutova do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem 
státu Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
– Nusle, IČ 65993390.

Usnesení RaMěst č. 137/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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výkup pozemku p.č. 3207/122 dle GP č. 3367-173/2022 v k.ú. Chomutov II o výměře
99 m2 z vlastnictví 
****************************************************************************** za 
obvyklou kupní cenu 128 700,- Kč zjištěnou ZP č. 1215-54/2022.

Usnesení RaMěst č. 138/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
nabídku společnosti Familia Admi s.r.o., Revoluční 36/2, 430 01 Chomutov, IČ 24812455
na výkup části budovy občanské vybavenosti čp. 5609 na pozemku p.č. 258/16
v k.ú. Chomutov II, ulice Bezručova a to 1. patra budovy včetně stávajícího vybavení za nabízenou 
kupní cenu 35 000 000,- Kč do vlastnictví statutárního města Chomutova a
s c h v á l i t
záměr výkupu celé budovy občanské vybavenosti čp. 5609 na pozemku p.č. 258/16 včetně 
vedlejšího pozemku p.č. 258/39 v k.ú. Chomutov II z vlastnictví Familia Admi s.r.o., Revoluční 
36/2, 430 01 Chomutov, IČ 24812455 do vlastnictví statutárního města Chomutova s tím, že bude 
objednán znalecký posudek ke zjištění ceny a s vlastníkem jednáno o výši kupní ceny a podmínkách 
prodeje.

Usnesení RaMěst č. 139/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
výkup pozemků p.č. 1958/3 o výměře 25 m2 a p.č. 1966/4 o výměře 810 m2 v k.ú. Chomutov II za 
dohodnutou kupní cenu 1,- Kč z vlastnictví společnosti Chomutovské stavitelství, spol. s r.o., Boční 
II 1062/10, Záběhlice 141 00 Praha, IČ 0412843 do vlastnictví statutárního města Chomutova a
s c h v á l i t
výkup vybudované veřejné komunikace, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace na pozemcích p.č. 
1958/3, 1966/4 v k.ú. Chomutov II za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč z vlastnictví společnosti 
Chomutovské stavitelství, spol. s r.o., Boční II 1062/10, Záběhlice 141 00 Praha, IČ 0412843 do 
vlastnictví statutárního města Chomutova dle podmínek v důvodové zprávě.

Usnesení RaMěst č. 140/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

1. s c h v á l i t
prodej podílu ve výši 1/6 pozemku p.č. 1192 v k.ú. Chomutov I, za cenu dle ZP č. 1201-40/2022 + 
náklady spojené s prodejem v celkové výši 46.367 Kč + případné DPH do vlastnictví 
********************************************************************************
**,
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2. s c h v á l i t
prodej podílu ve výši 1/6 pozemku p.č. 1192 v k.ú. Chomutov I, za cenu dle ZP č. 1201-40/2022 + 
náklady spojené s prodejem v celkové výši 46.367 Kč + případné DPH do vlastnictví 
**************************************************************************.

Usnesení RaMěst č. 141/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
na základě vyhodnocení výběrového řízení

1. prodej pozemku p.č. 1194/5 o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba ev. č. 255 (garáž) + podíl 
1/6 k pozemku p.č. 1192 v k.ú. Chomutov I za nabídnutou cenu 353 000 Kč do vlastnictví 
************************************************* s podmínkami uvedenými ve 
zveřejněném VŘ a s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 3 měsíců od schválení zastupitelstvem 
a připomínkou týkající se řešení elektrického zařízení uvedenou v důvodové zprávě

2. prodej pozemku 1194/6 o výměře 23 m2, jehož součástí je stavba ev. č. 250 (garáž) + podíl 1/6 k 
pozemku p.č. 1192 v k.ú. Chomutov I za nabídnutou cenu 352 000 Kč do vlastnictví 
******************************************* s podmínkami uvedenými ve zveřejněném 
VŘ a s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 3 měsíců od schválení zastupitelstvem a 
připomínkou týkající se řešení elektrického zařízení uvedenou v důvodové zprávě.

Usnesení RaMěst č. 142/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

1. doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku č. 1194/4 o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba ev. č. 265 (garáž) + podíl ve 
výši 1/6 k pozemku p.č. 1192 v k.ú Chomutov I, za cenu 341 867 Kč, do vlastnictví 
**************************************************************************** s 
podmínkami uvedenými v důvodové zprávě a připomínkou týkající se řešení elektrického zařízení 
uvedenou v důvodové zprávě.

2. schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1194/3, jehož součástí je stavba ev. č. 251 (garáž) + podíl ve 
výši 1/6 k pozemku p.č. 1192 v k.ú. Chomutov I, formou veřejného výběrového řízení s minimální 
nabídkovou cenou 299.367 Kč, s podmínkami výběrového řízení uvedenými v důvodové zprávě.

Usnesení RaMěst č. 143/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1 
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Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
na základě vyhodnocení výběrového řízení prodej pozemku p.č. 2090 o výměře 1.265 m2, jehož 
součástí je stavba čp. 2207 Lipská ul., dále p.č. 2091/1 o výměře 448 m2 v k.ú. Chomutov II, za 
nabídnutou cenu 14.100.300,- Kč, do vlastnictví Apoštolská církev, sbor bez hranic Chomutov, 
Blatenská 571/173, Chomutov, IČ 65080025, s podmínkami uvedenými v kupní smlouvě, která je 
přílohou důvodové zprávy a s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 3 měsíců od schválení 
zastupitelstvem,

Usnesení RaMěst č. 144/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1 

Rada statutárního města Chomutova

1. trvá

na usnesení RM č. 775/22 z 1.11.2022 ve věci prodeje movitého majetku – keramické sochy „Květ“ 
panu ****************************************************************.

Usnesení RaMěst č. 145/23 z 21. 2. 2023
Prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti 
inženýrské sítě – práva umístění vodovodního a kanalizačního vedení přes části pozemků p.č. 
4167/5, 4167/13, 4167/14, 4167/7 a 4167/9 v k.ú. Chomutov II, které jsou vlastnictvím statutárního 
města Chomutova, a to ve prospěch pozemků p.č. 4166/1, 4166/4, 4166/5, 4166/7, 4166/13, 4175/2, 
4175/3, 4176/4 a 4176/5 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví CTP Bohemia North, spol. s r.o., CTPark 
Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, IČ 08783233 při splnění podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 146/23 z 21. 2. 2023
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit záměr dále jednat se společností NewCo Immo CZ GmbH, 99428 Weimar – Legefeld, In 
der Buttergrube 9, Spolková republika Německo ve věci využití území a zřízení práva stavby k 
pozemkům p. č. 264/1, 264/6, 264/8, 264/9, 264/10, 264/11, 264/12, 164/13, 264/14, 264/15, 
264/18, 264/19, 264/20, 264/21, 264/22, 264/24, 264/25, 264/26, 264/27, 264/28 a 264/30 v k. ú. 
Chomutov I za účelem užívání parkoviště a výstavby obchodního centra.

Usnesení RaMěst č. 147/23 z 21. 2. 2023
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova
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schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. o202100304 ze dne 6. 1. 2022, jehož předmětem bude 
doplnění pozemků p. č. 4641 o výměře 333 m2, 4642/4 o výměře 230 m2 a části pozemku p. č. 
4642/1 o výměře 3000 m2, vše v k. ú. Chomutov I, za cenu 44 608 Kč/rok + DPH za účelem 
rostlinné produkce na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro 
***************************************************.

