
USNESENÍ

z 86. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 4. 6. 2018 od 10:00
 hod. v zasedací místnosti č.13

Usnesení RaMěst č. 511/18 z 4. 6. 2018
Kontrola plnění usnesení

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení RaMěst č. 512/18 z 4. 6. 2018
Organizační zabezpečení ZSMCH dne 18. 6. 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

organizační zabezpečení Zastupitelstva statutárního města Chomutov, které se bude konat dne 18. 6. 
2018.

Usnesení RaMěst č. 513/18 z 4. 6. 2018
Obsahový plán práce RM a ZM na II. pol. 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

návrh obsahového plánu práce RM na II. pol. 2018 a

doporučuje ZSMCH

schválit návrh obsahového plánu práce ZM na II. pol. 2018.

Usnesení RaMěst č. 514/18 z 4. 6. 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: žadateli Kuprosěchu z.s., IČO: 26649241, se 
sídlem Bělohorská 10, 430 01 Chomutov žádá o udělení výjimky k pořádání veřejnosti přístupné 
akce „KONZERT 13“ – vystoupení hudebních skupin dokruhu a Kalle konané dne 22.6.2018 v čase 
od 20:00 do 23:00 hod., na venkovním prostranství nádvoří za kostelem sv. Kateřiny, Chelčického 
100, Chomutov a

schvaluje

udělení výjimky z ustanovení čl. 5 odst. 2 OZV č. 3/2017, o regulaci hlučných činností a o 
výjimečném zkrácení doby nočního klidu, žadateli: žadateli Kuprospěchu z.s., IČO: 26649241, se 
sídlem Bělohorská 10, 430 01 Chomutov žádá o udělení výjimky k pořádání veřejnosti přístupné 
akce „KONZERT 14“ – vystoupení zpěvačky Moniky Načevy a jejích doprovodných hudebníků 
konané dne 29.6.2018 v čase od 20:00 do 23:00 hod., v kostele sv. Ignáce, nám. 1. Máje Chomutov
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Usnesení RaMěst č. 515/18 z 4. 6. 2018
Projednání zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 014/2018/MK: Kropicí vůz

Rada statutárního města Chomutova

projednala a schvaluje

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 014/2018/MK: Kropicí vůz.

Usnesení RaMěst č. 516/18 z 4. 6. 2018
Projednání zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 015/2018/MK: Odvoz a 
likvidace nebo využití směsného komunálního odpadu 2018-2021

Rada statutárního města Chomutova

projednala a schvaluje

zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 015/2018/MK: Odvoz a likvidace 
nebo využití směsného komunálního odpadu 2018-2021.

Usnesení RaMěst č. 517/18 z 4. 6. 2018
Porušení rozpočtové kázně - 2x investiční příspěvek z roku 2017 - Podkrušnohorský zoopark 
Chomutov, příspěvková organizace

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výsledek veřejnosprávní kontroly smluv o poskytnutí investičního příspěvku č. d201700023 a 
d201700538,

ukládá

podle ust. § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
Podkrušnohorskému zooparku Chomutov, příspěvkové organizaci, odvod za porušení rozpočtové 
kázně ve výši 1.199.155 Kč,

projednala

žádost Podkrušnohorského zooparku Chomutov, příspěvkové organizaci, o prominutí nařízeného 
odvodu a

promíjí

podle ust. § 28 odst.12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
Podkrušnohorskému zooparku Chomutov, příspěvkové organizaci, odvod za porušení rozpočtové 
kázně ve výši 1.199.155 Kč.

Usnesení RaMěst č. 518/18 z 4. 6. 2018
Závěrečný účet statutárního města Chomutova za rok 2017 a schválení účetní závěrky za rok 2017

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2017, včetně příloh a
souhlasit dle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2017, a to bez výhrad,

doporučuje ZSMCH
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schválit vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, ze kterého 
vyplývá vrácení finančních prostředků :
- 588 404,54 Kč jako nevyčerpaná dotace na lékařskou pohotovostní službu na rok 2017 z rozpočtu 
ÚK
- 268,00 Kč jako nevyčerpaná dotace na projekt Podpora terénní práce na rok 2017
- 10 740,00 Kč jako nevyčerpaná dotace na projekty Bezpečné klima v českých školách na rok 2017
- 27 180,70 Kč jako nevyčerpaná dotace na volby prezidenta republiky
- 372 901,77 Kč jako nevyčerpaná dotace volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR,

doporučuje ZSMCH

schválit hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2017 ve výši -38 459 558,78 
Kč (jako rozdíl mezi příjmy a výdaji),

doporučuje ZSMCH

schválit účetní výsledek hospodaření (po zdanění) Statutárního města Chomutova za rok 2017
ve výši 63 157 576,01 Kč (jako rozdíl mezi náklady a výnosy),

doporučuje ZSMCH

schválit účetní závěrku statutárního města Chomutova k rozvahovému dni 31.12.2017,

doporučuje ZSMCH

vzít na vědomí informací o hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací a

doporučuje ZSMCH

vzít na vědomí informaci o hospodaření městem založených obchodních společností.

