
USNESENÍ

z 83.řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 9. 4. 2018 od 10:00
 hod., v zasedací místnost č.13

Usnesení RaMěst č. 320/18 z 9. 4. 2018
Kontrola plnění usnesení

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení RaMěst č. 321/18 z 9. 4. 2018
Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku č. 012/2018/MK: Sekání travnatých ploch

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

rozhodnutí Technický služeb města Chomutov, p.o. o výběru dodavatele na veřejnou zakázku č. 
012/2018/MK: Sekání travnatých ploch.

Usnesení RaMěst č. 322/18 z 9. 4. 2018
Příkazní smlouva - Sociální služby Chomutov - dodatek č. 1

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření příkazní smlouvy s příspěvkovou organizací Sociální služby Chomutov (dále jen SSCH), 
IČ: 467 89 944, Písečná 5030, Chomutov 430 04, dle aktualizovaného spravovaného majetku ke dni 
31.12.2017.

Usnesení RaMěst č. 323/18 z 9. 4. 2018
Příkazní smlouva - Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření příkazní smlouvy s příspěvkovou organizací Středisko knihovnických a kulturních služeb 
Chomutova (dále jen SKKS), IČ: 003 60 589, Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov, dle 
aktualizovaného spravovaného majetku ke dni 31.12.2017.

Usnesení RaMěst č. 324/18 z 9. 4. 2018
Příkazní smlouva - Středisko volného času DOMEČEK

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření příkazní smlouvy s příspěvkovou organizací Středisko volného času Domeček (dále jen 
SVČ Domeček), příspěvková organizace, IČ: 712 94 147, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov, dle 
aktualizovaného spravovaného majetku ke dni 31.12.2017.
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Usnesení RaMěst č. 325/18 z 9. 4. 2018
Příkazní smlouva - Technické služby města Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření příkazní smlouvy s příspěvkovou organizací Technické služby města Chomutov (dále jen 
TSmCH), IČ: 000 79 065, náměstí 1. máje 89, 430 01 Chomutov, dle aktualizovaného 
spravovaného majetku ke dni 31.12.2017.

Usnesení RaMěst č. 326/18 z 9. 4. 2018
Výběr nejvhodnější nabídky VZMR "Vodorovné dopravní značení v roce 2018 - 2020 ve městě 
Chomutov".

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr dodavatele v rámci VZMR 
"Vodorovné dopravní značení v roce 2018 -2020 ve městě Chomutov", společnost Laufer a spol 
s.r.o., Ctiborova 5614, Chomutov 43001, IČ 48269948.

Usnesení RaMěst č. 327/18 z 9. 4. 2018
Nakládání s majetkem - záměr přijetí daru nemovité věci (topný kanál) v areálu č.p. 4132 Cihlářská, 
Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

záměr 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. 110 bm umístěný na pozemku p.č. 4893/1, obec 
Chomutov, k.ú. Chomutov I.

doporučuje ZSMCH

schválit 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. 110 bm umístěný na pozemku p.č. 
4893/1, obec Chomutov, k.ú. Chomutov I.

Usnesení RaMěst č. 328/18 z 9. 4. 2018
Výkup staveb Kamencové jezero - toalety a kanalizace

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit výkup budov a staveb dle přílohy č. 1 od společnosti CV RELAX a.s., Táboritská 116, 
Chomutov, IČ 273 25 741, jejímž předmětem je WC u baru, 4x veřejné WC na pozemcích 4689/18, 
20, 21, 22, 23, v k.ú. Chomutov I a kanalizace za celkovou částku 6 321 864,00,- Kč vč. DPH.
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Usnesení RaMěst č. 329/18 z 9. 4. 2018
Výkup stavby - Marina

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit výkup budovy dle přílohy č. 1 od Spolku sport a zdraví, Táboritská 116, Chomutov, IČ 270 
23 851, jejímž předmětem je výkup Mariny na pozemcích č. 4687/3 a 4687/7 v k.ú. Chomutov I 
(stavby nezapsané v katastru nemovistostí) za celkovou částku 1 700 655,00,-Kč vč. DPH.

Usnesení RaMěst č. 330/18 z 9. 4. 2018
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro Českou asociaci skateboardingu z.s..

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - Dotačního fondu Rady statutárního města 
Chomutova ve výši 15.000 Kč pro Českou asociaci skateboardingu z.s., IČ 22820752, se sídlem 
Šternova 12, Praha 5-Jinonice, 15800 na projekt Český skateboardový pohár 2018-kategorie bowl 
Chomutov.