Usnesení RaMěst č. 148/23 z 21. 2. 2023
Věcná břemena

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a 
modernizaci, pokud takovou úpravou nedojde k rozšíření ochranného pásma nebo omezení 
povinného nad stávající rámec na částech pozemků p.č. 4604/1 a 4604/2 v k.ú. Chomutov I ve 
vlastnictví statutárního města Chomutova dle GP č. 6968-321/2022 za cenu dle ZP č. 1461-68/2023 
ve výši 480,-Kč + DPH ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02, IČ 24729035.

Usnesení RaMěst č. 149/23 z 21. 2. 2023
Věcná břemena

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a 
modernizaci, pokud takovou úpravou nedojde k rozšíření ochranného pásma nebo omezení 
povinného nad stávající rámec na části pozemku p.č. 5318 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví 
statutárního města Chomutova dle GP č. 6979-440/2022 za cenu ve výši 800,-Kč + DPH ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035.

Usnesení RaMěst č. 150/23 z 21. 2. 2023
Věcná břemena

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a 
modernizaci, pokud takovou úpravou nedojde k rozšíření ochranného pásma nebo omezení 
povinného nad stávající rámec na části pozemku p.č. 1080/8 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví 
statutárního města Chomutova dle GP č. 3368-352/2022 za cenu dle ZP č. 1462-69/2023 ve výši 
820,-Kč + DPH ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 
24729035.

Usnesení RaMěst č. 151/23 z 21. 2. 2023
Věcná břemena

Rada statutárního města Chomutova
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1. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě – práva 
umístění veřejné telekomunikační sítě, provozovat, opravovat a udržovat ji, jakož i provádět její 
úpravy ve stávající trase za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, pokud tím 
nedojde k rozšíření ochranného pásma nebo k jakémukoliv omezení povinné osoby nad stávající 
rámec, a to včetně souvisejícího práva vstupu a vjezdu za účelem provozování, údržby a oprav 
inženýrské sítě a odstranění havárií na inženýrské síti, a to na částech pozemků p.č. 4165/1, 4170/1, 
4248/7, 4254/1, 4256/1, 4305/11, 4305/19, 4331/1, 4332/1, 4335/1, 4336/2 a 4337/5 v k.ú. 
Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutova v rozsahu dle GP č. 6905-88/2022 za cenu 
23.045,- Kč + DPH ve prospěch Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 
Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 25788001

2. bere na vědomí

že přípolož pro SMCH dle dohody č. d201400404 ze dne 1.12.2014 nebyla vybudována.

Usnesení RaMěst č. 152/23 z 21. 2. 2023
Věcná břemena

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost cesty, práva umístění vjezdu 
přes části pozemků p.č. 2009/97 a 2061/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města 
Chomutova, a to ve prospěch pozemku p.č. 2004, jehož součástí je stavba č.p. 4148 v k.ú. 
Chomutov I ve vlastnictví *************************************************** v 
rozsahu dle GP č. 7003-133/2022 za cenu dle ZP č. 1221-4/2023 ve výši 15.960,- Kč + DPH.

Usnesení RaMěst č. 153/23 z 21. 2. 2023
Věcná břemena

Rada statutárního města Chomutova

1. revokuje

usnesení č. 050/23 z 16.1.2023

2. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
elektro přípojku, provozovat ji a udržovat, jakož i provádět její úpravy ve stávající trase za účelem 
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, pokud takovou úpravou nedojde k rozšíření ochranného 
pásma nebo k omezení povinného nad stávající rámec, a to včetně souvisejícího práva vstupu a 
vjezdu za účelem provozování, údržby a oprav inženýrské sítě a odstranění havárií na inženýrské 
síti přes část pozemku p.č. 4902/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutov 
dle GP č. 6974-111/2022 za cenu 2.460,-Kč + DPH ve prospěch pozemků p.č. 4900/2, 4901/23, 
4901/24, 4902/2 a 4902/28 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., 
Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 26178541.

Usnesení RaMěst č. 154/23 z 21. 2. 2023
Věcná břemena

Rada statutárního města Chomutova
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schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost cesty, práva umístění vjezdu do 
garáže a vstupu na pozemek přes část pozemku p.č. 1583 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví 
statutárního města Chomutova, a to ve prospěch pozemků p.č. 1584/2, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, garáž a p.č. 1584/3 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví 
****************************************************** v rozsahu dle GP č. 
3369-113/2022 za cenu dle ZP č. 5550-005/2023 ve výši 1.950,- Kč + DPH.

Usnesení RaMěst č. 155/23 z 21. 2. 2023
Věcná břemena

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene a smlouvy o 
právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho 
obnovu, výměnu a modernizaci, pokud takovou úpravou nedojde k rozšíření ochranného pásma 
nebo omezení povinného nad stávající rámec přes části pozemků p.č. 2417/1, 2440/1, 2440/2, 
2440/5, 2442, jehož součástí je budova č.p. 1480, 2443/1, 2449/11, 2449/12, 2449/13 a 3013 v k.ú. 
Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035, při splnění podmínek důvodové zprávy 
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku.

Usnesení RaMěst č. 156/23 z 21. 2. 2023
Věcná břemena

Rada statutárního města Chomutova

1. bere na vědomí

postup při vyřizování žádostí právnických osob realizujících uložení inženýrských sítí, včetně jejích 
rekonstrukcí, v pozemcích města, dle důvodové zprávy a

2. schvaluje

Všeobecné podmínky smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
právnické osoby jako přílohu smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle 
důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 157/23 z 21. 2. 2023
Likvidace majetku

Rada statutárního města Chomutova

1. schvaluje

vyřazení, převod, přivlastnění si a fyzickou likvidaci majetku dle soupisu uvedeného v důvodové 
zprávě

2. doporučuje ZSMCH

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku v hodnotě 42.000,00 Kč s příspěvkovou 
organizací Základní umělecká škola T.G. Masaryka Chomutov, nám. T.G. Masaryka 1626, 430 01 
Chomutov, IČ 61345636 dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 158/23 z 21. 2. 2023
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Bezúplatný převod majetku PO

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku v hodnotě 7.405.752,00 Kč s 
příspěvkovou organizací Sociální služby Chomutov, Písečná 5030, 430 04 Chomutov, IČ 467 89 
944 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 159/23 z 21. 2. 2023
Bezúplatný převod majetku PO

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku v hodnotě 1.842.707,01 Kč s 
příspěvkovou organizací Chomutovská knihovna, Palackého 4995, 430 01 Chomutov, IČ 00360589 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 160/23 z 21. 2. 2023
Bezúplatný převod majetku PO

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku v hodnotě 698.499,99 Kč s 
příspěvkovou organizací Středisko volného času Domeček Chomutov, Jiráskova 4140, 430 03 
Chomutov, IČ 712 94 147 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 161/23 z 21. 2. 2023
Bezúplatný převod majetku PO

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku v hodnotě 18.396,85 Kč s příspěvkovou 
organizací Základní škola Chomutov, Zahradní 5265, 430 04 Chomutov, IČ 467 89 677 dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 162/23 z 21. 2. 2023
Bezúplatný převod majetku PO

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku v hodnotě 203.191,00 Kč s 
příspěvkovou organizací Základní škola Chomutov, Hornická 4387, 430 03 Chomutov, IČ 467 89 
723, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
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Usnesení RaMěst č. 163/23 z 21. 2. 2023
Bezúplatný převod majetku PO

