
USNESENÍ

z 85. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 28. 5. 2018 od 11:00
 hod. v zasedací místnosti č.13

Usnesení RaMěst č. 419/18 z 28. 5. 2018
Odvolání vedoucího ODaSČ

Rada statutárního města Chomutova

odvolává

***************************** z funkce vedoucího Odboru dopravních a správních činností 
Magistrátu města Chomutova pro závažné porušení povinností blíže popsané v důvodové zprávě.

Usnesení RaMěst č. 420/18 z 28. 5. 2018
Kontrola plnění usnesení

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení RaMěst č. 421/18 z 28. 5. 2018
Výjimka z OZV č. 3/2017, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního 
klidu

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

udělení výjimky z ustanovení čl. 5 odst. 1 OZV č. 3/2017, o regulaci hlučných činností a o 
výjimečném zkrácení doby nočního klidu, žadateli: Vodohospodářská stavební spol. s.r.o., IČO: 
44567022, se sídlem Černovická 4264 Chomutov 430 03, k pořádání veřejnosti přístupné akce 
„HUDEBNÍ FESTIVAL BEZRUČÁK 2018“ konané dne 22.9.2018 od 14:00 do 23:30 hod., na 
venkovním prostranství rekreačního centra Hřebíkárna. 

Usnesení RaMěst č. 422/18 z 28. 5. 2018
Uzavření smlouvy o zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů s příspěvkovými 
organizacemi

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů mezi SMCH a 
příspěvkovými organizacemi uvedenými v příloze.

Usnesení RaMěst č. 423/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka, zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 a Výroční 
zpráva příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Technické služby města 
Chomutova, příspěvková organizace

Rada statutárního města Chomutova

projednala
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výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statuárním městem 
Chomutov - Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, IČ: 00079065

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, IČ: 00079065

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, IČ: 00079065 za rok 
2017 a jeho rozdělení dle přílohy důvodové zprávy

schvaluje

předloženou Výroční zprávu za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, IČ: 00079065.

Usnesení RaMěst č. 424/18 z 28. 5. 2018
Koncepce POH města Chomutova - Rozpracování směrné části POH města Chomutova dle úkolu 
ze ZM konaného dne 12.12. 2017 

Rada statutárního města Chomutova

nepřijala usnesení k tomuto bodu:

doporučuje ZSMCH schválit koncepční rozpracování směrné části POH města Chomutova.

Usnesení RaMěst č. 425/18 z 28. 5. 2018
Zřízení "kočičího útulku" v Chomutově

Rada statutárního města Chomutova

neschvaluje

záměr zřídit v Chomutově "kočičí útulek".

Usnesení RaMěst č. 426/18 z 28. 5. 2018
Změna projektu Sport a pohyb dětem v Chomutově pro Asociaci sportu dětí a mládeže z.s. v části 
účel projektu, územní působnost projektu a zajištění publicity

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit změnu projektu Sport a pohyb dětem v Chomutově pro Asociaci sportu dětí a mládeže, z.s., 
IČ 05328411, se sídlem Školní 1106/43, Chomutov v části účel projektu, územní působnost projektu 
a zajištění publicity.

Usnesení RaMěst č. 427/18 z 28. 5. 2018
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - CZECH WRESTLING Chomutov z.s.

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně CZECH WRESTLING Chomutov z.s., IČ 
698 98 049, ve výši 59.600 Kč
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doporučuje ZSMCH

schválit žadateli CZECH WRESTLING Chomutov z.s., IČ 698 98 049, výjimku z čl. 5.1 odst. 2 
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova pro podávání žádostí o grantovou 
podporu v roce 2018 a 2019.

Usnesení RaMěst č. 428/18 z 28. 5. 2018
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Muzeum československého opevnění z 
let 1936-1938 "Na Kočičáku", z.s.

Rada statutárního města Chomutova

promíjí

odvod za porušení rozpočtové kázně žadateli Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 
"Na Kočičáku", z.s., IČ 228 63 192, se sídlem Růžová 5220, 430 04 Chomutov, ve výši 3.500,- Kč

doporučuje ZSMCH

schválit žadateli Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 "Na Kočičáku" z.s., IČ 228 
63 192, se sídlem Růžová 5220, 430 04 Chomutov, výjimku z čl. 5.1 odst. 2 Zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Chomutova pro podávání žádostí o grantovou podporu v roce 2018.

Usnesení RaMěst č. 429/18 z 28. 5. 2018
Žádost o změnu termínu ukončení realizace projektu Podpora činnosti pro TJ VTŽ CHOMUTOV, 
z.s.

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit změnu termínu ukončení realizace pro TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s, IČ 00483206, se sídlem 
Mánesova 1999, Chomutov na projekt Podpora činnosti v roce 2018 na termín 25.1.2019.

Usnesení RaMěst č. 430/18 z 28. 5. 2018
Žádost Tělovýchovné jednoty Baník Březenecká Chomutov, z.s. o poskytnutí finančních prostředků 
na celoroční činnost spolku - ostatní neprogramová dotace

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 133.000,- Kč pro spolek Tělovýchovná 
jednota Baník Březenecká Chomutov, z.s., IČ 47792230 na projekt činnost spolku.