Usnesení RaMěst č. 519/18 z 4. 6. 2018
RO č. 64,65/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 64/2018

- snížení příjmů orj. 04 (OSV), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu) ÚZ 13010 o částku 32 000,- Kč
- snížení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 4339, položka 5169 (nákup služeb) ÚZ 13010 o částku 32 
000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 520/18 z 4. 6. 2018
RO č. 64,65/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 65/2018

- snížení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 3699, položka 6121 /budovy, stavby a haly/ o částku 960. 
000,-Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 3613, položka 6121 /budovy, stavby a haly/ o částku 960. 
000,-Kč

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /Nespecifikované rezervy/ o částku 567. 
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000,-Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 3613, položka 5363 /Úhrady sankcí jiným rozpočtům/ o 
částku 567. 000,-Kč.

Usnesení RaMěst č. 521/18 z 4. 6. 2018
RO č. 66,67/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 66/2018

- zvýšení příjmů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku 629 
000,00 Kč,
- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 629 000,00 Kč.

Usnesení RaMěst č. 522/18 z 4. 6. 2018
RO č. 66,67/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 67/2018

zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 
104513013 o částku 1.099.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5011 /platy/ ÚZ 104513013 o částku 820.000,-- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ 
104513013 o částku 205.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. 
pojištění/ ÚZ 104513013 o částku 74.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ 
ÚZ 104113013 o částku 242.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5011 /platy/ ÚZ 104113013 o částku 180.000,-- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ 
104113013 o částku 45.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. 
pojištění/ ÚZ 104113013 o částku 17.000,-- Kč.

zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 
104513013 o částku 845.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5011 /platy/ ÚZ 104513013 o částku 630.000,-- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ 
104513013 o částku 158.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. 
pojištění/ ÚZ 104513013 o částku 57.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ 
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ÚZ 104113013 o částku 161.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5011 /platy/ ÚZ 104113013 o částku 120.000,-- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ 
104113013 o částku 30.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. 
pojištění/ ÚZ 104113013 o částku 11.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 523/18 z 4. 6. 2018
RO č. 68,69,70/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 68/2018

- zvýšení příjmů orj. 31 /SKKS/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, ÚZ 34070
o částku 39.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /SKKS/, odpa 3314, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/ org. 3102, ÚZ 34070 o částku 39.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 524/18 z 4. 6. 2018
RO č. 68,69,70/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 69/2018

- zvýšení příjmů orj. 31 /SKKS/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, ÚZ 34053
o částku 145.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /SKKS/, odpa 3314, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/ org. 3102, ÚZ 34053 o částku 145.000,-- Kč
- zvýšení příjmů orj. 31 /SKKS/, položka 4216 /ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, ÚZ 34544
o částku 455.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /SKKS/, odpa 3314, položka 6356 /jiné investiční transfery zřízeným 
příspěvkovým
organizacím/ org. 3102, ÚZ 34544 o částku 455.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 525/18 z 4. 6. 2018
RO č. 68,69,70/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 70/2018

- zvýšení příjmů orj. 32 (KASCV), odpa 3412, položka 2229 (ostatní přijaté vratky transferů) org. 

5



3202
o částku 8.655.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5901 (finanční rezerva) o částku 8.655.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 526/18 z 4. 6. 2018
RO č. 71,72/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 71/2018

- zvýšení příjmů orj. 31 /MěLesy/, odpa 1031, položka 2324 /přijaté náhrady/ o částku 448.000,-- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /MěLesy/, odpa 1031 , položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 3101 o částku 448.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 527/18 z 4. 6. 2018
RO č. 71,72/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 72/2018

- zvýšení příjmů orj. 31 /MěLesy/, položka 4119 /ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 
ústřední úrovně/
o částku 70.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /MěLesy/, odpa 1031, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 3101 o částku 70.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 528/18 z 4. 6. 2018
RO č. 73,74,75/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 73/2018

- snížení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 3613, položka 5171 /Opravy a udržování/ o částku 65.000,- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/ odpa 3613, položka 6121 /Budovy, stavby a haly/ o částku 65.000,- 
Kč.

Usnesení RaMěst č. 529/18 z 4. 6. 2018
RO č. 73,74,75/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 74/2018
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- zvýšení příjmů orj. 02 /OMM/, odpa 3639, položka 2329 /Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené/ 
o částku 205.000,-Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /TSMCH/ odpa 3639, položka 5331 /Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkových org./org. 3103
o částku 148.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 3639, položka 6130 /Pozemky/ o částku 10.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/ odpa 6171, položka 5169 /Nákup ostatních služeb/ o částku 
47.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 530/18 z 4. 6. 2018
RO č. 73,74,75/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 75/2018

- snížení výdajů orj. 01/OE/, odpa 6409, pol. 5901 /finanční rezerva/
o částku 1.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01/OE/, odpa 2292, pol. 5193 /výdaje na dopravní obslužnost/
o částku 1.000.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 531/18 z 4. 6. 2018
RO č. 77,78,79/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 77/2018

- snížení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 6171, položka 6122 /Stroje, přístroje a zařízení/ o částku 
59.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/ odpa 3613, položka 6121 /Budovy, stavby a haly/ o částku 59.000,- 
Kč.