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku v hodnotě 60.170,00 Kč s příspěvkovou 
organizací Mateřská škola Chomutov, Jiráskova 4335, 430 03 Chomutov, IČ 727 44 260, dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 164/23 z 21. 2. 2023
Odpis pohledávek - CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, a.s.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

1. nevymáhání pohledávky po *************************************** – dle usnesení č.j. 
146 EX 1106/13-96 ze dne 22. 4. 2022, dle zákona č. 286/2021 Sb., za byt č. 3 v č.p. 4033 ul. 
Cihlářská v Chomutově
- ve výši 989,- Kč (nájem) z důvodu zastavení exekuce dlužníka a vyřazení pohledávky z účetní 
evidence vedené pod VS 311 42

2. nevymáhání pohledávky po ************************************** – dle usnesení č.j. 
150 EX 1715/16-47 ze dne 29. 7. 2022 dle zákona č. 286/2021 Sb., za byt č. 8 v č.p. 3896 ul. 
Beethovenova v Chomutově
- ve výši 1. 395,- Kč (nájem) z důvodu zastavení exekuce dlužníka a vyřazení pohledávky z účetní 
evidence vedené pod VS 311 42

3. nevymáhání pohledávky po ************************************* – dle usnesení č.j. 108 
EX 03964/13-141 ze dne 6. 5. 2022, dle zákona č. 286/2021 Sb., za byt č. 5 v č.p. 3932 ul. 
Dostojevského v Chomutově
- ve výši 903,- Kč (služby) z důvodu zastavení exekuce dlužníka a vyřazení pohledávky z účetní 
evidence vedené pod VS 9440000001.

4. nevymáhání pohledávky po *********************************** – dle usnesení č.j. 146 
EX 381/14-105 ze dne 22. 4. 2022, dle zákona č. 286/2021 Sb., za byt č. 4 v č.p. 4597 ul. Jiráskova 
v Chomutově
- ve výši 311,- Kč (nájem) z důvodu zastavení exekuce dlužníka a vyřazení pohledávky z účetní 
evidence vedené pod VS 311 42

5. nevymáhání pohledávky po ************************************ – dle usnesení č.j. 146 
EX 271/13-184 ze dne 25. 4. 2022 dle zákona č. 286/2021 Sb., za byt č. 4 v č.p. 3640 ul. Palackého 
v Chomutově
- ve výši 1. 395,- Kč (nájem) z důvodu zastavení exekuce dlužníka a vyřazení pohledávky z účetní 
evidence vedené pod VS 311 42

6. nevymáhání pohledávky po ************************************** – dle usnesení č.j. 
150 EX 1992/12-75 ze dne 18. 8. 2022, dle zákona č. 286/2021 Sb., za byt v č.p. 3643 ul. Palackého 
v Chomutově
- ve výši 1.100,- Kč (poškozené vchodové dveře) z důvodu zastavení exekuce dlužníka a vyřazení 
pohledávky z účetní evidence vedené pod VS 311211222
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7. nevymáhání pohledávky po ****************************************** – dle usnesení 
č.j. 146 EX 871/12-93 ze dne 22. 4. 2022 a č.j. 146 EX 658/12-95 ze dne 25. 4. 2022 dle zákona č. 
286/2021 Sb., za byt č. 3 v č.p. 4597 ul. Jiráskova v Chomutově
- ve výši 715,- Kč (nájem) z důvodu zastavení exekuce dlužníka a vyřazení pohledávky z účetní 
evidence vedené pod VS 311 42
- ve výši 1. 494,- Kč (služby) z důvodu zastavení exekuce dlužníka a vyřazení pohledávky z účetní 
evidence vedené pod VS 9440000001.

8. nevymáhání pohledávky po *************************************** – dle usnesení č.j. 
146 EX 270/13-84 ze dne 22. 4. 2022 a č.j. 108 EX 12162/14-088 ze dne 7.4.2022 dle zákona č. 
286/2021 Sb., za byt č. 1 v č.p. 3817 ul. Na Příkopech v Chomutově
- ve výši 972,- Kč (nájem) z důvodu zastavení exekuce dlužníka a vyřazení pohledávky z účetní 
evidence vedené pod VS 311 42
- ve výši 470,- Kč (služby) z důvodu zastavení exekuce dlužníka a vyřazení pohledávky z účetní 
evidence vedené pod VS 9440000001.

9. nevymáhání pohledávky po 
****************************************************************** – dle usnesení 
č.j. 35 D 365/2021-27 ze dne 16. 6. 2021 dle §154 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., za byt č. 17 v č.p. 
4512 ul. Bezručova v Chomutově
- ve výši 1. 382,- Kč (nájem) pro nedobytnost z důvodu úmrtí dlužníka a vyřazení pohledávky z 
účetní evidence vedené pod VS 311 42
- ve výši 2. 869,- Kč (služby) pro nedobytnost z důvodu úmrtí dlužníka a vyřazení pohledávky z 
účetní evidence vedené pod VS 9440000001.

10. nevymáhání pohledávky po 
********************************************************************* – dle 
usnesení č.j. 35 D 183/2021 ze dne 8. 11. 2021 dle §154 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., za byt č. 
120 v č.p. 4512 ul. Bezručova v Chomutově
- ve výši 5. 164,- Kč (nájem) pro nedobytnost z důvodu úmrtí dlužníka a vyřazení pohledávky z 
účetní evidence vedené pod VS 311 42
- ve výši 5. 134,- Kč (služby) pro nedobytnost z důvodu úmrtí dlužníka a vyřazení pohledávky z 
účetní evidence vedené pod VS 9440000001.

11. nevymáhání pohledávky po 
*************************************************************** – dle usnesení č.j. 35 
D 1450/2021 ze dne 13. 4. 2022 dle §154 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., za byt č. 120 v č.p. 4512 
ul. Bezručova v Chomutově
- ve výši 435,- Kč (nájem) pro nedobytnost z důvodu úmrtí dlužníka a vyřazení pohledávky z účetní 
evidence vedené pod VS 311 42

12. nevymáhání pohledávky po 
************************************************************* – dle usnesení č.j. 146 
EX 856/12-89 ze dne 8. 12. 2022 dle §104 odst. 1 o.s.ř., za byt č. 14 v č.p. 3890 ul. Beethovenova v 
Chomutově
- ve výši 11. 126,- Kč (služby) pro nedobytnost z důvodu úmrtí dlužníka a vyřazení pohledávky z 
účetní evidence vedené pod VS 9440000001.

Usnesení RaMěst č. 165/23 z 21. 2. 2023
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Aktualizace přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

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

Usnesení RaMěst č. 166/23 z 21. 2. 2023
Aktualizace spravovaného majetku TSMCH a bezúplatný převod movitého majetku TSMCH

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

soupis Spravovaného majetku příspěvkovou organizací Technické služby města Chomutova, 
náměstí 1. máje 89/21, 430 01 Chomutov, IČ 00079065, ve smyslu bodu 6.1.3 zřizovací listiny, dle 
přílohy
č. 1. důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 167/23 z 21. 2. 2023
Aktualizace spravovaného majetku TSMCH a bezúplatný převod movitého majetku TSMCH

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku v hodnotě 1.058.234,00 Kč s 
příspěvkovou organizací Technické služby města Chomutova, nám. 1. máje 8/21, 430 01 Chomutov, 
IČ 00079065 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 168/23 z 21. 2. 2023
Organizační složka pracovní skupina - aktualizace přílohy ZL

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit aktualizaci přílohy č. 1. Zřizovací listiny Pracovní skupiny, organizační složky Statutárního 
města Chomutova dle soupisů uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 169/23 z 21. 2. 2023
Směrnice pro likvidaci majetku

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit Směrnici pro likvidaci a vyřazení majetku města dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 170/23 z 21. 2. 2023
Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka serverů 2023"
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Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka serverů 2023".

