
USNESENÍ

z 1. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 26. 11. 2018 od 9.00
 hod. v zasedací místnosti č.13

Usnesení RaMěst č. 898/18 z 26. 11. 2018
Kontrola plnění usnesení

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení RaMěst č. 899/18 z 26. 11. 2018
Časový a obsahový plán jednání RSMCH a ZSMCH na 1. pol. roku 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

návrh časového a obsahového plánu schůzí Rady statutárního města Chomutova na 1. pol. roku 
2019 dle upravené důvodové zprávy a

doporučuje ZSMCH

schválit návrh časového a obsahového plánu zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova 
na 1. pol. roku 2019.

Usnesení RaMěst č. 900/18 z 26. 11. 2018
Organizační zabezpečení ZSMCH dne 12. 12. 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

organizační zabezpečení Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které se bude konat dne 12. 
12. 2018.

Usnesení RaMěst č. 901/18 z 26. 11. 2018
Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku č. 020/2018/MK - Vozidlo s ramenovým 
nosičem

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

rozhodnutí TSmCh p.o., o výběru dodavatele na veřejnou zakázku č. 020/2018/MK - Vozidlo s 
ramenovým nosičem.

Usnesení RaMěst č. 902/18 z 26. 11. 2018
Volba žadatele do funkce přísedícího Okresního soudu v Chomutově

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

zvolení žadatele 
******************************************************************************* 
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do funkce přísedícího Okresního soudu v Chomutově.

Usnesení RaMěst č. 903/18 z 26. 11. 2018
Upřesnění výkladu čl. 5.7.3 Zásad poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova pro 
rok 2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit upřesnění výkladu čl. 5.7.3 Zásad poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Chomutova ve znění účinném od 1.1.2018 do 31.12.2018 dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 904/18 z 26. 11. 2018
Smlouva o spolupráci Statutárního města Chomutova s Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko 
na realizaci projektu "Chomutovsko-kompostéry pro občany-2"

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit smlouvu o spolupráci Statutárního města Chomutova s Dobrovolným svazkem obcí 
Chomutovsko, IČ: 05054265 na realizaci projektu "Chomutovsko-kompostéry pro občany-2".

Usnesení RaMěst č. 905/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, práva 
umístění sjezdu přes část pozemku p.č. 4707/30 v k.ú. Chomutov I, který je vlastnictvím 
statutárního města Chomutova a to ve prospěch pozemku p.č. 4699/18 ve vlastnictví 
*******************************************, při splnění podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 906/18 z 26. 11. 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 energetické vedení, provozovat je a 
udržovat přes části pozemků p.č. 527/1, 914/1, 914/16, 914/17, 914/18, 914/19, 1080/1, 1080/8 a 
1080/9 v k.ú. Chomutov II a pozemku p.č. 4870/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního 
města Chomutova a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 
02, IČ 24729035, při splnění podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 907/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje
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uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene a smlouvy o 
právu provést stavbu, služebnost inženýrské sítě - práva vést energetické vedení, provozovat je a 
udržovat přes části pozemků p.č. 1089, 1091/1 a 1113/1 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví 
statutárního města Chomutova a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02, IČ 24729035, při splnění podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 908/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření třístranné smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - 
práva vést vodovodní a kanalizační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 
4700/71, 4700/75 a 4700/76 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Družstva pro výstavbu a správu garáží 
Chomutov, Mostecká 39/3, 430 01 Chomutov, IČ 00055565 dle GP č. 6386-29/2018 za cenu 
1.000,-Kč + DPH ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 
415 50, IČ 49099469 a investorem Statutární město Chomutov. 

Usnesení RaMěst č. 909/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
vodovodní a kanalizační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 4693/2, 4693/11, 
4693/12, 4695/75, 4700/72, 4700/73 a 4700/74 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 6386-29/2018 za cenu 
1.000,-Kč + DPH ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 
415 50, IČ 49099469.

Usnesení RaMěst č. 910/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

revokuje

revokuje své usnesení č. 133/16:4 z 21.3.2016 

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě – práva vést 
plynárenské vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 6125/284, 6125/286, 
6125/287 a 6125/290 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutova dle GP č. 
6383-2018349/2018 za cenu 500,- Kč + DPH ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, Ústí 
nad Labem, IČ 27295567.