Usnesení RaMěst č. 532/18 z 4. 6. 2018
RO č. 77,78,79/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 78/2018

- snížení výdajů orj. 05 /OŽP/, odpa 1036, položka 5192 /poskytnuté náhrady/ ÚZ 29008 o částku 
37.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 05 /OŽP/, odpa 1036, položka 5192 /poskytnuté náhrady/ ÚZ 29008 o částku 
37.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 533/18 z 4. 6. 2018
RO č. 77,78,79/2018

Rada statutárního města Chomutova
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doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 79/2018

- snížení výdajů orj. 01 /0E/, odpa 6409, položka 5901 /nespecifikovatelné rezervy/ o částku 
4.983.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031704000000 
/Písečná – domov pro seniory – modernizace/ o částku 4.983.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0003903000000 
/Příprava projektů a služeb/, o částku 1.500.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0003903000000 
/Příprava projektů a služeb/, o částku 627.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5166 / konzultační, poradenské a právní služby 
(studie)/, org. 0003903000000 /Příprava projektů a služeb/, o částku 2.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6125 /výpočetní technika/, org. 0003903000000 
/Příprava projektů a služeb/, o částku 100.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3111, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031606000000 
/ Energetická opatření – MŠ Kamarád ul. Růžová/, o částku 250.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3111, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031605000000 
/ Energetická opatření – MŠ Kvítek ul. Písečná/, o částku 280.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5164 /nájemné/, org. 0031853000000 / Pořízení 
elektromobilů/, o částku 436.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031701000000 
/Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina (A)/, o částku 355.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031701000000 
/Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina (A)/, UZ107117968 o částku 337.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031701000000 
/Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina (A)/, UZ107517969 o částku 5.739.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 6122 /stroje, přístroje, zařízení/, org. 
0031701000000 /Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina (A)/, o částku 95.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 6122 /stroje, přístroje, zařízení/, org. 
0031701000000 /Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina (A)/, UZ107117968 o částku 
3.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 6122 /stroje, přístroje, zařízení/, org. 
0031701000000 /Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina (A)/, UZ107517969 o částku 
35.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031701000000 
/Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina (A)/, o částku 300.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 
0031701000000 /Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina (A)/, o částku 764.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 
0031701000000 /Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina (A)/, UZ107117968 o částku 
43.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 
0031701000000 /Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina (A)/, UZ107517969 o částku 
723.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031703000000 
/ Digitální, jazykové, přírodní a řemeslné Kompetence v oborech na ZŠ - výzva č.47/, o částku 
5.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 6125 /výpočetní technika/, org. 0031703000000 / 
Digitální, jazykové, přírodní a řemeslné Kompetence v oborech na ZŠ - výzva č.47/, o částku 
7.483.000,- Kč
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- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3612, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031751000000 
/Sociální bydlení - Palachova/, o částku 1.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4374, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031842000000 
/ Azylový dům pro rodiny s dětmi /, o částku 1.500.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031713000000 
/Písečná - domov pro osoby se zdravotním postižením - modernizace/, o částku 2.000.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0001508000000 
/Reko komunikace a chodníku ul. Čelakovského/, UZ000000237 o částku 400.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031748000000 
/Nové autobusové zastávky/, UZ000000237 o částku 1.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031749000000 
/ Rekonstrukce chodníku Křižíkova/, UZ000000237 o částku 93.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031801000000 
/ KASS III. Etapa komunikace, chodník/, UZ000000237 o částku 8.700.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031807000000 
/Reko chodníků ul. Adámkova/, UZ000000237 o částku 1.500.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031808000000 
/Nová komunikace ul Višňová a reko chodníků/, UZ000000237 o částku 800.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031810000000 
/ Lipská - Mýtná - cyklo/chodník/, UZ000000237 o částku 1.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031811000000 
/Karla Buriana - chodníky. Park. Stání/, UZ000000237 o částku 800.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031812000000 
/Rekonstrukce komunikace Tomáše ze Štítného/, UZ000000237 o částku 5.100.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031815000000 
/ Haškova rekonstrukce chodníků a VO/, UZ000000237 o částku 300.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031816000000 
/Kochova rekonstrukce chodníků, VO/, UZ000000237 o částku 2.000.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031817000000 
/Náměstí E. Beneše - reko chodníků/, UZ000000237 o částku 5.300.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031819000000 
/ Vodních staveb - reko chodníků/, UZ000000237 o částku 2.000.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031821000000 
/Rekonstrukce chodníků ul. Havlíčkova (VP u ZŠ Duhová cesta/, UZ000000237 o částku 500.000,- 
Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031708000000 
/Parkování - Kamenný vrch/, UZ000000237 o částku 14.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031854000000 
/ Nový Chodník k MŠ ulice Jiráskova/, UZ000000237 o částku 3.400.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031855000000 
/Rekonstrukce účelové komunikace M.Šulce/, UZ000000237 o částku 500.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031856000000 
/Rekonstrukce ulic Dobrovského, Pod Lesem, Ve Stráni, Chomutov/, UZ000000237 o částku 
3.300.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031857000000 
/Úprava přechodu pro chodce Březenecká/, UZ000000237 o částku 900.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031858000000 
/ Rekonstrukce chodníku v ulici Krokova/, UZ000000237 o částku 150.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031859000000 
/Chodník Elišky krásnohorské -výkup/, UZ000000237 o částku 200.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3631, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0001511000000 
/Veřejné osvětlení města/, o částku 4.000.000,- Kč
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- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3429, položka 5139 /nákup materiálu jinde nezařazený/, org. 
0001622000000 /Dětské hřiště/, o částku 200.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3429, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0001622000000 
/Dětské hřiště/, o částku 200.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031825000000 /PB – 
Bike areál/, o částku 200.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3412, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031845000000 
/PB 2017 Venkovní posilovací stroje na Domovince/, o částku 200.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3319, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031610000000 
/Park ČSA/, o částku 4.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3632, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031830000000 
/Reko smuteční síň hřbitov/, o částku 2.500.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
00318090000000 / Dopravní hřiště Chomutov - komunikace/, o částku 950.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3632, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031847000000 
/Rozšíření hřbitova II. Etapa/, o částku 2.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3322, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 
00317370000000 /Oprava fasády - oblastní muzeum/, o částku 67.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3322, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 00318350000000 
/Střecha kostel SV. Ignác/, o částku 263.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3322, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 
00318600000000 /Sousoší u hřbitova/, o částku 263.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
00317160000000 / ZŠ Hornická - investice (víceúčelové hřiště včetně příjezdové komunikace)/, o 
částku 54.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
00317170000000 /ZŠ Heyrovského - investice (fasáda)/, o částku 2.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
00318610000000 /Hřiště na házenou ZŠ Školní/, o částku 2.500.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 00318370000000
- /Demolice objektu Riegrova č.p. 5379/, o částku 2.500.000,- Kč
- snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 00317280000000 
/Demolice hotelu u Kamencového jezera/, o částku 352.000,- Kč,