Usnesení RaMěst č. 431/18 z 28. 5. 2018
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro SK GYM Chomutov, z.s.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - Dotačního fondu Rady statutárního města 
Chomutova ve výši 50.000,-Kč pro SK GYM Chomutov, z.s., IČ 05275733,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 62/2018
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, pol. 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím) org. 199 o částku 50.000,- Kč
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- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 3419, pol. 5222 (Neinvestiční transfery spolkům) org. 199 o 
částku 50.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 432/18 z 28. 5. 2018
Rozpočtové opatření č. 53/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 53/2018
- snížení výdajů orj. 01, odpa 6409, pol. 5901 (nespecifikovaná rezerva) o částku 409.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03, odpa 3639, pol. 5363 (úhrada sankcí jiným rozpočtům), org. 61501 (ZS), o 
částku 409.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 433/18 z 28. 5. 2018
RO č. 54,55,56,57,58,59/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 54/2018
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu), org. 308 ÚZ 1031 33 063 o částku 93 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu), org. 308 ÚZ 1035 33 063 o částku 524 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 3113 položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 308 ÚZ 1031 33 063 o částku 93 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 3113 položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 308 ÚZ 1035 33 063 o částku 524 000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 434/18 z 28. 5. 2018
RO č. 54,55,56,57,58,59/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 55/2018
- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/ ÚZ 14004 o částku 50.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 5512 /požární ochrana - dobrovolná část/, položka 5011 /platy 
zaměstnanců/, org. 1201, ÚZ 14004 o částku 38.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 5512 /požární ochrana - dobrovolná část/, položka 5031 
/povinné pojistné na sociální pojištění/ ÚZ 14004 o částku 9.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 5512 /požární ochrana - dobrovolná část/, položka 5032 
/povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění/ ÚZ 14004 o částku 3.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 435/18 z 28. 5. 2018
RO č. 54,55,56,57,58,59/2018
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Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 56/2018
- zvýšení příjmů orj. 12, položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) 
UZ 04428 o částku 1.192.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12, odpa 4342, položka 5011 (platy zaměstnanců) org 1201, UZ 04428 o 
částku 890.000,-- Kč,
- snížení výdajů orj. 12, odpa 6171, položka 5011 (platy zaměstnanců) org 1201 o částku 116.000,-- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 12, odpa 4342, položka 5011 (platy zaměstnanců) org 1201 o částku 116.000,-- 
Kč

- zvýšení výdajů orj. 12, odpa 4342, položka 5031 (povinné pojistné na sociálním zabezpečení) UZ 
04428 o částku 222.000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 12, odpa 6171, položka 5031 (povinné pojistné na sociálním zabezpečení) o 
částku 29.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12, odpa 4342, položka 5031 (povinné pojistné na sociálním zabezpečení) o 
částku 29.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12, odpa 4342, položka 5032 (povinné pojistné na veřejném zdravotním 
pojištění) UZ 04428 o částku 80.000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 12, odpa 6171, položka 5032 (povinné pojistné na veřejném zdravotním 
pojištění) o částku 10.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12, odpa 4342, položka 5032 (povinné pojistné na veřejném zdravotním 
pojištění) o částku 10.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 436/18 z 28. 5. 2018
RO č. 54,55,56,57,58,59/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 57/2018
- snížení příjmů orj. 05 /OŽP/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 
29008
o částku 120 000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 05 /OŽP/, odpa 1036, položka 5166 /konzultační služby/ ÚZ 29008 o částku 
120 000,-- Kč
- snížení příjmů orj. 05 /OŽP/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 
29008
o částku 50 000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 05 /OŽP/, odpa 1031/ položka 5213 /konzultační služby/ ÚZ 29004 o částku 50 
000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 437/18 z 28. 5. 2018
RO č. 54,55,56,57,58,59/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 58/2018
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- snížení výdajů orj. 05 /OŽP/, položka odpa 1036, pol 5192 /poskytnuté náhrady/ - ÚZ 29008 o 
částku 38.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 05 /OŽP/, odpa 1036, položka 5192 /poskytnuté náhrady/ ÚZ 29008 o částku 
38.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 438/18 z 28. 5. 2018
RO č. 54,55,56,57,58,59/2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 59/2018
- snížení výdajů orj. 05/OŽP/, odpa 3729 položka 5169 /nákup ostatních služeb/ o částku 50.000,- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 05 /OŽP/, odpa 3741 položka 5139 /nákup ostatních služeb/ o částku
50.000,--Kč.

Usnesení RaMěst č. 439/18 z 28. 5. 2018
RO č. 60,61/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 60/2018

- zvýšení příjmů orj. 04 (OSV), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu) UZ 104513013 o částku 1.244.000,-- Kč,
- zvýšení příjmů orj. 04 (OSV), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu) UZ 104113013 o částku 146.000,-- Kč,
- snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5901 (finanční rezerva) o částku 73.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5011 (platy zaměstnanců) UZ 104513013 o 
částku 700.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5011 (platy zaměstnanců) UZ 104113013 o 
částku 82.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5011 (platy zaměstnanců), org. 104
o částku 41.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5031 (povinné pojistné na sociálním 
zabezpečení) UZ 104513013 o částku 175.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5031 (povinné pojistné na sociálním 
zabezpečení) UZ 104113013 o částku 20.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5031 (povinné pojistné na sociálním 
zabezpečení) org. 104 o částku 10.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5032 (povinné pojistné na veřejném zdravotním 
pojištění) UZ 104513013 o částku 63.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5032 (povinné pojistné na veřejném zdravotním 
pojištění) UZ 104113013 o částku 8.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5032 (povinné pojistné na veřejném zdravotním 
pojištění) org. 104 o částku 4.000,- Kč
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- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5021 (ostatní os. výdaje) UZ 104513013 o 
částku 17.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5021 (ostatní os. výdaje) UZ 104113013 o 
částku 2.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5021 (ostatní os. výdaje) org. 104 o částku 
1.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5169 (nákup služeb) UZ 104513013 o částku 
264.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5169 (nákup služeb) UZ 104113013 o částku 
31.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5169 (nákup služeb) org.104 o částku 15.000,- 
Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5139 (nákup materiálu) UZ 104513013 o 
částku 25.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5139 (nákup materiálu UZ 104113013 o částku 
3.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5139 (nákup materiálu) org. 104 o částku 
2.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 440/18 z 28. 5. 2018
RO č. 60,61/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 61/2018