Usnesení RaMěst č. 171/23 z 21. 2. 2023
Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu "Pronájem zálohovací appliance Arcserve UDP"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu "Pronájem zálohovací appliance Arcserve UDP"

Usnesení RaMěst č. 172/23 z 21. 2. 2023
NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - pozemky p.č. **********3775/6 a 
***************************

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

neschválit
pořízení změny Územního plánu Chomutov dle § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavebním zákon), v platném znění, samostatným způsobem, týkající změny 
funkčního využití u předmětných pozemků p.č. **********3775/6 a 
********************************************************************************
*******************************************************************************

Usnesení RaMěst č. 173/23 z 21. 2. 2023
Uzavření dodatku č.1 k plánovací smlouvě č. o202200136.

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. o202200136 uzavřenou dne 2.6.2022 se žadateli 
********************************************************************************
*** a 
********************************************************************************
********************, ve znění dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 174/23 z 21. 2. 2023
Uzavření plánovací smlouvy za účelem úprav stávající veřejné infrastruktury v lokalitě Nové 
Spořice.

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit
uzavření plánovací smlouvy se žadatelem, CTP Bohemia North, spol. s.r.o.; se sídlem: CTPark 
Humpolec 1571, 39601 Humpolec, IČ 08783233, v podobě dle přílohy č. 1. důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 175/23 z 21. 2. 2023
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Průběžná informativní zpráva za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 o plnění cílů a opatření 
Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2022 - 2024

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

vzít na vědomí závěrečnou informativní zprávu za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 o plnění 
cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2022 - 
2024.

Usnesení RaMěst č. 176/23 z 21. 2. 2023
OŠ - Souhlas zřizovatele se zapojením do evropského projektu z prostředků fondu Interreg 2021 - 
2027. Do projektu se zapojí Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov, IČ 61345636.

Rada statutárního města Chomutova

souhlasí

se zapojením do evropského projektu z prostředků fondu Interreg 2021 - 2027 s názvem projektu "S 
rozmanitými kořeny tvořit budoucnost". Do projektu se zapojí Základní umělecká škola T. G. 
Masaryka Chomutov, IČ 61345636.

Usnesení RaMěst č. 177/23 z 21. 2. 2023
Memorandum o spolupráci s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání z. s.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření Memoranda o spolupráci s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání z. s., 
IČO 22891706, se sídlem Stará Huť, Krásný život 286, jehož předmětem je bezúplatná spolupráce 
při realizaci projektu spolku „Posílení služeb prevence, včasné identifikace a mezioborové 
spolupráce v podpoře ohrožených dětí se zaměřením na podporu duševního zdraví dětí ve třech 
krajích ČR“ po dobu trvání projektu od 1.2.2023 do 31.12.2024.

Usnesení RaMěst č. 178/23 z 21. 2. 2023
Plán práce Sociální komise na rok 2023

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

Plán práce Sociální komise na rok 2023.

Usnesení RaMěst č. 179/23 z 21. 2. 2023
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora služeb a aktivit v sociální 
oblasti na rok 2023 

Rada statutárního města Chomutova

1. schvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora služeb a aktivit v 
sociální oblasti na rok 2023 z rozpočtu města:
1/Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, IČO: 
65399447, se sídlem Praha, Krakovská 21, na projekt Sociálně-aktivizační služby pro osoby s 
těžkým zrakovým postižením ve městě Chomutov ve výši 6.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 
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sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 
působností
2/Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, IČO: 
65399447,
se sídlem Praha, Krakovská 21, na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s těžkým 
zrakovým postižením
ve městě Chomutov ve výši 5.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 
působností
3/Klub českých turistů, odbor Chomutov, IČO: 47795999, se sídlem Chomutov, Pod břízami 5239, 
na projekt Týdenní turistický a společenský pobyt ve Sloupu ve výši 15.000 Kč
4/Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z..s., Krajská organizace Ústeckého kraje p.s., IČO: 
70942412, se sídlem Most, K. H. Borovského 1853, na projekt Tlumočnické služby pro sluchově 
postižené z Chomutova a okolí ve výši 9.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
5/Linka bezpečí, z.s., IČO: 61383198, se sídlem Praha 8-Bohnice, Ústavní 95, na projekt Linka 
bezpečí pro děti a mládež z SM Chomutov ve výši 11.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních
služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností
6/Hospic v Mostě o.p.s., IČO: 25419561, se sídlem Most, Svážná 1528, na projekt Hospic v 
Mostě-Poskytování odlehčovacích služeb ve výši 19.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
7/Spirála, Ústecký kraj, z.s., IČO: 68954221, se sídlem Ústí nad Labem – Skorotice, K Chatám 22, 
na projekt
TRIANGL-krizové centrum pro děti a nedospělé ve výši 5.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
8/Anděl Strážný, z.ú., IČO: 02771527, se sídlem Praha 2, Nové Město, Fügnerovo náměstí 1808/3, 
na projekt V bezpečí s Andělem Strážným ve výši 2.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních
služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností
9/Na louce, z.s., IČO: 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Terapie hrou ve 
výši 24.000 Kč
10/Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Talent 2023 ve 
výši 30.000 Kč
11/SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO: 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616/62, na projekt Konečně moře 26.000 Kč
12/TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s., IČO: 25453629, se sídlem Ústí nad Labem, Hrnčířská 
64/4, na projekt Sociální rehabilitace pro nevidomé a zrakově postižené ve výši 5.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
13/SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO: 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616/62, na projekt Psychorebilitační pobyt v Chorvatsku pro pečující a jejich děti s 
handicapem ve výši 26.000 Kč
14/TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s., IČO: 25453629, se sídlem Ústí nad Labem, Hrnčířská 
64/4, na projekt Průvodcovská a předčitatelská služba pro nevidomé a zrakově postižené ve výši 
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15.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
15/Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi-SC Kamínek ve výši 45.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
16/ Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Klub Kámen ve výši 46.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
17/Fond ohrožených dětí, IČO:00499277, se sídlem Praha, Na poříčí 1038/6, na projekt Zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Chomutově ve výši 50.000 Kč
18/Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Šafaříkova 635/24, na 
projekt Vzdělávací služby Chomutov-Člověk v tísni, o.p.s. ve výši 50.000 Kč
19/Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Poradna Světlo ve 
výši 47.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
20/Charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Františka Malíka 956/16a, na projekt 
Potravinová pomoc + šatník ve výši 50.000 Kč
21/Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Světlem k 
prevenci ve výši 50.000 Kč
22/SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO: 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616/62, na projekt Koně dětem s hendikepem ve výši 43.000 Kč
23/Charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Františka Malíka 956/16a, na projekt Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jirkov ve výši 50.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
24/ADRA, o.p.s., IČO: 61388122, se sídlem Praha 5, Markova 600/6, na projekt Provoz 
Dobrovolnického centra ADRA Chomutov 2023 ve výši 50.000 Kč
25/Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, se sídlem Praha 13 Stodůlky, Petržílkova 
2565/23, na projekt Noclehárna 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
26/Charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Františka Malíka 956/16a, 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
27/ADRA, o.p.s., IČO: 61388122, se sídlem Praha 5, Markova 600/6, na projekt Provoz Sociálního 
šatníku a Nábytkové banky 2023 ve výši 50.000 Kč
28/Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s, IČO: 27270955, se sídlem Chomutov, 
Kochova 1185, na projekt Půjčovna kompenzačních pomůcek ve výši 50.000 Kč
29/Charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Františka Malíka 956/16a, na projekt NZDM 
Khamoro a Zahrada ve výši 50.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
30/Kapka 97, sdružení onkologických pacientů a přátel, IČO: 66112222, se sídlem Chomutov, 
Kochova 1185, na projekt Svépomocná skupina onkologických pacientů-dotace na činnost ve výši 
50.000 Kč
31/Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, se sídlem Praha 13 Stodůlky, Petržílkova 
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2565/23, na projekt Sociálně aktivizační služba pro rodiny 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
32/Charita Chomutov, IČO: 73632988, se sídlem Chomutov, náměstí 1. Máje 2, na projekt Provoz 
charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2023 ve výši 50.000 Kč
33/SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO: 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616/62, na projekt Asociace Pro HANDICAP – činnost a provozní náklady ve výši 43.000 
Kč
34/Charita Most, IČO: 70828920, se sídlem, Most, Františka Malíka 956/16a, 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
35/Domácí hospic sv. Terezie, z. ú., IČO: 09414665, se sídlem Braňany č.p. 174, na projekt Podpora 
mobility Domácího hospice sv. Terezie v roce 2023 ve výši 50.000 Kč,