doporučuje ZSMCH

sschválit převedení částky 14.857.000,00 Kč z Fondu rozvoje města do rozpočtu města, orj. 03, na 
dokrytí mimofondových akcí dle rozpisu dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 534/18 z 4. 6. 2018
RO č. 77,78,79/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit převedení částky 2.899.000,00 Kč z Fondu rozvoje města do rozpočtu města, orj. 03, na 
dokrytí mimofondových akcí schválených usneseními ZM č. 040/18 ze dne 12.03.2018 a 091/18 ze 
dne 16.04.2018.

Usnesení RaMěst č. 535/18 z 4. 6. 2018
RO č. 80/2018

Rada statutárního města Chomutova
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doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 80/2018

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 320.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /TSMCH/ odpa 3639, položka 5331 /Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkových organizacím/ org. 3103 o částku 320.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 536/18 z 4. 6. 2018
RO č. 81/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 81/2018

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/, o částku 2.302.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 32 /DPCHJ/ odpa 2221, položka 5213 /neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům-právnickým osobám/, ÚZ 017 org. 3201, o částku 2.302.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 537/18 z 4. 6. 2018
Žádost Tanečního klubu Beethoven D.C. Chomutov o poskytnutí finančních prostředků - ostatní 
neprogramová dotace

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - z nespecifikované provozní rezervy 
Statutárního města Chomutova ve výši 355.000,- Kč pro spolek Taneční klub Beethoven D.C., IČ 
70892709 na Mistrovství Evropy v DISCO DANCE-DISCO FEVER 2018, s následujícími 
podmínkami pro výplatu dotace, které musejí být splněny kumulativně:
a) dotace může být vyplacena až po vyřešení řízení o porušení rozpočtové kázně
b) po udělení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací,
c) po splnění zákonné povinnosti přeregistrace občanského sdružení na spolek
a
schválit rozpočtové opatření č. 76/2018
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, pol. 5901 (finanční rezerva) o částku 355.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 3419, pol. 5222 (Neinvestiční transfery spolkům) org. 195 o 
částku 355.000,- Kč

Usnesení RaMěst č. 538/18 z 4. 6. 2018
Prodej a výkup nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti 
inženýrské sítě – práva vést vodovodní, kanalizační a plynovodní vedení, provozovat je a udržovat 
a práva umístění sjezdu přes části pozemků p.č. 1089, 1091/1 a 1113/1 v k.ú. Chomutov II, které 
jsou vlastnictvím statutárního města Chomutova a to ve prospěch pozemku p.č. 1092 ve vlastnictví 
manželů 
****************************************************************************, při 
splnění podmínek důvodové zprávy.
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Usnesení RaMěst č. 539/18 z 4. 6. 2018
Prodej a výkup 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 část pozemku p.č. 1255 v k.ú. Spořice ve 
vlastnictví statutárního města Chomutova dle GP č. 1186-9/2018 za cenu 6.864,-Kč + DPH ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035.