Usnesení RaMěst č. 911/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje
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uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva vést 
vodovodní vedení přes část pozemku p.č. 3172/212 v k.ú. Chomutov II, dle GP č. 3041-162/2018 za 
cenu 500,- Kč + DPH ve vlastnictví statutárního města Chomutova ve prospěch pozemku p.č. 
4378/7 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví manželů 
*************************************************************.

Usnesení RaMěst č. 912/18 z 26. 11. 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. 2772/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví 
********************************************* z důvodu nutnosti komplexního řešení 
dopravní obslužnosti v dané lokalitě.

Usnesení RaMěst č. 913/18 z 26. 11. 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. 1251/10 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví pana 
****************************************************** z důvodu plánovaného rozšíření 
přilehlé komunikace.

Usnesení RaMěst č. 914/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

záměr zřízení věcného břemene služebnost cesty na částech pozemků p.č. 4119/1 a 4121/1 v k.ú. 
Chomutov II a dále 

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
prodej částí pozemků p.č. 4119/1 o výměře cca 350 m2 a p.č. 4121/1 o výměře cca 10 m2 v k.ú.
Chomutov II do vlastnictví společnosti Detmers Objekt – Plan GmbH s.r.o., Chomutov, Blatenská
1720/58, IČ 61328120 z důvodu plánovaného rozšíření stávající komunikace do obce Spořice.

Usnesení RaMěst č. 915/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje
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zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1283/16 v k.ú. Chomutov II.

Usnesení RaMěst č. 916/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje podílu ve výši 14670/18028 k pozemku p.č. 4865/225 v k.ú. Chomutov 
I. 

Usnesení RaMěst č. 917/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 4930/3 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Chomutov I a dále 

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
prodej části pozemku p.č. 4927/12 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví paní 
************************************************* z důvodu nesouladu užívání a 
zařazení pozemku v územním plánu.

Usnesení RaMěst č. 918/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 3511/11 o výměře cca 388 m2 Chomutov I za 
podmínek dle důvodové zprávy a dále

schvaluje

záměr zřízení věcného břemene služebnost cesty na části pozemku p.č. 3511/11 v k.ú. Chomutov I.

Usnesení RaMěst č. 919/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

revokuje

usnesení č. 844/18 ze dne 29.10.2018 a
s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 5167/1 o výměře cca 113 m2 v k.ú. Chomutov I, za 
podmínek dle důvodové zprávy.
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Usnesení RaMěst č. 920/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej 4/7 podílu k pozemku p.č. 2733/1 o výměře 98 m2 v k.ú. Chomutov I za zvýhodněnou kupní 
cenu tj. 25% z ceny dle ZP č. 8026-5/2018, tj. za cenu 1 podílu ve výši 2.275,- Kč, takto:
- 2 podíly k pozemku p.č. 2733/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví pana 
*********************************************** za kupní cenu ve výši 4.550,- Kč
- 1 podíl k pozemku p.č. 2733/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví paní 
************************************************ za kupní cenu ve výši 2.275,- Kč
- 1 podíl k pozemku p.č. 2733/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví pana 
**************************************************** za kupní cenu ve výši 2.275,- Kč.
Zdůvodnění snížení ceny podle znaleckého posudku na 25% vychází ze schváleného usnesení 
ZSMCH č. 2/13/21 ze dne 18.3.2013, podle kterého se od 19.3.2013 pozemky tvořící ostatní plochy 
areálů garáží případně pozemky sloužící jako přístupové účelové komunikace k těmto areálům 
garáží prodávají vlastníkům garáží za cenu 25% hodnoty ceny obvyklé stanovené znaleckým 
posudkem a to z důvodu snižování nákladů města na údržbu pozemků a přenesením povinnosti 
údržby a oprav na majitele staveb a také z důvodu toho, že tyto pozemky slouží jako vjezd do garáží 
pouze jejich majitelům (je tedy funkčně omezeno jejich využití) a dále
n e s c h v á l i t
prodej 1/7 podílu k pozemku p.č. 2733/1 o výměře 98 m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví 
************************************************************.