- snížení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, ÚZ 13011 o částku 477.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 02 /OMM - provoz budov/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery 
ze státního rozpočtu/ org. 222, ÚZ 13011 o částku 104.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 02 /OMM - provoz budov/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery 
ze státního rozpočtu/ org. 2252, ÚZ 13011 o částku 114.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 04 /OSV/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, ÚZ 13011 o částku 40.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 08 /ÚKT /, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, ÚZ 13011 o částku 201.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 10 /OIT/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/ , ÚZ 13011 o částku 18.000,- Kč

- snížení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 6.483.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 6171, položka 5011, org. 1201 /platy zaměstnanců/, ÚZ 13011 o 
částku 4.810.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5031 /povinné pojistné na sociální pojištění/, 
ÚZ 13011 o částku 1.202.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění/, ÚZ 13011 o částku 432.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5038 /zákonné pojištění za zaměstnance/, ÚZ 
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13011 o částku 19.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5021 /OON – případové konference/, ÚZ 13011 
o částku 20.000,- Kč

- snížení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 218.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5162, org. 222 /hovorné za 
mobilní telefony a pevné linky/, ÚZ 13011 o částku 40.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5139, org. 222 /kancelářské 
potřeby/, ÚZ 13011 o částku 30.000,- Kč
zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5178, org. 2252 /finanční 
leasing/, ÚZ 13011 o částku 114.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5156, org. 222 /PHM/, ÚZ 
13011 o částku 30.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5137, org. 222 /DHM - 
nábytek/, ÚZ 13011 o částku 4.000,- Kč

- snížení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 40.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 04 /OSV/odpa 4329, položka 5194 /věcné dary - dárky do dětských domovů/, 
ÚZ 13011 o částku 40.000,- Kč.

- snížení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 201.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 08 /ÚKT/odpa 6171, položka 5167 /školení/, ÚZ 13011 o částku 100.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 08 /ÚKT/odpa 6171, položka 5169, org. 803 /supervize/, ÚZ 13011 o částku 
12.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 08 /ÚKT/odpa 6171, položka 5169, org. 802 /lékařské prohlídky/, ÚZ 13011 o 
částku 9.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 08 /ÚKT/odpa 6171, položka 5173 /cestovní náhrady, MHD/, ÚZ 13011 o 
částku 30.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 08 /ÚKT/odpa 6171, položka 5161 /poštovní služby/, ÚZ 13011 o částku 
30.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 08 /ÚKT/odpa 6171, položka 5132 /ochranné pomůcky/, ÚZ 13011 o částku 
20.000,- Kč

- snížení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 18.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 10 /OIT/ odpa 6171, položka 5169 /služba – aktualizace softwarového 
vybavení /, ÚZ 13011 o částku 18.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 441/18 z 28. 5. 2018
RO č. 63/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 63/2018
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 8.960.000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 3699, položka 6121 /budovy, stavby a haly/ o částku 
3.040.000,-- Kč
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- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 3613, položka 6121 /budovy, stavby a haly/ o částku 
12.000.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 442/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene a smlouvy o 
právu provést stavbu, služebnost inženýrské sítě - práva vést vedení NN, provozovat je a udržovat 
přes část pozemku p.č. 4122/1 v k.ú. Chomutov II 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. 443/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene a smlouvy o 
právu provést stavbu, služebnost inženýrské sítě - práva vést plynárenské vedení, provozovat je a 
udržovat přes části pozemků p.č. 4122/1, 4127, 5087/2 a 5090/3 v k.ú. Chomutov II 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. 444/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dvou smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení úplatného věcného břemene a smluv o 
právu provést stavbu, služebnost inženýrské sítě - práva vést plynárenské vedení, provozovat je a 
udržovat přes část pozemku p.č. 4122/1 v k.ú. Chomutov II 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. 445/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene a smlouvy o 
právu provést stavbu, služebnost inženýrské sítě - práva vést plynárenské vedení, provozovat je a 
udržovat přes části pozemků p.č. 74/7, 74/14, 74/15, 74/21, 75/1, 281/1, 281/8, 281/16, 282/2, 
283/15, 283/29, 283/55 a 382/2 v k.ú. Chomutov II 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.
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Usnesení RaMěst č. 446/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene a smlouvy o 
právu provést stavbu, služebnost inženýrské sítě - práva vést plynárenské vedení, provozovat je a 
udržovat přes části pozemků p.č. 2586/1, 2590/2, 2590/4, 2590/5, 2590/7, 2590/8, 2590/9, 2590/10, 
2590/11, 2590/12, 2590/20, 2590/24, 2590/27, 2590/28, 2590/29, 2590/30, 2616/3, 2616/4, 2620/1, 
2620/2, 2620/3, 2620/4, 2624/2, 2624/3, 2686/1, 2841/1, 2841/2, 2841/9, 2842, 2843, 2844, 2845/1, 
2845/2, 2846/1 a 2967 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. 447/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost 
inženýrské sítě - práva vést vodovodní vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 
5772/1, 5772/87, 5772/88, 5772/89, 5772/92, 5772/93, 5772/102, 5772/120, 5772/121 a 5772/154 v 
k.ú. Chomutov I 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. 448/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni – služebnosti inženýrské 
sítě v rámci akce „Výměna veřejného osvětlení v ulici Bezručova, Chomutov“ na pozemcích p.č. 
1281/8, 1281/9, 1281/15, 1281/17 a 1281/18 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví Povodí Ohře, státní 
podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988 ve prospěch statutárního města 
Chomutova, dle podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 449/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene - práva vést plynovodní vedení, provozovat 
je a udržovat přes části pozemků p.č. 1146 a 1147/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního 
města Chomutova dle GP č. 6273-2017654/2018 za cenu 2.994,- Kč + DPH a to ve prospěch 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01, Ústí nad Labem, IČ 27295567. 
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Usnesení RaMěst č. 450/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene - práva vést plynovodní vedení, provozovat 
je a udržovat přes části pozemků p.č. 1381/1, 1381/4, 1457, 1490, 1810, 1811, 1909/1 v k.ú. 
Chomutov II ve vlastnictví statutárního města Chomutova dle GP č. 2982-2017652/2018 za cenu 
8.779,- Kč + DPH a to ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01, Ústí nad Labem, IČ 
27295567. 