Usnesení RaMěst č. 540/18 z 4. 6. 2018
Prodej a výkup nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

částečně revokuje

usnesení 335/17/16 z 5.6.2017 v části ceny týkající se směny pozemků mezi městem Chomutov a 
******************************************** a

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t směnu pozemků
- pozemek p.č. 486/1 o vým. 13071 m2 za cenu 86.661,- Kč dle ZP č. 5082-37/2018 v k.ú. Bečov
- pozemek p.č. 3537/1 o vým. 1114 m2 za cenu 145.878,- Kč dle ZP č. 5082-37/2018 v k.ú. 
Chomutov II + 2/3 hodnoty cyklostezky dle ZP č. 5082-37/2018 ve výši 540.905,-Kč, celkem tedy 
686.783,- Kč
- pozemek p.č. 3537/4 o vým. 6302 m2 dle GP č. 2943-54/2017 za cenu 80.981,- Kč dle ZP 
5082-37/2018 v k.ú. Chomutov II,
- pozemek p.č. 3537/5 o vým. 10258 m2 dle GP č. 2943-54/2017 za cenu 131.815,- Kč dle ZP č. 
5082-37/2018 v k.ú. Chomutov II
ve vlastnictví 
********************************************************************************
******************************* za celkovou cenu 986.240,- Kč za

- pozemek p.č. 4305/17 o vým. 3298 m2 za cenu 116.617,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. 
Chomutov I
- pozemek p.č. 4306/3 o vým. 122 m2 za cenu 4.314,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Chomutov I
- pozemek p.č. 4331/6 o vým. 5827 m2 za cenu 206.043,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. 
Chomutov I
- pozemek p.č. 4336/1 o vým. 4378 m2 za cenu 154.806,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. 
Chomutov I
- pozemek p.č. 2417/2 o vým. 85 m2 dle GP č. 6201-57/2017 za cenu 17.809,- Kč dle ZP č. 
5081-36/2018 v k.ú. Chomutov I
- pozemek p.č. 3221/1 o výměře 498 m2 dle GP č. 2942-52/2017 za cenu 17.390,- Kč dle ZP č. 
5081-36/2018 v k.ú. Chomutov II
- pozemek p.č. 3223/13 o vým. 66 m2 dle GP č. 2942-52/2017 za cenu 3.027,- Kč dle ZP č. 
5081-36/2018 v k.ú. Chomutov II
- pozemky p.č. 86/2 o vým. 1821 m2, 86/5 o vým. 596 m2, 87/3 o vým. 187 m2, 86/13 o vým. 95 
m2, 86/6 o vým. 25 m2, 86/3 o vým. 252 m2, 86/20 o vým. 551 m2 a 86/14 o vým. 650 m2 za cenu 
90.203,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Jilmová
- pozemek p.č. st. 31 o vým. 185 m2, stavba bez čp. není součástí pozemku za cenu 15.017,- Kč dle 
ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Jilmová
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- pozemek p.č. st. 32 o vým. 53 m2 , stavba bez čp. není součástí pozemku za cenu 3.933,- Kč dle 
ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Jilmová
- pozemek p.č. 136/12 o vým. 40 m2 za cenu 3.988,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Pohraniční
- pozemek p.č. 118/6 o vým. 19 m2 za cenu 1.894,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Pohraniční
- pozemek p.č. 118/9 o vým. 112 m2 za cenu 13.348,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Pohraniční
- pozemek p.č. st. 54 o vým. 8 m2, stavba bez čp. není součástí pozemku za cenu 953,- Kč dle ZP č. 
5081-36/2018 v k.ú. Pohraniční
- pozemek p.č. 118/16 o vým. 6554 m2, 118/14 o vým. 1413 m2 a 118/15 o vým. 5595 m2 dle GP č. 
72-60/2017 za cenu 64.262,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Pohraniční
- pozemek p.č. 149/4 o vým. 372 m2 dle GP č. 72-60/2017 za cenu 46.592,- Kč dle ZP č. 
5081-36/2018 v k.ú. Pohraniční
ve vlastnictví statutárního města Chomutova za celkovou cenu 760.196,- Kč
K této ceně bude připočten ušlý nájem společnosti Ideafactory s.r.o. (NS č. ORIaMM/090/2010/Pro) 
v celkové výši 204.240,- Kč a část ušlého nájemného společnosti CETIN (NS č. OMP/Fo/00/77) v 
celkové výši 63.333 Kč, celkem tedy 1.027.769 Kč.
Rozdíl ve výši 41.529,- Kč ve prospěch statutárního města Chomutova uhradí 
********************************************************************************
****************************.