Usnesení RaMěst č. 921/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zřízení věcného břemene služebnost inženýrské sítě, práva umístění vodárenského zařízení, s 
právem vstupu a vjezdu za účelem provozu a údržby v rozsahu geometrického plánu č. 
2971-153/2017 na části pozemku p.č. 3225/3 v k.ú. Chomutov II ve prospěch Severočeské 
vodárenské společnosti a.s. a dále

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
směnu pozemků p.č. 5904/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutova za 
pozemek p.č. 3225/3 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 s doplatkem rozdílu cen pozemků ve prospěch 
statutárního města Chomutova ve výši 1.609.250,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 922/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1195/8, 1195/7, 1195/6, 1195/5, 1195/4, 1195/3, 1194/6, 
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1194/5, 1194/4, 1194/3 v k.ú. Chomutov I, jejichž součástí jsou budovy bez čp. (garáže) a pozemků 
p.č. 1192, 1193, 1194/1 a 1195/2 v k.ú. Chomutov I.

Usnesení RaMěst č. 923/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 4612/6 o výměře 236 m2 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 6399-38/2018 za cenu 
dle znaleckého posudku č. 8136-125/2018 ve výši 105.000,-Kč a ušlé nájemné 385,- Kč do 
vlastnictví *******************************************************************.

Usnesení RaMěst č. 924/18 z 26. 11. 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. 5404/38 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví společnosti 
DOSPRA, spol. s r.o., IČ 60279231, Březenecká 4475, Chomutov 430 04 z důvodu nekoncepčního 
řešení v dané lokalitě. 

Usnesení RaMěst č. 925/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t prodej pozemku p.č. 3692/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví 
**************************************************** z důvodu ponechání pozemku jako 
rezervy na případnou budoucí výstavbu rodinných domů v dané lokalitě. 

Usnesení RaMěst č. 926/18 z 26. 11. 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. 4698/1 a části pozemku p.č. 4707/27 v k.ú. Chomutov I 
do vlastnictví ********************************************************* z důvodu 
nesouladu s územním plánem. 

Usnesení RaMěst č. 927/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

7



doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t prodej pozemků p.č. 4307, 4310 a 4313/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví 
********************************************************************************
*********************************** z důvodu nesouladu s ÚP a řešení dané lokality jako 
celku. 

Usnesení RaMěst č. 928/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

1. s c h v á l i t
bezúplatný převod pozemků p.č. 4767/3 o výměře 352 m2 a p.č. 4767/8 o výměře 553 m2 v k.ú. 
Chomutov I z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha IČ 69797111 do 
vlastnictví statutárního města Chomutova z důvodu veřejného zájmu za účelem péče o přírodní 
areál Podkrušnohorského zooparku, k vytváření vhodného prostředí pro odpočinek, rekreaci a 
vzdělávání obyvatel, k péči o životní prostředí, k ochraně a obnově přírody a rozmnožování 
evropské flory a fauny a

2. s c h v á l i t
znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného 
práva č. 155/2018, včetně omezujících podmínek sjednaných na dobu 20 let od právních účinků 
vkladu vlastnického práva, dle této smlouvy do katastru nemovitostí.

Usnesení RaMěst č. 929/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
záměr výkupu části pozemku p.č. 1228/9 v k.ú. Chomutov II z vlastnictví 
********************************************************************************
*************************************************************

Usnesení RaMěst č. 930/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
záměr výkupu pozemku p.č. 2445/1 o výměře 595 m2, jehož součástí je stavba – objekt k bydlení 
čp. 3587, p.č. 2443/2 o výměře 314 m2, p.č. 2445/3 o výměře 3 m2 a p.č. 2448/1 o výměře 1442 m2 
v k.ú. Chomutov I do vlastnictví statutárního města Chomutova za navrhovanou kupní cenu 4 476 
300,- Kč.
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Usnesení RaMěst č. 931/18 z 26. 11. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

vzít na vědomí
oznámení České republiky, právo hospodaření s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha IČ 69797111 o vyhlášení 
výběrového řízení s aukcí o nejvýhodnější nabídku na koupi jednotky číslo 5290/2 včetně 
související podílů k pozemkům p.č. 5459/17, 5459/18 v k.ú. Chomutov I.