Usnesení RaMěst č. 451/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
energetické vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 1113/1, 1114/2 a 4099/1 v k.ú. 
Chomutov II ve vlastnictví statutárního města Chomutova dle GP č. 3003-25/2018 za cenu 
13.057,-Kč + DPH ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 
IČ 24729035.

Usnesení RaMěst č. 452/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

nepřijala usnesení k tomuto bodu:

schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4604/2 o výměře 591 m2 a části p.č. 4604/1 o 
výměře cca 70 m2 v k.ú. Chomutov I.

Usnesení RaMěst č. 453/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje podílu ve výši 552/18418 k pozemku p.č. 2841/7 o výměře 2544 m2 a 
podílu ve výši 719/10704 k pozemku p.č. 4865/198, vše k.ú. Chomutov I.

Usnesení RaMěst č. 454/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 524/2 v k.ú. Chomutov I.
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Usnesení RaMěst č. 455/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 4350/3, 4274/49, 4271/4 o výměře cca 100 m2 v k.ú. 
Chomutov I, dle podmínek důvodové zprávy a 

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t prodej části pozemku p.č. 4275 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví společnosti 
Severočeská vodárenská společnost a.s, IČ 49099469, Přítkovská 1689, Teplice 415 50 z důvodu 
nesouladu plánovaného využití pozemku s ÚP. 

Usnesení RaMěst č. 456/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 4865/120 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Chomutov I, dle 
podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 457/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 4480, 4481 a 4479/2 o výměře cca 1500 m2 v k.ú. 
Chomutov I, dle podmínek důvodové zprávy a

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t prodej pozemku p.č. 4477 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví 
************************************************************* z důvodu zachování 
pozemku jako veřejné zeleně. 

Usnesení RaMěst č. 458/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t prodej části pozemku p.č. 97 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví 
**************************************************** z důvodu zachování veřejné 
zeleně. 

Usnesení RaMěst č. 459/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

12



zřízení věcného břemene služebnost inženýrské sítě práva umístění veřejného osvětlení dle GP č. 
6302-5/2018 na pozemku p.č. 6125/324 v k.ú. Chomutov I ve prospěch statutárního města 
Chomutova a 

doporučuje ZSMCH

r e v o k o v a t
usnesení ZM č. 279/16/5 ze dne 21.11.2016 a
s c h v á l i t
prodej pozemků p.č. 6125/324 o výměře 278 m2, p.č. 6125/335 o výměře 220 m2 jehož součástí je 
stavba bez č.p., p.č. 6125/336 o výměře 11m2, p.č. 6125/337 o výměře 48 m2, p.č. 6125/338 o 
výměře 64 m2 (dle GP č. 6279-158/2017) vše k.ú. Chomutov I, za cenu dle ZP č. 3893-11/2018 (již 
sníženou o cenu za VB tj. 840,- Kč) takto:
- 1/3 podíl do vlastnictví ***************************************************,
- 1/3 podíl do vlastnictví ***************************************************,
- 1/3 podíl do vlastnictví ******************************************************,
každému za kupní cenu ve výši 110.447,- Kč, tj celkem 331.341,-Kč.

Usnesení RaMěst č. 460/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
výkup pozemku p.č. 2449/11 o výměře 1 554 m2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví České provincie 
Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže, Koperníkova 1446/3, Kroměříž, 767 01, IČ 406538 za 
kupní cenu 466 200,- Kč (včetně DPH) do vlastnictví statutárního města Chomutova, Zborovská 
4602, Chomutov 430 28.