Usnesení RaMěst č. 541/18 z 4. 6. 2018
Prodej a výkup nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 2038/2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manželů 
********************************************************************* a pozemku 
p.č. 1974/2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manželů 
************************************************************ z důvodu zatím 
chybějící veřejné infrastruktury a ponechání pozemků jako rezervy pro případný budoucí prodej 
pozemků pro výstavbu RD formou veřejného výběrového řízení.

Usnesení RaMěst č. 542/18 z 4. 6. 2018
Prodej a výkup nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 4418/4 a částí pozemků p.č. 4426/2, 4418/1, 4422/2, 4410/1 a 4417/1 v k.ú. 
Chomutov I do vlastnictví společnosti VILA Hugo s.r.o., IČ 06362176, Ctiborova 1194, Chomutov 
430 01 z důvodu ponechání jako rezervy pro parkování.

Usnesení RaMěst č. 543/18 z 4. 6. 2018
Prodej a výkup nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 4160/1, 4161, 4162, 4163/1, 4163/2, 4163/6, 4164/2, p.č. 
4160/2, 4164/1, 4166/2, 4166/9, 4166/11, 4166/18, 4166/20 v k.ú. Chomutov II a p.č. 921/3 v k.ú. 
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Černovice u Chomutova, dle podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 544/18 z 4. 6. 2018
Prodej a výkup nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemků p.č. 5469/6 o výměře 200 m2, p.č. 5469/7 o výměře 22 m2, 5471/2 o výměře 3 m2, 
p.č. 5472/2 o výměře 5 m2, p.č. 5473/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Chomutov I (dle GP č. 
6292-48/2017) za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 8057-36/2018 ve výši 70.000,- Kč do 
vlastnictví společnosti ABECHES s.r.o., IČ 03146014, č.p. 2000, 43001 Chomutov.
 

Usnesení RaMěst č. 545/18 z 4. 6. 2018
Prodej a výkup nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 4516/30 o výměře 89 m2 (dle GP č. 5783-10/2015) v k.ú. Chomutov I za cenu
dle ZP č.88-5/2018 ve výši 38.000,- Kč + DPH do vlastnictví společnosti SVÁŘECÍ TECHNIKA –
OSVA s.r.o., Dukelská 1296/33, Chomutov, IČ 25438999 za podmínky, že žadatel bude plně
respektovat budoucí rekonstrukci ul. Dukelská i případné vybudování trasy cyklostezky a nebude
bránit její výstavbě ani provozu.

Usnesení RaMěst č. 546/18 z 4. 6. 2018
Prodej a výkup nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 5672 o výměře 20 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu dle znaleckého posudku č. 
87-4/2018 ve výši 10.000,- Kč do vlastnictví 
*************************************************** a 

doporučuje ZSMCH

u z n a t
vlastnické právo *************************************************** ke garáži bez č.p a 
č.e. na pozemku p.č. 5672 v k.ú. Chomutov I.

Usnesení RaMěst č. 547/18 z 4. 6. 2018
Prodej a výkup nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova
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doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
opravu usnesení č. 011/18 ze dne 12.3.2018 v části výměry pozemku p.č. 2414/4 na 711m2 a kupní 
ceny pozemku na výši 81.765,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 548/18 z 4. 6. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pacht částí pozemků p.č. 4235/2 o výměře 16601 m2, 4235/33 o výměře 239 m2, 4235/34 o výměře 
339 m2, 4244/13 o výměře 13430 m2, 4244/16 o výměře 1983 m2, 4246/1 o výměře 31491 m2, 
4246/31 o výměře 7079 m2, 4248/13 o výměře 696 m2, 4248/15 o výměře 2411 m2, 4249/2 o 
výměře 2837 m2, 4249/3 o výměře 11708 m2, p.č. 4249/18 o výměře 1711 m2, p.č. 4249/19 o 
výměře 4385 m2, p.č. 4249/20 o výměře 1892 m2, p.č. 4249/21 o výměře 1813 m2, 4250/5 o 
výměře 22217 m2, 4274/3 o výměře 3745 m2, 4274/20 o výměře 18583 m2, 4305/19 o výměře 
1558 m2, 4331/1 o výměře 5130 m2, 4332/1 o výměře 222 m2 v k.ú. Chomutov I, vyznačených v 
situačním plánku v důvodové zprávě a pacht částí pozemků p.č. 3142/2 o výměře 14581 m2, 3802/1 
o výměře 4440 m2, 3853 o výměře 21449 m2, 3911/1 o výměře 22196 m2, 3938/1 o výměře 64702 
m2, v k.ú. Chomutov II, vyznačených v situačním plánku v důvodové zprávě, za cenu 69 360,- 
Kč/rok + DPH za účelem pěstování olejnin a obilovin na dobu určitou 3 roky pro VAIGL A SYN 
spol. s r.o., Droužkovická 291, Údlice 291, 431 41, IČ 62245163
s tím, že zbylé části pozemků p.č. 4235/2 o výměře 9969 m2, 4235/33 o výměře 72 m2, 4235/34 o 
výměře 543 m2, 4244/13 o výměře 1596 m2, 4244/16 o výměře 311 m2, 4246/1 o výměře 4424 m2, 
4246/31 o výměře 1420 m2, 4248/13 o výměře 299 m2, 4248/15 o výměře 32 m2, 4249/2 o výměře 
1976 m2, 4249/3 o výměře 3471 m2, p.č. 4249/18 o výměře 1961 m2, p.č. 4249/19 o výměře 249 
m2, p.č. 4249/20 o výměře 476 m2, p.č. 4249/21 o výměře 693 m2, 4250/5 o výměře 1491 m2, 
4274/3 o výměře 41796 m2, 4274/20 o výměře 1033 m2, 4305/19 o výměře 395 m2, 4331/1 o 
výměře 869 m2, 4332/1 o výměře 11 m2 v k.ú. Chomutov I a části pozemků p.č. 3142/2 o výměře 
884 m2, 3802/1 o výměře 795 m2, 3853 o výměře 2745 m2, 3911/1 o výměře 18345 m2, 3938/1 o 
výměře 11156 m2, v k.ú. Chomutov II budou propachtovatelem bezúplatně udržovány.