2. neschvaluje

uvedenému žadateli dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora služeb a aktivit v 
sociální oblasti na rok 2023 z rozpočtu města:
36/ Na louce, z.s., IČO: 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Rodina v 
Kolibříku,

3. doporučuje ZSMCH

schválit uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora služeb a 
aktivit v sociální oblasti na rok 2023 z rozpočtu města:
37/Demosthenes, o.p.s., IČO: 25421018, se sídlem Ústí nad Labem, Mírová 2820/2, na projekt 
Raná péče DEMOSTHENA ve výši 24.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
38/Domov harmonie a klidu, s.r.o., IČO: 24713589, se sídlem Chomutov, Pod břízami 5598, na 
projekt Nákup zařízení na praní a sušení prádla klientů ve výši 80.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
39/Společně proti času, o.p.s., IČO: 22800522, se sídlem Chomutov, Prokopova 1827/5, na projekt 
Společně proti času, o.p.s. - Pečovatelská služba ve výši 82.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
40/Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, se sídlem Praha 13 Stodůlky, Petržílkova 
2565/23, na projekt 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
41/Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, se sídlem Praha 13 Stodůlky, Petržílkova 
2565/23, na projekt 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
42/Masopust, z.s., IČO: 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Sociálně
terapeutické dílny 2023 ve výši 100.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
43/Centrum ucelené rehabilitace, z. ú., IČO: 06172865, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20, na 
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projekt Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Chomutov ve výši 71.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
44/Fokus Labe, z.ú., IČO: 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9, na 
projekt Tým duševního zdraví Chomutov (ID: 5188376) - sociální rehabilitace ve výši 87.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
45/Spirála, Ústecký kraj, z.s., IČO: 68954221, se sídlem Ústí nad Labem – Skorotice, K Chatám 22, 
na projekt Centrum krizové intervence ve výši 34.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
46/Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Praha, Šafaříkova 635/24, na projekt Terénní 
programy Chomutov-Člověk v tísni, o.p.s. ve výši 68.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
47/Spirála, Ústecký kraj, z.s., IČO: 68954221, se sídlem Ústí nad Labem – Skorotice, K Chatám 22, 
na projekt Linka Pomoci ve výši 19.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
48/Spirála, Ústecký kraj, z.s., IČO: 68954221, se sídlem Ústí nad Labem – Skorotice, K Chatám 22, 
na projekt Intervenční centrum, Ústecký kraj-podpora občanů města Chomutov ve výši 16.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
49/Diecézní charita Litoměřice, IČO: 40229939, se sídlem Litoměřice, Kosmonautů 2022, na 
projekt Charitní pečovatelská služba 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
50/Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s., IČO: 26569558, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20, 
na projekt Sociálně aktivizační služba pro OZP ve výši 94.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
51/Global Partner Péče, z.ú., IČO: 09903046, se sídlem Praha 8-Karlín, Pobřežní 665/21, na projekt 
Odlehčovací služby Global Partner ve výši 100.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
52/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 94.000 
Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
53/K srdci klíč o. p. s., IČO: 27000222, se sídlem Patokryje ev.č.5, na projekt Nízkoprahové denní 
centrum v Chomutově ve výši 100.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
54/K srdci klíč o. p. s., IČO: 27000222, se sídlem Patokryje ev.č.5, na projekt Noclehárna v 
Chomutově ve výši 100.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
55/Centrum pomoci pr 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
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56/Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s, IČO: 27270955, se sídlem, Chomutov, 
Kochova 1185, na projekt Odborné sociální poradenství ve výši 35.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
57/Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt K-centrum 
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
58/Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, 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 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
59/Fokus Labe, z.ú., IČO: 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9, na 
projekt Chráněné bydlení Chomutov (ID: 6780298) ve výši 87.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
60/ Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Terénní 
programy-Chomutovsko ve výši 100.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
61/Masopust, z.s., IČO: 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Sociální rehabilitace 2023 ve výši 100.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

Usnesení RaMěst č. 180/23 z 21. 2. 2023
Společné prohlášení klubů sdružených Memorandem o podpoře vrcholového sportu

Rada statutárního města Chomutova

1. bere na vědomí

společné prohlášení klubů sdružených Memorandem o podpoře vrcholového sportu a

2. ukládá

KSVA projednat a připravit návrh na navýšení objemu finančních prostředků do dotačního titulu 
Podpora vrcholového sportu.

Usnesení RaMěst č. 181/23 z 21. 2. 2023
Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců 2023

Rada statutárního města Chomutova

1. schvaluje

udělení výjimky z článku Lhůta pro podání žádosti dotačního programu Podpora sportovních akcí a 
talentovaných sportovců v roce 2023 a poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu 
Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2023 žadatelům:
1) 
*******************************************************************************, 
na projekt Karolína - Evropa a svět 2023, olympijská kvalifikace Paříž 2024 v šermu šavlí, ve výši 
50 000 Kč.
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2)**********************************************************************, na 
projekt A N – sportovní příprava na MČR (ME/MS), ve výši 30 000 Kč.

3) ************************************************************************, na 
projekt Podpora talentované mladé jezdkyně, ve výši 40 000 Kč.

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2023 pro žadatele:

1) FALER BIKE team, z.s. se sídlem Blatenská 866/79 Chomutov, IČ 01863193 na projekt Účast na 
mistrovství české republiky, evropském poháru, mistrovství evropy a mistrovství světa v BMX race, 
ve výši 40 000 Kč.

2) ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Chomutov se sídlem Blatenská 804 Chomutov, IČ 65080033 
na projekt Pořadatelství MČR v rychlých vzduchovkových disciplinách, ve výši 30 000 Kč.

3. neschvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2023 žadatelům:

1) **************************************************************************, na 
projekt Účast na parkurových závodech, jezdectví, ve výši 50 000 Kč.

2) VEKI Boxerský klub Chomutov z.s. se sídlem Kyjická 4772, IČ 07960158 na projekt MČR 
Školní mládež Kroměříž 2023, ve výši 38 000 Kč.