Usnesení RaMěst č. 461/18 z 28. 5. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
výkup pozemku p.č. 15, jehož součástí je budova čp. 98 Chelčického ulice, včetně souvisejícího 
pozemku p.č. 16/2, jehož součástí je stavba garáže a pozemku p.č. 16/1 vše v k.ú. Chomutov I z 
vlastnictví společnosti RIV a.s., Blatenská 1161/46, Chomutov 430 01 IČ 25405071 do vlastnictví 
statutárního města Chomutova za sjednanou kupní cenu 12.000.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 462/18 z 28. 5. 2018
Pronájem nemovitostí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

podání žaloby na zrušení nájemní smlouvy ev.č. o201200017 ze dne 15.08.1996 ve znění dodatku č. 
1 až 6 k pozemku p.č. 264/1, 264/6, 264/8, 264/9, 264/10, 264/11, 264/12, 264/14, 264/15, 264/18, 
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264/19, 264/20, 264/21, 264/22, 264/24, 264/25, 264/26, 264/27, 264/28, 264/30, vše k.ú. 
Chomutov I pro BILLA spol. s r.o., Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ 251 01, IČ 00685976 a to 
na základě ustanovení § 2000 občanského zákoníku, dle kterého „Byla-li smlouva bez vážného 
důvodu uzavřena na dobu určitou tak, že zavazuje člověka na dobu jeho života, anebo že zavazuje 
kohokoli na dobu delší než deset let, lze se po uplynutí deseti let od vzniku závazku domáhat jeho 
zrušení.“

Usnesení RaMěst č. 463/18 z 28. 5. 2018
Pronájem nemovitostí

Rada statutárního města Chomutova

neschvaluje

pronájem pozemku p.č. 4601/1 v k.ú. Chomutov I za účelem vybudování několika zahrad s opravou 
oplocení, zpevněním cest a s případným zasíťováním vodovodem či el. energií pro BM - TOPECO 
s.r.o., Blatenská 1188/56, Chomutov, 430 01, IČ 04681282. 

Usnesení RaMěst č. 464/18 z 28. 5. 2018
Pronájem nemovitostí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

výpůjčku objektů stálého lehkého opevnění, které jsou součástí pozemku p.č. 6085 v k.ú. Chomutov 
I a p.č. 3641/2 v k.ú. Chomutov II, vyznačené v situačním plánku, který je přílohou důvodové 
zprávy, za účelem rekonstrukce objektů, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro 
Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“, z.s., IČ 22863192.

Usnesení RaMěst č. 465/18 z 28. 5. 2018
Pronájem nemovitostí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

nevracení bagatelních přeplatků věřitelů města do 100 Kč v každém jednotlivém případě, pokud si o 
ně věřitel nepožádá před uplynutím promlčecí doby, a po uplynutí promlčecí doby schvaluje jejich 
přeúčtování do „ostatních příjmů“ města

svěřuje

odborům MMCH, které evidují pohledávky města, pravomoc rozhodovat o nevymáhání bagatelních 
pohledávek do 100 Kč v každém jednotlivém případě. 

Usnesení RaMěst č. 466/18 z 28. 5. 2018
Likvidační komise - návrh na vyřazení, prodej, darování a likvidaci majetku města dle soupisů 
majetku uvedených v důvodové zprávě č. 3

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyřazení, prodej, darování a likvidaci majetku města dle soupisů majetku uvedených v důvodové 
zprávě č. 3.
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Usnesení RaMěst č. 467/18 z 28. 5. 2018
Likvidační komise - návrh na vyřazení, prodej, darování a likvidaci majetku města dle soupisů 
majetku uvedených v důvodové zprávě č. 4

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyřazení, prodej, darování a likvidaci majetku města dle soupisů majetku uvedených v důvodové 
zprávě č. 4.

Usnesení RaMěst č. 468/18 z 28. 5. 2018
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, do 31.12.2019, s obcí Bílence.

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 Bílence, kterou obec Bílence 
přenáší na Statutární město Chomutov veškerou svou příslušnost k projednávání přestupků na dobu 
určitou do 31. 12. 2019.

Usnesení RaMěst č. 469/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření,četní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Chomutov - Městské lesy Chomutov, Hora Sv. 
Šebestiána 90, IČ: 46790080

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem 
Chomutov - Městské lesy Chomutov, Hora Sv. Šebestiána 90, IČ: 46790080

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Chomutov - 
Městské lesy Chomutov, Hora Sv. Šebestiána 90, IČ: 46790080

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem 
Chomutov - Městské lesy Chomutov, Hora Sv. Šebestiána 90, IČ: 46790080 za rok 2017 a jeho 
rozdělení do peněžních fondů dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 470/18 z 28. 5. 2018
Změna Zřizovací listiny organizační složky statutárního města Chomutova Centrum komunitního 
plánování

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit změnu Zřizovací listiny organizační složky statutárního města Chomutova Centrum 
komunitního plánování.
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Usnesení RaMěst č. 471/18 z 28. 5. 2018
Dohoda o spolupráci - Chomutov a Jirkov - Plán udržitelné městské mobility (SUMP)

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření Dohody o spolupráci mezi statutárním městem Chomutovem a městem Jirkovem.

Usnesení RaMěst č. 472/18 z 28. 5. 2018
Participativní rozpočet 2018 - výsledky hlasování

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

výsledky hlasování občanů a zanesení návrhů do investičních plánů SMCH.

Usnesení RaMěst č. 473/18 z 28. 5. 2018
Podání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a bezbariérové úpravy - Rekonstrukce 
učeben ZUŠ - TGM a SVČ - Domeček

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

podání VZMR na stavební práce a bezbariérové úpravy v ZUŠ - TGM a SVČ - Domeček.