Usnesení RaMěst č. 549/18 z 4. 6. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pronájem pozemků p. č. 3496/1 o výměře 187 m2, 3496/3 o výměře 24 m2, 3497/3 o výměře 16 
m2, 3497/5 o výměře 15 m2, 3500/3 o výměře 96 m2, 3500/4 o výměře 104 m2, 3500/5 o výměře 
42 m2, p.č. 3500/7 o výměře 85 m2, 3500/16 o výměře 21 m2, 3500/19 o výměře 43 m2, 3500/21 o 
výměře 63 m2, 3500/25 o výměře 21 m2, 3500/27 o výměře 21 m2, 3500/32 o výměře 41 m2, 
3500/34 o výměře 44 m2, 3500/36 o výměře 43 m2, 3500/39 o výměře 41 m2, 3500/41 o výměře 21 
m2, 3500/45 o výměře 21 m2, 3500/47 o výměře 21 m2, 3500/49 o výměře 61 m2, 3500/51 o 
výměře 21 m2, 3500/60 o výměře 42 m2, 3500/67 o výměře 42 m2, 3500/69 o výměře 42 m2, 
3500/72 o výměře 63 m2, 3500/74 o výměře 21 m2, 3500/76 o výměře 21 m2, 3500/78 o výměře 
105 m2, 3500/80 o výměře 63 m2, 3500/82 o výměře 21 m2, 3500/83 o výměře 21 m2, 3500/85 o 
výměře 20 m2, 3500/87 o výměře 22 m2, 3500/88 o výměře 21 m2, 3500/89 o výměře 48 m2, 
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3500/91 o výměře 24 m2, 3500/93 o výměře 48 m2, 3500/95 o výměře 21 m2, 3500/96 o výměře 21 
m2, 3500/97 o výměře 20 m2, 3500/99 o výměře 62 m2 a
částí pozemků p. č. 3496/7 o výměře 14 m2, 3497/2 o výměře 4 m2, 3497/4 o výměře 6,5 m2, 
3497/11 o výměře 4,5 m2, 3500/10 o výměře 10,5 m2, 3500/13 o výměře 10,5 m2, 3500/15 o 
výměře 11 m2, 3500/17 o výměře 10,5 m2, 3500/22 o výměře 10,5 m2, 3500/23 o výměře 10,5 m2, 
3500/24 o výměře 10,5 m2, 3500/28 o výměře 10,5 m2, 3500/29 o výměře 10,5 m2, 3500/31 o 
výměře 10,5 m2, 3500/35 o výměře 10,5 m2, 3500/37 o výměře 10,5 m2, 3500/38 o výměře 10 m2, 
3500/40 o výměře 10,5 m2, 3500/42 o výměře 10,5 m2, 3500/44 o výměře 10,5 m2, 3500/46 o 
výměře 10,5 m2, 3500/50 o výměře 10 m2, 3500/52 o výměře 10,5 m2, 3500/53 o výměře 10,5 m2, 
3500/56 o výměře 10,5 m2, 3500/58 o výměře 10 m2, 3500/61 o výměře 10 m2, 3500/62 o výměře 
10,5 m2, 3500/65 o výměře 11,5 m2, 3500/70 o výměře 10,5 m2, 3500/71 o výměře 10,5 m2, 
3500/75 o výměře 10,5 m2, 3500/79 o výměře 21 m2, 3500/81 o výměře 21 m2, 3500/86 o výměře 
11 m2, 3500/92 o výměře 23 m2, 3500/94 o výměře 25 m2, 3500/111 o výměře 21 m2, vše k.ú. 
Chomutov II, vyznačených v situačním plánku v důvodové zprávě, za účelem užívání pozemků pod 
garážemi za roční nájemné ve výši 48 032,- Kč s tím, že za bezesmluvní užívání pozemku bude 
uhrazeno ušlé nájemné v celkové výši 144 096,- Kč, pro Družstvo pro výstavbu a správu garáží 
Chomutov, Mostecká 39/3, Chomutov, 430 01, IČ 000 55 565.