Usnesení RaMěst č. 932/18 z 26. 11. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

odmítnutí požadavku ****************************************************** - 
podnájemce
budovy čp. 552 Boženy Němcové, Chomutov, na náhradu za zhodnocení této nemovitosti v 
důsledku provedených úprav.

Usnesení RaMěst č. 933/18 z 26. 11. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

revokuje

usnesení č. 758/18 ze dne 3.9.2018 ve věci uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku v čp. 
5164 Kamenná, Chomutov (pavilon A a B)
a

schvaluje

uzavření smluv o výpůjčce movitého majetku k jeho bezplatnému užívání za účelem realizace 
projektu
1. „Rekonstrukce objektu Kamenná 5164 (pavilon A) – dětské skupiny v Chomutově“ s 
registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000474 po dobu realizace projektu do 31. 12. 2023 
se smluvním partnerem projektu:
2. „Sociální centrum Kamenná“ s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002242 po dobu 
realizace projektu do 31. 12. 2023
se smluvním partnerem projektu: Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace se sídlem 
Písečná 5030, 430 03 Chomutov, IČ 46789944, a to dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 934/18 z 26. 11. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje
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- ukončení přerušení provozu prostor u smlouvy ag. č. 2011000486-Ša uzavřené dne 25.1.2012 pro 
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, náměstí 1. máje 89, Chomutov 43001, 
IČ 00079065 a obnovení plateb nájemného od 1.1.2019,

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ag. č. 2011000486-Ša uzavřené dne 
25.1.2012 s Technickými službami města Chomutova, příspěvková organizace, náměstí 1. máje 89, 
Chomutov 43001, IČ 00079065, na pronájem prostor v budově čp. 5341 Zahradní, Chomutov, která 
je součástí pozemku p.č. 6125/200 v katastrálním území Chomutov I, jako prostor nesloužící 
podnikání, nacházející se v I.PP – průchod (3 místnosti – garáž, dílna, sklad), za cenu 1.200,- Kč za 
rok + DPH (tzn. 100,- Kč za měsíce + DPH) + zálohy za služby, za účelem garážování pracovních 
strojů, dílny a skladů pro zaměstnance veřejné zeleně, s účinností od 1.1.2019.

Usnesení RaMěst č. 935/18 z 26. 11. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ag. č. o2009000214 ze dne 14.2.2001 na pronájem prostor 
v budově čp. 224 Hálkova, Chomutov, pro Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, Kadaň 43201, IČ 
65650701, který je uveden v příloze důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 936/18 z 26. 11. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

v souvislosti s realizací opravy hřiště na plážový volejbal z participativního rozpočtu úpravu 
nájemní smlouvy č. o201000189 (ORIaMM/056/2010/Pro) ze dne 13.04.2010, uzavřené s 
Tělovýchovnou jednotou VEROS Chomutov, Mýtná 4962, Chomutov 430 03, IČ 005 25 294 o 
závazek nájemce dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 937/18 z 26. 11. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

neschvaluje

pronájem části pozemku p.č. 5404/38 o výměře 86 m2, k.ú. Chomutov I, vyznačené v situačním 
plánku v důvodové zprávě, za účelem zřízení 3 parkovacích míst ro DOSPRA, spol. s r.o., 
Březenecká 4475, Chomutov, 430 04, IČ 602 79 231. 

Usnesení RaMěst č. 938/18 z 26. 11. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pacht pozemku p.č. 782 o výměře 51 344 m2, k.ú. Hrušovany u Chomutova za cenu 43 642,- 
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Kč/rok + DPH (tj. 8.500,- Kč/ha/rok) za účelem pěstování zemědělských plodin na dobu určitou 3 
roky pro Anděl Agro s.r.o., Žatec – Milčves 55, 438 01, IČ 61777234. 

Usnesení RaMěst č. 939/18 z 26. 11. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pacht pozemku p.č. 651 o výměře 11 309 m2, k.ú. Všehrdy za cenu 5.655,- Kč/rok + DPH (tj. 
5.000,- Kč/ha/rok) za účelem pěstování zemědělských plodin na dobu určitou 3 roky pro 
AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o., Lažany 7, 430 01 Hrušovany, IČ 402 30 091.