Usnesení RaMěst č. 474/18 z 28. 5. 2018
Schválení vítězů veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, pod názvy "Stavební úpravy 
objektu Písečná 5030, azylový dům pro rodiny s dětmi - rekonstrukce a vybavení", "Rekonstrukce 
ul. Višňová v úseku od ul. Krušnohorská po ul. Čermákova, Chomutov", "Přístupový chodník k MŠ 
ul. Jiráskova, Chomutov"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnosti VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o., IČ:25025830 se sídlem Zdravotnická 5391, 
430 03 Chomutov, na plnění veřejné zakázky pod názvem: " Stavební úpravy objektu Písečná 5030, 
azylový dům pro rodiny s dětmi - rekonstrukce a vybavení" a uzavření smlouvy o dílo s touto 
společností a v případě odstoupení uvedené společnosti ze soutěže, uzavření smlouvy o dílo s 
druhým uchazečem v pořadí, dle výsledku hodnocení nabídek (příloha č.1 - zpráva o otevírání, 
hodnocení a posouzení nabídek)

schvaluje

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnosti PETROM STAVBY, a.s., IČ:26769611 se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 , 
na plnění veřejné zakázky pod názvem: "Rekonstrukce ul. Višňová v úseku od ul. Krušnohorská po 
ul. Čermákova, Chomutov " a uzavření smlouvy o dílo s touto společností a v případě odstoupení 
uvedené společnosti ze soutěže, uzavření smlouvy o dílo s druhým, případně s třetím uchazečem v 
pořadí, dle výsledku hodnocení nabídek (příloha č.2 - zpráva o otevírání, hodnocení a posouzení 
nabídek)

schvaluje
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na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnosti WORLD INVEST v.o.s., IČ:14868938 se sídlem Obecní 23, 431 11 Jirkov, na plnění 
veřejné zakázky pod názvem: " Přístupový chodník k MŠ ul. Jiráskova, Chomutov " a uzavření 
smlouvy o dílo s touto společností a v případě odstoupení uvedené společnosti ze soutěže, uzavření 
smlouvy o dílo s druhým, případně s třetím uchazečem v pořadí, dle výsledku hodnocení nabídek 
(příloha č.3 - zpráva o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek).

Usnesení RaMěst č. 475/18 z 28. 5. 2018
Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, v souladu s Metodickým pokynem 
RSMCH č. 011/13-17, pod názvem: Rekonstrukce ulice Sokolská - I. etapa v úseku od ul. 
Komenského po ul. Klicperova, Chomutov.

Usnesení RaMěst č. 476/18 z 28. 5. 2018
Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, v souladu s Metodickým pokynem 
RSMCH č. 011/13-17, pod názvem : Odvodnění ulice U Třešňovky, Chomutov.

Usnesení RaMěst č. 477/18 z 28. 5. 2018
Schválení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce VO Zoopark 
Chomutov“ SO 401 Veřejné osvětlení

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

za základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnost SATHEA VISION s.r.o., IČ: 24184870, se sídlem Boršov 280/2, 110 00 Praha 1 na 
plnění veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce VO Zoopark Chomutov“ SO 401 Veřejné 
osvětlení 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 dle výsledku 
hodnocení nabídek (příloha č. 1 - zpráva otevírání, hodnocení a posouzení nabídek).

Usnesení RaMěst č. 478/18 z 28. 5. 2018
Přímé zadání veřejných zakázek v rámci koordinací investic s vlastníky a správci sítí

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

postup výběru zhotovitelů, přímým zadáním v souladu s Metodickým pokynem č. 011/03-17 z 20. 
3. 2017, pro veřejné zakázky pod názvy:
1)„Rekonstrukce chodníků v ulici Vršovců, Chomutov“
2)„Bezpečnostní a bezbariérové řešení přemístění Bezbariérového přechodu pro chodce v 
křižovatce ul. Čelakovského a Mostecká“.
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Usnesení RaMěst č. 479/18 z 28. 5. 2018
Demolice budovy v ulici Riegrova č.p. 5379 - VZMR na demoliční práce

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

VZMR na výběr zhotovitele demoličních prací budovy č.p. 5379 v ulici Riegrova.

Usnesení RaMěst č. 480/18 z 28. 5. 2018
Schválení vyhlášení veřejné zakázky „Aktivní prvky, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou 
a audiovizuální technikou v ZUŠ a Domečku v Chomutově“

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky „Aktivní prvky, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a 
audiovizuální technikou v ZUŠ a Domečku v Chomutově“ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
dodávky dle znění důvodové zprávy a příloh.

Usnesení RaMěst č. 481/18 z 28. 5. 2018
Schválení vyhlášení veřejné zakázky „Nábytek do odborných učeben a školních poradenských 
pracovišť základních škol v Chomutově“

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky „Nábytek do odborných učeben a školních poradenských pracovišť 
základních škol v Chomutově“ v otevřeném podlimitním řízení na dodávky a montážní práce dle 
znění upravené důvodové zprávy a příloh.

Usnesení RaMěst č. 482/18 z 28. 5. 2018
Schválení vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce bazénu ZŠ Chomutov, Hornická 4387“

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce bazénu ZŠ Chomutov, Hornická 4387“ ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dle znění důvodové zprávy a příloh.