Usnesení RaMěst č. 331/18 z 9. 4. 2018
Změna Statutu FRM č. 1

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit změnu č. 1 Statutu Fondu rozvoje města

Usnesení RaMěst č. 332/18 z 9. 4. 2018
Výjimka ze směrnice rady č. 004-07-17 Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace 
SMCH

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

udělení výjimky ze směrnice rady SMCH č. 004-07-17 Pravidla rozpočtového procesu pro 
příspěvkové organizace SMCH, ve smyslu nedodržení předepsaného rozsahu Povinných náležitostí 
Výročního vyhodnocení plnění rozpočtu příspěvkové organizace a souhlasí s předložením 
zjednodušeného rozsahu, dle upravené přílohy č. 3 důvodové zprávy pro rok 2017.

Usnesení RaMěst č. 333/18 z 9. 4. 2018
RO č. 45/2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 45/2018
- snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím) org. 0000000000199 o částku 50.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3299, položka 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým 
a podobným organizacím) org. 0000000000199 o částku 50.000,- Kč.
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Usnesení RaMěst č. 334/18 z 9. 4. 2018
Schválení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu, pod názvem : Rekonstrukce vnitrobloku ul. 
5.května, Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnost "WORLD INVEST" v.o.s., Obecní 23, 431 11 Otvice na plnění veřejné zakázky pod 
názvem : "Rekonstrukce vnitrobloku ul. 5. května, Chomutov" a uzavření smlouvy o dílo s touto 
společností, v případě odstoupení uvedené vítězné společnosti ze soutěže, uzavření smlouvy o dílo s 
druhým uchazečem v pořadí a případně i s třetím uchazečem v pořadí, dle výsledku hodnocení 
nabídek ( příloha č. 1 - zpráva otevírání, hodnocení a posouzení nabídek)

Usnesení RaMěst č. 335/18 z 9. 4. 2018
Aktualizace členů poroty architektonické soutěže s názvem „ROZVOJ REKREAČNÍHO AREÁLU 
KAMENCOVÉHO JEZERA“

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

aktualizaci členů poroty architektonické soutěže s názvem „ROZVOJ REKREAČNÍHO AREÁLU 
KAMENCOVÉHO JEZERA“.

Usnesení RaMěst č. 336/18 z 9. 4. 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 VO Zoopark Chomutov" SO 401 Veřejné 
osvětlení.

Usnesení RaMěst č. 337/18 z 9. 4. 2018
Vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, v souladu s Metodickým pokynem 
RSMCH č. 011/13-17, pod názvy: 1. Rekonstrukce ul. Višňová v úseku od ul. Krušnohorská po ul. 
Čermákova, Chomutov
2. Přístupový chodník k MŠ ul. Jiráskova, Chomutov

Usnesení RaMěst č. 338/18 z 9. 4. 2018
Pověření k organizování činnosti na ORI

Rada statutárního města Chomutova

pověřuje

Ing. Janu Tröglovou organizováním činnosti na odboru rozvoje a investic po dobu mateřské a 
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rodičovské dovolené vedoucí odboru rozvoje a investic Mgr. Hany Novákové.

Usnesení RaMěst č. 339/18 z 9. 4. 2018
Schválení realizovaných investic v objektu Hotel Kamenčák v očekávané výši 2 998 838 Kč bez 
DPH.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

realizaci investic v objektu Hotel Kamenčák ve výši 2 998 838 Kč bez DPH dle uvedených příloh

Usnesení RaMěst č. 340/18 z 9. 4. 2018
Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov za 
rok 2017

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

výsledky hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem 
Chomutov za rok 2017, provedeného v souladu se Směrnicí RSMCH č. 033/02-13,

souhlasí

v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s potvrzením 
********************************************************************************
******************************************************************************* 
pro výkon práce na pracovním místě ředitele/ředitelky škol zřizovaných statutárním městem 
Chomutov bez vyhlášení konkursu na další šestileté období,

ukládá

Bc. Dagmar Mikovcové, vedoucí odboru školství, připravit v termínu do 31. 7. 2018 potvrzení o 
splnění podmínek automatického prodloužení funkčního období (doklad o zastávání dané funkce).