Usnesení RaMěst č. 940/18 z 26. 11. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pacht pozemků p.č. 770 o výměře 2581 m2 a p.č. 789 o výměře 536 m2 v k.ú. Hrušovany u 
Chomutova za cenu 779,- Kč/rok + DPH za účelem pěstování ječmene, řepky a kukuřice či jako 
výběh pro skot na zimní ustájení na dobu určitou 3 roky pro AGROCOM HRUŠOVANY spol. s 
r.o., Hrušovany, Lažany 7, 431 43, IČ: 40230091.

Usnesení RaMěst č. 941/18 z 26. 11. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pronájem prostoru nesloužícího podnikání v budově č.p. 5461 ul. 17. listopadu, která je součástí 
pozemku p.č. 5404/49 v katastrálním území Chomutov I, a to místnosti č. 5 o výměře 18,00 m2, 
nacházející se ve III. nadzemním podlaží budovy, vyznačené v situačním plánku, který je přílohou 
důvodové zprávy, za cenu 733,33 Kč/m2/rok (tzn. 13.200,- Kč za rok) + zálohy za služby, za 
účelem užívání jako skladové prostory (sociální služba – terénní pracovní sklad), na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou 3 měsíce, Oblastní charitě Most, Petra Jilemnického 2457/1, Most 43401, IČ 
70828920.

Usnesení RaMěst č. 942/18 z 26. 11. 2018
Dotační program Mikrogranty 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení dotačního programu Mikrogranty 2019.

Usnesení RaMěst č. 943/18 z 26. 11. 2018
Dotační program Obnova městské památkové zóny 2019
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Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení dotačního programu Obnova městské památkové zóny 2019.

Usnesení RaMěst č. 944/18 z 26. 11. 2018
Dotační program Podpora vrcholového sportu 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení dotačního programu Podpora vrcholového sportu 2019.

Usnesení RaMěst č. 945/18 z 26. 11. 2018
Žádost BK Levharti Chomutov s.r.o. o uzavření dodatků č.1 ke smlouvám o poskytnutí dotace 
č.d201800263 schválené ZM č.099/18 ze dne 16.4.2018 a č.d201800184 schválené ZM č.082/18 ze 
dne 16.04.2018.

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace č.d201800263 schválené ZM č. 099/18 ze 
dne 16.4.2018 a č.d201800184 schválené ZM č. 082/18 ze dne 16.04.2018, ve smyslu změny 
termínu ukončení realizace projektů za rok 2018 a to na 31.01.2019.

Usnesení RaMěst č. 946/18 z 26. 11. 2018
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro Horoklub Chomutov na projekt 
Metodický výcvik členů Horoklubu Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - Dotačního fondu Rady statutárního města 
Chomutova ve výši 35.000 Kč pro Horoklub Chomutov, IČ 61342726, se sídlem Husova 2806, 
Chomutov, na projekt Metodický výcvik členů Horoklubu Chomutov.

schvaluje

rozpočtové opatření č. 144/2018
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím) org. 199 (DFRSMCH) o částku 35.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 3419, pol. 5222 (Neinvestiční transfery spolkům) org. 199 
(DFRSMCH) o částku 35.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 947/18 z 26. 11. 2018
Žádost o udělení výjimky z metodického pokynu RSMCH č. 011/03 - 17 pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

udělení výjimky z metodického pokynu RSMCH č. 011/03 - 17 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu ve věci veřejné zakázky na Ekonomické služby (audity oborových příspěvkových 
organizací), a to tak, že zakázka může být zadána přímo konkrétnímu dodavateli.
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Usnesení RaMěst č. 948/18 z 26. 11. 2018
Změna ustanovení 5.9.2 Zásad poskytování dotací z rozpočtu SMCH

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit změnu ustanovení č. 5.9.2 Zásad poskytování dotací z rozpočtu SMCH.

Usnesení RaMěst č. 949/18 z 26. 11. 2018
Obecně závazná vyhláška stanovení místního poplatku za komunální odpady pro rok 2019

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

vydat s účinností od 1.1.2019 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení RaMěst č. 950/18 z 26. 11. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Chomutova na období let 2019 až 2023

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Chomutova na období let 
2019 až 2023.