Usnesení RaMěst č. 483/18 z 28. 5. 2018
Cena Jiřího Popela z Lobkovic v roce 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

udělení Ceny Jiřího Popela z Lobkovic za rok 2018 pro pana *********************** dle 
důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 484/18 z 28. 5. 2018
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt Chomutovské 
slavnosti 2018

18



Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

přijetí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt Chomutovské slavnosti 2018 od 
Ústeckého kraje, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Usnesení RaMěst č. 485/18 z 28. 5. 2018
Změna čl. 2 Zřizovací listiny Podkrušnohorského zooparku Chomutov, příspěvková organizace, 
Kamencové jezero - smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, Profinancování záměru 
investiční akce - nákup silničního vláčku

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit změnu původního názvu: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace, na 
nový název: Zoopark Chomutov, p.o.,

bere na vědomí

akceptaci smluv o nájmu prostoru sloužícího k podnikání dle důvodové zprávy,

bere na vědomí

záměr investiční akce na nákup silničního vláčku a financování této akce dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 486/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka, výsledek hospodaření za rok 2017 příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

projednala

Vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Chomutov - Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace, IČ: 00379719

neschvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace, IČ: 00379719

ukládá

řediteli organizace učinit do 30.10.2018 nápravná opatření k tomu, aby ekonomika organizace 
zobrazovala správnost, věcnost a průkaznost.

Usnesení RaMěst č. 487/18 z 28. 5. 2018
Čtenářská amnestie, která proběhla ve Středisku knihovnických a kulturních služeb města 
Chomutov, příspěvkové organizaci (dále je SKKS), IČ 00360589 v březnu 2018 - Březen měsíc 
čtenářů

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

výsledky čtenářské amnestie, kteará proběhla ve Středisku knihovnických a kulturních služeb města 
Chomutov, příspěvkové organizaci (dále jen "SKKS") v březnu 2018, kdy podmínky amnestie 
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splnilo 378 čtenářů

a vznikl nárok na prominutí pohledávek v úhrnné výši 15 030,-- Kč

schvaluje

podle ust. § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vzdání se práva a prominutí 
dluhu z poplatků za upomínky čtenářům, kteří splnili podmínky čtenářské amnestie, tj. vrátili ve 
stanovené lhůtě všechny vypůjčené tituly.

Usnesení RaMěst č. 488/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, roční účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové 
organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové 
organizace, IČ 46789944, za rok 2017

Rada statutárního města Chomutova

projednala

Výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 46789944

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 46789944

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 46789944 za rok 2016 a jeho 
rozdělení do peněžních fondů dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 489/18 z 28. 5. 2018
Bezúplatný převod movitého majetku na Základní školu Chomutov, Zahradní 5265, Základní školu 
Chomutov, Kadaňská 2334 a Mateřskou školu Chomutov, příspěvkovou organizaci

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit bezúplatný převod movitého majetku na Základní školu Chomutov, Zahradní 5265, 
Základní školu Chomutov, Kadaňská 2334 a Mateřskou školu Chomutov, příspěvkovou organizaci 
podle seznamu majetku uvedeného v důvodové zprávě formou Smlouvy o bezúplatném převodu 
majetku.

Usnesení RaMěst č. 490/18 z 28. 5. 2018
Dotační program na poskytnutí účelového příspěvku na projekt v oblasti výchovy a vzdělávání z 
rozpočtu statutárního města Chomutova v roce 2018 - II. kolo

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

Dotační program na poskytnutí účelového příspěvku na projekt v oblasti výchovy a vzdělávání z 
rozpočtu statutárního města Chomutova v roce 2018 - II. kolo podle přílohy č. 1.
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Usnesení RaMěst č. 491/18 z 28. 5. 2018
Jmenování ředitele příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Písečná 5144

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

výsledek konkursního řízení, včetně konečného hodnocení uchazečů, na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Písečná 
5144,

jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na 
vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Chomutov, Písečná 5144, 
************************, s účinností od 1. 8. 2018, 

pověřuje

***********************, vedoucí OŠ MMCH, vystavením jmenovacího dekretu.

Usnesení RaMěst č. 492/18 z 28. 5. 2018
Návrh na mimořádné odměny ředitelům škol a školského zařízení

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyplacení odměn ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutovem 
za 1. pololetí roku 2018 ve výši podle přílohy č. 1

pověřuje

*********************** vedoucí OŠ, vystavením výměrů odměn jednotlivým ředitelům.

Usnesení RaMěst č. 493/18 z 28. 5. 2018
Souhlas s přijetím darů za 2. čtvrtletí 2018 pro Mateřskou školu Chomutov, příspěvkovou 
organizaci

Rada statutárního města Chomutova

souhlasí

s přijetím účelově určených darů peněžitých v celkové výši 20 000,- Kč určených Mateřské škole 
Chomutov, příspěvkové organizaci k realizaci investiční akce Hřiště MŠ Alešova 2451.

Usnesení RaMěst č. 494/18 z 28. 5. 2018
Zvýšení kapacity školní jídelny Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

s účinností od 1. 9. 2018 zvýšení kapacity školní jídelny Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, 
ze 400 na 500 stravovaných.
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Usnesení RaMěst č. 495/18 z 28. 5. 2018
Úprava č. 1 plánu čerpání fondu investic Základní školy Chomutov, Hornická 4387, IČ 46789723 
na rok 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

úpravu č. 1 plánu čerpání fondu investic Základní školy Chomutov, Hornická 4387, IČ 46789723 na 
rok 2018.

Usnesení RaMěst č. 496/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Mateřské školy Chomutov, 
příspěvkové organizace, IČ 72744260

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 72744260

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 72744260

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 72744260 za rok 2017 a jeho 
rozdělení do peněžních fondů dle přílohy důvodové zprávy

souhlasí

s převodem částky 45 000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Chomutov - Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 
72744260.