Usnesení RaMěst č. 182/23 z 21. 2. 2023
Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově v roce 
2023

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 
v roce 2023 žadatelům:
1) BK Levharti Chomutov s.r.o., IČO 286 73 590, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt 
Podpora vrcholového basketbalu v Chomutově ve výši 2 000 000 Kč,
2) CZECH WRESTLING Chomutov z.s., IČO 698 98 049, se sídlem Chomutov, Na Bělidle 848/2, 
na projekt Olympijský zápas ve výši 500 000 Kč,
3) FC CHOMUTOV, s.r.o., IČO 250 24 329, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Podpora FC CHOMUTOV, s.r.o. ve vrcholovém sportu 2023 ve výši 2 000 000 Kč,
4) Florbal Chomutov, z.s., IČO 689 54 107, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt 
Florbal Chomutov – vrcholový sport 2023 ve výši 2 000 000 Kč,
5) Sportclub 80 Chomutov z.s., IČO 432 27 406, se sídlem Chomutov, Březenecká 4704, na projekt 
Podpora vrcholového sportu Sportclubu 80 Chomutov 2023 ve výši 500 000 Kč.
6) TJ Slávie Chomutov, z.s., IČO 183 80 280, se sídlem Chomutov, Mostecká 5887, na projekt 
Podpora vrcholového sportu - TJ Slávie Chomutov ve výši 500 000 Kč,
7) TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s., IČO 004 83 206, se sídlem Chomutov, Mánesova 1999, na projekt 
Podpora vrcholového sportu TJ VTŽ Chomutov, z.s. 2023 ve výši 500 000 Kč,
8) Piráti Chomutov 2020, s.r.o., IČO 25020439, se sídlem Chomutov Čelakovského 4297, na 
projekt Podpora vrcholového sportu-ledního hokeje klubu Piráti Chomutov ve výši 2 000 000 Kč.
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Usnesení RaMěst č. 183/23 z 21. 2. 2023
Poskytnutí dotací z dotačního programu Sport a volný čas 2023

Rada statutárního města Chomutova

1. doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Sport a volný čas 2023 žadatelům:

1) AFK LoKo Chomutov z.s., IČO 477 92 027, se sídlem Chomutov, Komenského 2831/1, na 
projekt Podpora činnosti spolku AFK LoKo Chomutov z.s. (aktivity mládežnické členské základny, 
provoz, údržba) ve výši 168 000 Kč

2) BK Chomutov, z.s., IČO 042 66 196, se sídlem Chomutov, Dukelská 1300/31, na projekt 
Basketbalový klub Levharti Chomutov - výchova dětí a mládeže – činnost 2023 ve výši
1 890 000 Kč

3) BK Levharti Chomutov s.r.o., IČO 286 73 590, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt 
Basketbalový klub Levharti Chomutov – sportovní centrum dětí a mládeže – činnost 2023 ve výši 
413 000 Kč

4) Carnage cross-training z.s., IČO 045 75 318, se sídlem Chomutov, Hraničářská 47/37, na projekt 
Podpora sportovní a volnočasové činnosti Carnage cross-training z.s. 2023 ve výši 90 000 Kč

5) CZECH WRESTLING Chomutov z.s., IČO 698 98 049, se sídlem Chomutov, Na Bělidle 848/2, 
na projekt Olympijský zápas-činnost klubu ve výši 651 000 Kč

6) ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Chomutov, IČO 650 80 033, se sídlem Chomutov, Blatenská 
804, na projekt Podpora mládeže SSK Chomutov na rok 2023 ve výši 142 000 Kč

7) FALER BIKE team, z.s., IČO 018 63 193, se sídlem Chomutov, Blatenská 866/79, na projekt 
BMX race Chomutov – podpora mládeže ve výši 56 000 Kč

8) FC Baník Chomutov z.s., IČO 017 09 909, se sídlem Chomutov, Březenecká 4689, na projekt 
Činnost klubu FC Baník Chomutov z.s. ve výši 195 000 Kč

9) FC CHOMUTOV, s.r.o., IČO 250 24 329, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Podpora činnosti klubu kopané v roce 2023 ve výši 1 043 000 Kč

10) Florbal Chomutov, z.s., IČO 689 54 107, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt 
Florbal Chomutov - činnost klubu v roce 2023 ve výši 1 948 000 Kč

11) Handball klub Chomutov, z.s., IČO 650 80 343, se sídlem Chomutov, Kamenný vrch 5280, na 
projekt Činnost klubu v roce 2023 ve výši 222 000 Kč

12) Horoklub Chomutov, IČO 613 42 726, se sídlem Chomutov, Husova 2806, na projekt 
Horolezecký výcvik dětí a mládeže ve výši 49 000 Kč

13) Jezdecký klub Zooparku Chomutov, spolek, IČO 706 93 633, se sídlem Chomutov, Přemyslova 
259, na projekt Podpora činnosti Jezdeckého klubu pro rok 2023 ve výši 123 000 Kč

14) JS Meraxes z.s., IČO 109 42 602, se sídlem Chomutov Lipská 2023, na projekt Podpora 
sportovní a volnočasové aktivity jezdeckého klubu JS Meraxes z.s. 2022, ve výši 198 000 Kč
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15) Junák - český skaut, středisko Český lev, z.s., IČO 467 87 721, se sídlem Chomutov, 
Havlíčkova 3675, na projekt Junák Chomutov - činnost 2023 ve výši 115 000 Kč

16) JUNIOR CHOMUTOV, z.s., IČO 266 40 651, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Činnost spolku 2023 ve výši 1 158 000 Kč

17) Klub národní házené Chomutov, z.s., IČO 650 81 056, se sídlem Chomutov, Bezručova 4199, 
na projekt Podpora mládeže KNH Chomutov 2023, ve výši 150 000 Kč

18) Krasobruslařský klub Chomutov, z.s., IČO 684 35 975, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na 
projekt Činnost krasobruslařského klubu Chomutov ve výši 256 000 Kč

19) MMA Chomutov, z.s., IČO 229 05 049, se sídlem Chomutov, Mánesova 1999, na projekt 
PODPORA ČINNOSTI MMA Chomutov z.s. 2023 ve výši 98 000 Kč

20) MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s., IČO 227 08 936, se sídlem Chomutov, 
Palackého 3654, na projekt Thajský box 2023 ve výši 250 000 Kč

21) Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov, IČO 692 91 845, se sídlem Chomutov, Havlíčkova 
3675, na projekt Pionýr 2023 ve výši 120.000 Kč

22) Piráti Chomutov z.s., IČO 432 22 889, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na projekt 
Sportovní činnost dětí a mládeže v hokejovém klubu Piráti Chomutov v roce 2023 ve výši 5 736 
000 Kč

23) Spolek Chomutovská liga malého fotbalu, IČO 613 46 268, se sídlem Chomutov, Škroupova 
933/30, na projekt Chomutovská liga malého fotbalu ve výši 300 000 Kč

24) 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. 2023 ve výši 1 988 
000 Kč

25) Taneční klub Beethoven D.C., IČO 708 92 709, se sídlem Chomutov, Bezručova 4268, na 
projekt CELOROČNÍ AKTIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE ve výši 250 000 Kč

26) 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 240 000 Kč

27) Tělocvičná jednota Sokol Chomutov, IČO 442 22 416, se sídlem Chomutov, Kukaňova 2506, na 
projekt Dotace na činnost spolku ve výši 217 000 Kč