Usnesení RaMěst č. 341/18 z 9. 4. 2018
Posílení fondu investic Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace převodem z rezervního 
fondu organizace a úprava č. 1 čerpání fondu investic organizace

Rada statutárního města Chomutova

souhlasí

s převodem části rezervního fondu Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 
72744260 ve výši 61 000,- Kč do investičního fondu organizace

schvaluje

úpravu č. 1 plánu čerpání investic Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 72744260 
na rok 2018

Usnesení RaMěst č. 342/18 z 9. 4. 2018
Revize stanov Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko
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Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit změnu stanov Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko, IČ 05054265, se sídlem náměstí 1. 
máje 1, 430 01 Chomutov, dle přílohy č. 1,

doporučuje ZSMCH

pověřit náměstka primátora Mgr. Jana Mareše, aby na valné hromadě svazku hlasoval v souladu s 
tímto usnesením.

Usnesení RaMěst č. 343/18 z 9. 4. 2018
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících sociálních a 
ostatních služeb na rok 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících 
sociálních a souvisejících služeb pro rok 2018 z rozpočtu města:
1) ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s., IČO 22832734, se sídlem Chomutov, Pod lesem 4939, 
na projekt Činnost spolu ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. 2018 ve výši 10.000 Kč
2) Solid Ground, z.s., IČO 26996928, se sídlem Strupčice 12, Strupčice, na projekt Mateřské 
centrum U Broučka ve výši 36.000 Kč
3) Společně proti času, o.p.s., IČO 22800522, se sídlem Chomutov, Prokopova 18275, na projekt 
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb ve výši 20.000 Kč - přistoupení k Pověření 
Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Pečovatelská služba
4) Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, IČO 66112222, se sídlem 
Chomutov, Kochova 1185, na projekt Kapka 97, sdružení onkologických pacientů a přátel - dotace 
na činnost ve výši 38.000 Kč
5) Solid Ground, z.s., IČO 26996928, se sídlem Strupčice 12, Strupčice, na projekt Dětská šou ve 
výši 6.000 Kč
6) Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, 
Písečná 5030, na projekt Rozvoj a podpora služeb střediska Azylového domu Písečná ve výši 
20.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních 
služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Azylové domy
7)Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, Písečná 
5030, na projekt Rozvoj a podpora služeb střediska Centra denních služeb Bezručova ve výši 
20.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních 
služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Denní stacionáře
8)Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, Písečná 
5030, na projekt Rozvoj a podpora služeb střediska Domova pro osoby se zdravotním postižením 
Písečná ve výši 20.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná 
služba: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
9)Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, Písečná 
5030, na projekt Rozvoj a podpora služeb střediska Domova pro seniory Písečná ve výši 20.000 Kč 
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Domovy pro seniory
10) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek, IČO 65399447, se 
sídlem Praha 1, Krakovská 21, na projekt Činnost SONS ČR - Chomutov 2018 ve výši 31.500 Kč - 
přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 
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působností
11) SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616/62, na projekt Služby Asociace Pro HANDICAP ve výši 4.000 Kč
12) SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616/62, na projekt Keramická a kreativní dílna 4.000 Kč
13)SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616/62, na projekt Koně dětem s hendikepem ve výši 4.500 Kč
14) Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Terénní programy 
Chomutovsko ve výši 48.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná 
služba: Terénní programy
15) Demosthenes, o.p.s., IČO 25421018, se sídlem Ústí nad Labem, Mírová 2, na projekt Raná péče 
DEMOSTHENA ve výši 10.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná 
služba: Raná péče
16) Spirála, Ústecký kraj, z. s., IČO 68954221, se sídlem Ústí nad Labem, K Chatám 22, na projekt 
Centrum krizové intervence ve výši 15.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění 
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – 
registrovaná služba: Krizová pomoc
17)Spirála, Ústecký kraj, z. s., IČO 68954221, se sídlem Ústí nad Labem, K Chatám 22, na projekt 
Linka pomoci ve výši 10.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná 
služba: Telefonická krizová pomoc
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 
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Krizová pomoc
19) Fokus Labe, z.ú., IČO 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9, na 
projekt Chráněné bydlení ve výši 20.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění 
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – 
registrovaná služba: Chráněné bydlení
20) Diakonie ČCE - středisko Praha, IČO 62931270, se sídlem Praha, Vlachova 1502/20, na projekt 
Raná péče rodinám Chomutovska – 2018 ve výši 30.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého 
kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje – registrovaná služba: Raná péče
21) Na louce, z. s., IČO 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Rodinné 
centrum Kolibřík 33.000 Kč
22) Oblastní charita Most, IČO 70828920, se sídlem Most, Petra Jilemnického 2457, na projekt 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro ve výši 35.000 Kč - přistoupení k Pověření 
Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
23) TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s., IČO 25453629, se sídlem Ústí nad Labem, Hrnčířská 
64/4, na projekt Sociální služby pro osoby nevidomé a s těžkým zrakovým postižením - 
průvodcovské a předčitatelské služby ve výši 15.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k 
zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje – registrovaná služba: Průvodcovské a předčitatelské služby
24) TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s., IČO 25453629, se sídlem Ústí nad Labem, Hrnčířská 
64/4, na projekt Sociální služby pro osoby nevidomé a s těžkým zrakovým postižením - sociální 
rehabilitace ve výši 15.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná 
služba: Sociální rehabilitace
25) Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24, na projekt Podpora 
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vzdělávání ve výši 19.500 Kč
26) Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24, na projekt 
Předškolní kluby ve výši 35.000 Kč
27) Northskateunion, z.s., IČO 04201655, se sídlem Chomutov, Kamenná 5120, na projekt Primární 
prevence v Eldorádu v roce 2018 ve výši 35.000 Kč
28) Oblastní charita Most, IČO 70828920, se sídlem Most, Petra Jilemnického 2457, na projekt 
Odborné sociální poradenství Chomutov I + II ve výši 10.000 Kč - přistoupení k Pověření 
Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Odborné sociální poradenství
29) Sbor CASD Horizont, IČO 26522675, se sídlem Chomutov, Příční 26/2, na projekt Provoz KCR 
Horizont ve výši 17.000 Kč
30) ADRA, o.p.s., IČO 61388122, se sídlem Praha, Markova 600/6, na projekt Péče o duševní 
zdraví skrze dobrovolnictví ve výši 25.500 Kč