Usnesení RaMěst č. 497/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Střediska volného času Domeček 
Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 71294147

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Střediska volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 71294147

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Střediska volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 71294147

schvaluje
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zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Střediska volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 71294147 a 
jeho rozdělení do peněžních fondů dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 498/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Základní školy a Mateřské školy, 
Chomutov, 17. listopadu 4728, p. o., IČ 46789791

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy a Mateřské školy, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvkové 
organizace, IČ 46789791

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Základní školy a Mateřské školy, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvkové organizace, IČ 
46789791

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy a Mateřské školy, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvkové 
organizace, IČ 46789791 za rok 2017 a jeho rozdělení do peněžních fondů dle přílohy důvodové 
zprávy.

Usnesení RaMěst č. 499/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Základní školy Chomutov, 
Akademika Heyrovského 4539, IČ 46789758

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, IČ 46789758

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, IČ 46789758

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, IČ 46789758 za rok 2017 a 
jeho rozdělení do peněžních fondů dle přílohy důvodové zprávy.
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Usnesení RaMěst č. 500/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Základní školy Chomutov, 
Březenecká 4679, IČ 46789766

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Březenecká 4679, IČ 46789766

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Základní školy Chomutov, Březenecká 4679, IČ 46789766

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Březenecká 4679, IČ 46789766 za rok 2017 a jeho 
rozdělení do peněžních fondů dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 501/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Základní školy Chomutov, 
Hornická 4387, IČ 46789723

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Hornická 4387, IČ 46789723

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Základní školy Chomutov, Hornická 4387, IČ 46789723

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Hornická 4387, IČ 46789723 za rok 2017 a jeho rozdělení 
do peněžních fondů dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 502/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Základní školy Chomutov, 
Kadaňská 2334, IČ 46789707

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, IČ 46789707
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schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, IČ 46789707

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, IČ 46789707 za rok 2017 a jeho rozdělení 
do peněžních fondů dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 503/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Základní školy Chomutov, Na 
Příkopech 895, IČ 46789685

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895, IČ 46789685

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895, IČ 46789685

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895, IČ 46789685 za rok 2017 a jeho 
rozdělení do peněžních fondů dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 504/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Základní školy Chomutov, Písečná 
5144, IČ 00831476

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Základní školy Chomutov, Písečná 5144, IČ 00831476

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Základní školy Chomutov, Písečná 5144, IČ 00831476

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Písečná 5144, IČ 00831476 za rok 2017 a jeho rozdělení do 
peněžních fondů dle přílohy důvodové zprávy.
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Usnesení RaMěst č. 505/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Základní školy Chomutov, Školní 
1480, IČ 46789731

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Školní 1480, IČ 46789731

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Základní školy Chomutov, Školní 1480, IČ 46789731

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Školní 1480, IČ 46789731 za rok 2017 a jeho převod na 
účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 506/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Základní školy Chomutov, 
Zahradní 5265, IČ 46789677

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Základní školy Chomutov, Zahradní 5265, IČ 46789677

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Základní školy Chomutov, Zahradní 5265, IČ 46789677

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy Chomutov, Zahradní 5265, IČ 46789677 za rok 2017 a jeho rozdělení 
do peněžních fondů dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 507/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Základní školy speciální a 
Mateřské školy, Chomutov, Palachova 4881, p.o., IČ 72744341

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy speciální a Mateřské školy, Chomutov, Palachova 4881, příspěvkové 
organizace, IČ 72744341
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schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Základní školy speciální a Mateřské školy, Chomutov, Palachova 4881, příspěvkové organizace, IČ 
72744341

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní školy speciální a Mateřské školy, Chomutov, Palachova 4881, příspěvkové 
organizace, IČ 72744341 za rok 2017 a jeho rozdělení do peněžních fondů dle přílohy důvodové 
zprávy.

Usnesení RaMěst č. 508/18 z 28. 5. 2018
Výroční rozbor hospodaření, účetní závěrka a zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - Základní umělecké školy T. G. 
Masaryka Chomutov, IČ 61345636

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výroční rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov, IČ 61345636

schvaluje

účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov - 
Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov, IČ 61345636

schvaluje

zlepšený hospodářský výsledek hospodaření příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Chomutov - Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov, IČ 61345636 za rok 2017 a jeho 
rozdělení do peněžních fondů dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 509/18 z 28. 5. 2018
Odpis pohledávky vedené v účetnictví Základní školy Chomutov, Hornická 4387

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

odpis pohledávky ve výši 9 000,- Kč vedené v účetnictví Základní školy Chomutov, Hornická 4387, 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Chomutov.

Usnesení RaMěst č. 510/18 z 28. 5. 2018
Částečná revokace usnesení RaMěst č. 343/18 ze dne 9.4.2018 - Rozdělení dotací z dotačního 
programu pro sociální oblast Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb na rok 2018

Rada statutárního města Chomutova

částečně revokuje

usnesení č. 343/18 z 9.4.2018 v bodě:
18) Spirála, Ústecký kraj, z. s., IČO 68954221, se sídlem Ústí nad Labem, K Chatám 22, na projekt 
Intervenční centrum, Ústecký kraj, kontaktní místo v Chomutově ve výši 40.000 Kč - přistoupení k 
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Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Intervenční centra (namísto Krizová 
pomoc).

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

Chomutova
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