28) Tělovýchovná jednota Baník Březenecká Chomutov, z.s., IČO 477 92 230, se sídlem Chomutov, 
Chelčického 255/5, na projekt SPORT A VOLNÝ ČAS 2023 – PODPORA AKTIVITY DĚTÍ A 
MLÁDEŽE V OBLASTI SPORTU, TĚLOVÝCHOVY A VOLNÉHO ČASU ve výši 149 000 Kč

29) Tenisový klub Chomutov, z.s., IČO 477 95 701, se sídlem Chomutov, Bezručova 4880, na 
projekt Sport a volný čas 2023 ve výši 525 000 Kč

30) Tiger Fight Club, z.s., IČO 052 93 910, se sídlem Chomutov, Šafaříkova 2242, na projekt Tiger 
– podpora sportovního střediska 2023 ve výši 200 000 Kč
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31) TJ Lokomotiva, z.s. Chomutov, IČO 477 95 913, se sídlem Chomutov, 17. listopadu 5461, na 
projekt Sport a volný čas dětí a mládeže 2023 ve výši 100 000 Kč

32) TJ MEZIHOŘÍ z.s., IČO 148 65 084, se sídlem Chomutov, Hálkova 226/6, na projekt Činnost 
TJ Mezihoří 2023 ve výši 400 000 Kč

33) TJ Slávie Chomutov, z.s., IČO 183 80 280, se sídlem Chomutov, Mostecká 5887, na projekt TJ 
Slávie Chomutov - plavecký klub ve výši 975 000 Kč

34) 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 164 000 Kč

35) 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 3 059 000 Kč

36) TJ ZŠ SPV Chomutov, spolek, IČO 613 42 769, se sídlem Chomutov, Kadaňská 2334, na 
projekt Sport pro všechny 2023 ve výši 203 000 Kč

37) VEKI Boxerský klub Chomutov z.s., IČO 079 60 158, se sídlem Chomutov, Kyjická 4772, 
Činnost klubu VEKI Boxerský klub Chomutov z.s. na rok 2023 ve výši 159 000 Kč

2. nedoporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Sport a volný čas 2023 žadateli:
WATER SPORTS CLUB, z.s., IČO 228 17 123, se sídlem Praha Na Václavce 1202/10, na projekt 
Wakeboarding v Chomutově ve výši 634 000 Kč.

Usnesení RaMěst č. 184/23 z 21. 2. 2023
Schvalování dotací z programů: Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty 2023 Ochrana životního prostředí 2023

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

1. Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2023 žadatelům:
a) Kuprospěchu z.s., IČO 266 49 241, se sídlem Chomutov, Bělohorská 10, na projekt „17. 
Cyklojízda“ ve výši 10 000 Kč
b) Základní škola Chomutov, Hornická 4387, IČO 467 89 723, se sídlem Chomutov, Hornická 
4387, na projekt „Školní EKO koutek“ ve výši 27 000 Kč
c) Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, 
příspěvková organizace, IČO 413 24 641, se sídlem Chomutov, Na Průhoně 4800, na projekt 
„Energie pod pokličkou 2023“ ve výši 45 000 Kč
d) Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, IČO 727 44 260, se sídlem Chomutov, 
Jiráskova 4335, na projekt „Voda, důležitý prvek pro život“ ve výši 50 000 Kč

2. Ochrana životního prostředí 2023 žadatelům:
a) Základní škola Chomutov, Hornická 4387, IČO 467 89 723, se sídlem Chomutov, Hornická 4387, 
na projekt „Budky pro ptáky s webkamerou + pítka pro ptáky“ ve výši 9 000 Kč
b) Základní škola Chomutov, Hornická 4387, IČO 467 89 723, se sídlem Chomutov, Hornická 
4387, na projekt „Pořízení čmelína a hmyzího domku“ ve výši 9 000 Kč

Usnesení RaMěst č. 185/23 z 21. 2. 2023
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Schvalování dotací z programů Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty 2023

Rada statutárního města Chomutova

1. schvaluje

poskytnutí dotace z programu Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty 2023 žadatelům:
a) Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace, 
IČO 727 44 341, se sídlem Chomutov, Palachova 4881, na projekt „Ve skleníku si sám zasadím, 
sám se postarám, přebytky vyměním, co půjde ochutnám“ v plné výši 50 000 Kč
b) Oblastní muzeum v Chomutově, p. o., IČO 003 605 71, se sídlem Chomutov, Palackého 86, na 
projekt "Pojďte s námi do přírody" přírodovědné a vlastivědné exkurze pro občany města do okolní 
krajiny“ ve výši 18 000 Kč,

2. neschvaluje

poskytnutí dotace z programu Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty 2023 žadatelům:
c) Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, IČO 727 44 260, se sídlem Chomutov, 
Jiráskova 4335, na projekt „Zdravý životní styl aneb zdravá voňavá zahrádka“ ve výši 50 000 Kč
d) Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, IČO 727 44 260, se sídlem Chomutov, 
Jiráskova 4335, na projekt „Smyslová cesta lesem a zahradou aneb učíme se přírodou“ ve výši 50 
000 Kč.

Usnesení RaMěst č. 186/23 z 21. 2. 2023
Schvalování žádostí o dotace z programů Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj 
2023

Rada statutárního města Chomutova

1. schvaluje

Poskytnutí dotací z dotačního programu Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj 
2023 z rozpočtu SMCH žadatelům:
1) Severočeská filharmonie Teplice, p. o., IČ 00083283, se sídlem Teplice, Mírové náměstí 2950 na 
projekt Koncert v rámci 58. ročníku Festivalu L. van Beethovena ve výši 16.000,- Kč.
2) *****************************************************************, se sídlem 
Chomutov, Smetanova 1746 na projekt Magická zákoutí krušných hor ve výši 12.000,- Kč
3) Folklorní spolek Krušnohor Chomutov, IČ 26585138, se sídlem Chomutov, Písečná 5070, na 
projekt Činnost 2023 ve výši 37.000,- Kč
4) 
********************************************************************************
*********************, na projekt Kniha povídek „Můj soukromý triangl“ ve výši 25.000,- Kč
5) Kuprospěchu z. s., IČ 26649241, se sídlem Chomutov, Bělohorská 10 na projekt Městské lázně – 
historie jedné budovy ve výši 25.000,- Kč
6) Proč bychom se netěšili, z. s., IČ 07336136, se sídlem Jirkov, Vrskmaň 61 na projekt Činnost 
spolku na rok 2023, ve výši 23.000,- Kč
7) 
********************************************************************************
*********************************, na projekt AUTISMUSIC Fest 2023 ve výši 12.000,- Kč
8) Sdružení příznivců Gymnázia, z. s., IČ: 02016010, se sídlem Chomutov, Mostecká 3000, na 
projekt Kniha „Historie a současnost Gymnázia Chomutov“ ve výši 38.000,- Kč
9) Spolek šité krajky Chomutov, z. s., IČ 17855942, se sídlem Chomutov, Sklepní 3753/15, na 
projekt Přehlídka krušnohorské šité a paličkované krajky I. ročník ve výši 25.000,- Kč
10) Album Art, z. s. IČ 22823999, se sídlem Chomutov, Husova 2602/68, na projekt Country Fest 
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ve výši 18.000,- Kč
11) 
********************************************************************************
********************na projekt Koncert skupiny Khoiba (+doprovod) ve výši 15.000,- Kč
12) Nerudný fest.cz, z. s., IČ 26578824, se sídlem Praha 1, Spálená 104/43, na projekt Mladí ladí 
dětem ve výši 38.000,- Kč
13)*****************************************************************************
**************, na projekt 9. ročník – Mezinárodní festival krátkých animovaných filmů – 
Anishort ve výši 32.000,-Kč,