doporučuje ZSMCH

schválit uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících 
sociálních a souvisejících služeb pro rok 2018 z rozpočtu města:
30) K srdci klíč, o.p.s., IČO 27000222, se sídlem Horní Jiřetín, U Jezera 1, Dolní Jiřetín, na projekt 
Noclehárna v Chomutově ve výši 100.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění 
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – 
registrovaná služba: Noclehárny
31) Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt K - centrum 
Chomutov ve výši 57.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná 
služba: Kontaktní centra
32) Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež ve věku 6-26 let - „Klub Molo“ ve výši 70.000 Kč - přistoupení k 
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
33) Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., IČO 27270955, se sídlem Chomutov, 
Kochova 1185 na projekt Osobní asistence ve výši 100.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého 
kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje – registrovaná služba: Osobní asistence
34) Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., IČO 27270955, se sídlem Chomutov, 
Kochova 1185 na projekt Odborné sociální poradenství ve výši 100.000 Kč - přistoupení k Pověření 
Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Odborné poradenství
35) Masopust, z.s., IČO 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Sociální rehabilitace Masopust, z.s. ve výši 100.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k 
zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje – registrovaná služba: Sociální rehabilitace
36) Masopust, z.s., IČO 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Sociálně terapeutické dílny Masopust, z.s. ve výši 100.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého 
kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje – registrovaná služba: Sociálně terapeutické dílny
37) Fokus Labe, z.ú., IČO 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9, na 
projekt Centrum duševního zdraví Chomutov ve výši 70.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého 
kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje – registrovaná služba: Sociální rehabilitace
38) Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o., IČO 28716736, se sídlem Chomutov, Kochova 1185, na 
projekt Zajištění dostupnosti terénní pečovatelské služby, zaměření na okolní obce ve výši 100.000 
Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
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zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Pečovatelská služba
39) ADRA, o.p.s., IČO 61388122, se sídlem Praha, Markova 600/6, na projekt Podpora 
dobrovolnictví v Chomutově ve výši 99.300 Kč
40) Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24, na projekt Terénní 
programy ve výši 100.000 Kč - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná 
služba: Terénní programy
41) Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24, na projekt Dluhové 
poradenství ve výši 60.000 Kč
42) Oblastní charita Chomutov, IČO 73632988, se sídlem Chomutov, náměstí 1. Máje 2, na projekt 
Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2018 ve výši 100.000 Kč
43) Asociace pracovní rehabilitace, z.s., IČO 26569558, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20, na 
projekt Podpora stávající sociální služby - SAS pro OZP Chomutov ve výši 68.500 Kč - přistoupení 
k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: SAS pro zdravotně postižené

neschvaluje

uvedenému žadateli dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících sociálních 
a souvisejících služeb pro rok 2018 z rozpočtu města:
45)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

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

Chomutova
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