Usnesení RaMěst č. 550/18 z 4. 6. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

r e v o k o v a t
usnesení ZM č. 079/18 ze dne 16. 4. 2018 ve věci přijetí daru (topného kanálu) v areálu Cihlářská 
č.p. 4132, Chomutov a

s c h v á l i t
přijetí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 
3118/48, 40001 Ústí nad Labem, IČ 70892156, do vlastnictví Statutárního města Chomutova, a to: 
topný kanál s přívodním potrubím o délce max. 190 bm umístěný na pozemku p.č. 4893/1, obec 
Chomutov, k.ú. Chomutov I.

Usnesení RaMěst č. 551/18 z 4. 6. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
zveřejnění záměru vkladu topného kanálu s přívodním potrubím o délce max. 190 bm umístěný na 
pozemku p.č. 4893/1, obec Chomutov, k.ú. Chomutov I v areálu Cihlářská 4132, Chomutov do 
společnosti T e p l o Chomutov s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 112, 113, Chomutov, IČ 61538647.

Usnesení RaMěst č. 552/18 z 4. 6. 2018
Informativní zpráva o postupu reklamací v areálu IPRM Zadní Vinohrady

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí
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předloženou zprávu o postupu prací v rámci reklamačního řízení v areálu IPRM Zadní Vinohrady a

ukládá

vedoucí OMM předložit další informativní zprávu v září 2018.

Usnesení RaMěst č. 553/18 z 4. 6. 2018
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, do 31.12.2019, s obcí Kalek

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

Usnesení RaMěst č. 554/18 z 4. 6. 2018
Nominace do komisí Svazu měst a obcí ČR

Rada statutárního města Chomutova

částečně revokuje

usnesení RaMěst č. 357/15 ze 14.9.2015 v části

Rada statutárního města Chomutova
navrhuje
do ustavených odborných komisí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR:
- paní ************************ jako členku Komise cestovního ruchu
- pana ******************** jako člena Komise pro informatiku

a schvaluje nové znění:

Rada statutárního města Chomutova
navrhuje
do ustavených odborných komisí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR:
- paní ******************* jako členku Komise cestovního ruchu
- pana ************************ jako člena Komise pro informatiku.

Usnesení RaMěst č. 555/18 z 4. 6. 2018
Pověření k organizování činnosti na ODaSČ

Rada statutárního města Chomutova

pověřuje

organizováním činnosti na odboru dopravních a správních činností do doby 
vypsání VŘ na obsazení pracovní pozice "vedoucí odboru" ODaSČ.

Usnesení RaMěst č. 556/18 z 4. 6. 2018
Odstoupení od smlouvy o dílo č. d201500010 se společností HERKUL a.s. 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje
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odstoupení od smlouvy o dílo č. d201500010 uzavřené dne 30. 1. 2015 se společností HERKUL 
a.s., IČ: 25004638, č.p. 228, 435 21 Obrnice, pro prodlení zhotovitele s provedením díla, a to 
ohledně celého plnění a

schvaluje

započtení pohledávky města vůči společnosti HERKUL a.s. spočívající v právu na náhradu škody 
ze smlouvy o dílo ve výši ušlé dotace, tedy 606.701,92 Kč, vůči pohledávce společnosti HERKUL 
a.s. vůči městu ve výši 95.340,-Kč spočívající v právu na vrácení náhrady škody za vrácenou daň z 
převodu nemovitostí, dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 557/18 z 4. 6. 2018
Smlouva o realizaci přeložky - zařízení NN

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120060539 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 
dodávce elektrické energie mezi statutárním městem Chomutov a provozovatelem ČEZ Distribuce 
a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – viz příloha č. 1 
důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 558/18 z 4. 6. 2018
Souhlas s přijetím daru za 2. čtvrtletí 2018 pro Základní uměleckou školu T. G. Masaryka 
Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

souhlasí

s přijetím účelově určeného daru peněžitého ve výši 50 000,- Kč určeného Základní umělecké škole 
T. G. Masaryka Chomutov na nákup partitury pro orchestr Ponticello.

Usnesení RaMěst č. 559/18 z 4. 6. 2018
Změna Zřizovací listiny Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, IČ: 46789944

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit změnu Zřizovací listiny Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, IČ: 
46789944, s účinností od 1. 9. 2018.

Usnesení RaMěst č. 560/18 z 4. 6. 2018
Dotace pro sociální oblast Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb na rok 2018 - doplnění

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

neschválit uvedenému žadateli dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících 
sociálních a ostatních služeb na rok 2018 z rozpočtu města:

Asociace pracovní rehabilitace, z.s, IČO 26569558, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20, na 
projekt Podpora odborného poradenství v oblasti ergoterapie v SAS pro OZP.
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JUDr. Marek Hrabáč David Dinda
primátor statutárního města Chomutova náměstek primátora statutárního města 

Chomutova
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