2. doporučuje ZSMCH

Schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní 
rozvoj 2023 z rozpočtu SMCH žadatelům:
1) 
********************************************************************************
*************************, na projekt Realizace koncertů Festivalového orchestru Petra Macka 
ve výši 57.000,-Kč
2)*****************************************************************************, 
na projekt Realizace koncertů Festivalového orchestru Petra Macka ve výši 68.000,-Kč
3) Sportovní klub HANDISPORT, z. s., IČ 04689852, se sídlem Chomutov, Husova 2616/62, na 
projekt !!! HEJ – RUP !!! aktivity, ve výši 76.000,- Kč
4) Veteran Car Club Chomutov, z. s. IČ: 01308751, se sídlem Údlice, Kamenná cesta 334 na projekt 
Sraz historických vozidel Chomutov 2023, ve výši 55.000,- Kč
5) Masopust, z. s., IČ 2660420 , se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt Kultura 
a osvěta v Café Atrium 2023 ve výši 53.000,- Kč
6) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Oprava muzejní lokomotivy T334.0897 ve výši 53.000,- Kč
7) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Činnost 2023 ve výši 61.000,- Kč
8) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Historické cyklovlaky XI. ročník ve výši 76.000,-Kč
9) Smíšený pěvecký sbor AURUM, z. s., IČ 01550811, se sídlem Chomutov, Jirkovská 5012, na 
projekt Činnost SPS AURUM Chomutov pro rok 2023 ve výši 56.000,- Kč
10) Smíšený pěvecký sbor AURUM, z. s., IČ 01550811, se sídlem Chomutov, Jirkovská 5012, na 
projekt Setkání sborů 3. ročník, účast na hudebních festivalech, hostování u jiných sborů v rámci 
ČR ve výši 56.000,- Kč
11) Pěvecký sbor Hlahol, z. s., IČ 26588081, se sídlem Chomutov, Vodní 1590/15, na projekt 
Pěvecký sbor Hlahol – mezinárodní festival Řecko ve výši 80.000,-Kč
12) Folklorní spolek Krušnohor Chomutov, IČ 26585138, se sídlem Chomutov, Písečná 5070, na 
projekt Výroční koncert k 35. výročí založení spolku ve výši 71.000,-Kč
13) 
********************************************************************************
******************************, na projekt Fun(ky) v parku III ve výši 80.000,- Kč
14) Přátelé hradu Hasištejna z. s., IČ 22762264, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na projekt 
Malá procházka středověkem ve výši 49.000,-Kč
15) Přátelé hradu Hasištejna z. s., IČ 22762264, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na projekt 
Hledání pokladu hradu Hasištejna ve výši 54.000,- Kč
16)*****************************************************************************
*********************, na projekt Staročeské Vánoce ve výši 52.000,- Kč
17) 
********************************************************************************
*****************, na projekt Chomutovská zastavení ve výši 59.000,- Kč

29



18) Sdružení příznivců Gymnázia, z. s., IČ: 02016010, se sídlem Chomutov, Mostecká 3000 na 
projekt Akademie a společenský večer za účelem prezentace a ocenění talentovaných studentů 
Gymnázia Chomutov při příležitosti 432. výročí založení školy v Chomutově a 91. výročí postavení 
její nové budovy ve výši 65.000,-Kč
19) Sdružení příznivců Gymnázia, z. s., IČ: 02016010, se sídlem Chomutov, Mostecká 3000 na 
projekt Činnost pěveckého sboru COMODO v roce 2023 ve výši 76.000,- Kč
20) Hřebíkárna, z. s., IČ06340822, se sídlem Chomutov, Bezručova 5877, na projekt SKA na 
Hřebíku ve výši 65.000,- Kč
21) Hřebíkárna, z. s., IČ06340822, se sídlem Chomutov, Bezručova 5877, na Hřebejkárna ve výši 
65.000,- Kč
22) Hřebíkárna, z. s., IČ06340822, se sídlem Chomutov, Bezručova 5877, na projekt Bezručák ve 
výši 65.000,- Kč
23) 
****************************************************************************na 
projekt 3. ročník multižánrového festivalu Květenles ve výši 76.000,- Kč
24) Divadlo NaOko Chomutov, z. s., IČ 05935433, se sídlem Chomutov, Zahradní 5341, na projekt 
Zajištění provozních nákladů divadelního spolku pro rok 2023, ve výši 80.000,- Kč
25) Divadlo NaOko Chomutov, z. s., IČ 05935433, se sídlem Chomutov, Zahradní 5341, na projekt 
Rozšíření světelného a zvukového zázemí pro potřeby Divadla NaOko a kulturního domu KASS 
pro rok 2023 ve výši 69.000,- Kč
26) Divadlo NaOko Chomutov, z. s., IČ 05935433, se sídlem Chomutov, Zahradní 5341, na projekt 
Zvýšení kvality a rozšíření zázemí divadla a pořízení nutného spotřebního zboží pro rok 2023, ve 
výši 69.000,- Kč
27) Kuprospěchu z. s., IČ 26649241, se sídlem Chomutov, Bělohorská 10 na projekt Festival 
Moody Moon Noize 4 ve výši 76.000,- Kč
28) Na louce, z. s., IČ 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Prázdniny s 
Kolibříkem ve výši 51.000,- Kč
29) Na louce, z. s., IČ 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Volný čas v 
Kolibříku ve výši 45.000,- Kč
30) Na louce, z. s., IČ 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Kreativní 
dílničky ve výši 50.000,- Kč
31) Masopust, z. s., IČ 2660420 , se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt Šíleně 
dobrý Masopust ve výši 64.000,- Kč
32) 
********************************************************************************
**************************** na projekt Jóga festival Chomutov 2. ročník, ve výši 64.000,- Kč
33) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Na Kočičáku to žije 2023 ve výši 84.000,- Kč
34) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Publikace „Osobnosti chomutovského Pěšího pluku 46“ 
ve výši 72.000,- Kč
35) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Naučná stezka čs. opevnění z let 1936 – 1938 na 
Chomutovsku 2023 ve výši 72.000,- Kč
36) Český um – Artificium Bohemicum, z. s., IČ 22850392, se sídlem Doksy, Skalka u Doks 51, na 
projekt Family Food Festival ve výši 76.000,- Kč
37) 
********************************************************************************
*********************************, na projekt Výstava umění Chomutovska/ koncert ve výši 
50.000,- Kč
38) Pěvecký sbor Hlahol, z. s., IČ 26588081, se sídlem Chomutov, Vodní 1590/15, na projekt 
Pěvecký sbor Hlahol – aktivity pro rok 2023 ve výši 80.000,- Kč
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39) Post Bellum, z. ú., IČ 26548526, se sídlem Praha 2, Španělská 1073/10, na projekt Chomutov 
ve vzpomínkách pamětníků ve výši 64.000,- Kč,

3. nedoporučuje ZSMCH

Schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní 
rozvoj 2023 z rozpočtu SMCH žadatelům:
1) 
********************************************************************************
***************************** na projekt Víno na plátně
2) Proč bychom se netěšili, z. s., IČ 07336136, se sídlem Jirkov, Vrskmaň 61, na projekt 4. vánoční 
koncert

Odůvodnění: Žádosti nebyly schváleny z důvodu nedostatečného množství přidělených bodů, čímž 
nesplnily podmínky k získání dotace – minimální hranici 40% v bodovém hodnocení.

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

Chomutova
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