Usnesení RaMěst č. 951/18 z 26. 11. 2018
Rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2019 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2019:
Příjmy celkem 1.252.611.000,- Kč
- z toho daňové příjmy 839.191.000,- Kč, nedaňové příjmy 206.875.000,- Kč, kapitálové příjmy 
23.000.000,- Kč, přijaté transfery 74.350.000,- Kč a financování 109.195.000,- Kč
Výdaje celkem 1.252.611.000,- Kč
- z toho běžné výdaje 916.430.000,- Kč, kapitálové výdaje 287.011.000,- Kč a financování 
49.170.000,- Kč,

doporučuje ZSMCH

schválit zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši 109.195.000,-- Kč do 
rozpočtu města na rok 2019
- z toho 10.000.000,- Kč volné finanční prostředky na účtech města a 99.195.000,- Kč jako 
prostředky ze správy aktiv J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ 47672684,

doporučuje ZSMCH

stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu města:
a) Závazné ukazatele rozpočtu příjmové části a financování vychází z druhového členění 
rozpočtové skladby v jednotkách podseskupení,
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b) Závazné ukazatele rozpočtu výdajové části vychází z odvětvového členění rozpočtové skladby v 
jednotkách pododdílů,
c) samostatnými dílčími závaznými ukazateli výdajové části rozpočtu jsou:
c1) finanční vztahy k jinému rozpočtu, např. příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným 
městem Chomutov, transfery obchodním společnostem založeným městem Chomutov a transfery 
poskytnuté na základě individuálních žádostí o dotace a granty,
c2) objem prostředků na dotační a grantovou politiku dle jednotlivých dotačních titulů v členění dle 
ORG,

doporučuje ZSMCH

schválit investiční rozpočtové a fondové akce dle přílohy č. ORJ03_2019.xlsx tohoto usnesení, v 
členění dle ORG,

doporučuje ZSMCH

schválit závazné ukazatele příspěvkovým organizacím pro rok 2019: objem neinvestičního 
příspěvku, příspěvek na odpisy, výše nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele, investiční 
příspěvek, kladný hospodářský výsledek a mzdové prostředky v hlavní činnosti,

doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí neinvestičních a investičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným 
statutárním městem Chomutov dle důvodové zprávy, včetně limitu mzdových prostředků 
příspěvkových organizací města, a ukládá odvod dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z odpisů nemovitostí do rozpočtu 
zřizovatele dle důvodové zprávy,

doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí investičního příspěvku Technickým službám města Chomutova, p.o., IČ 
00079065, se sídlem Chomutov 430 01, nám. 1 máje 89, ve výši 5.000.000,-- Kč na nákup nového 
vozidla pro svoz odpadu a uzavření smlouvy poskytnutí investičního příspěvku na rok 2019,

doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí investičního příspěvku Podkrušnohorskému zooparku Chomutov, p.o., IČ 
00379719, se sídlem Chomutov 430 01, Přemyslova 259, ve výši 5.000.000,-- Kč na rok 2019,

doporučuje ZSMCH

uzavření dodatku č. 6 k příkazní smlouvě č. d201700003 ze dne 09.01.2017 se Sociálními službami 
Chomutov, p.o., IČ 46789944, se sídlem Chomutov 430 04, ul. Písečná 5030, o poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu na rok 2019 v celkové výši 22.382.000 Kč,

doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí dotací obchodním společnostem založeným statutárním městem Chomutov na
zajištění služeb obecného hospodářského zájmu:
a) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2019
v celkové výši 50.000.000,-- Kč, se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČ 
47308095, se
sídlem Chomutov 430 01, Boženy Němcové 552/32, dle přílohy důvodové zprávy
b) uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 
č.
d201300005 ze dne 21.1.2013, se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČ 
47308095, se
sídlem Chomutov 430 01, Boženy Němcové 552/32, dle přílohy důvodové zprávy,

doporučuje ZSMCH
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schválit rozpočty účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov pro rok 2019 dle 
důvodové zprávy,

doporučuje ZSMCH

schválit členský příspěvek Svazku obcí Chomutovsko pro rok 2019 ve výši 4 Kč za obyvatele města 
Chomutova (dle počtu obyvatel zveřejněných MVČR k 1.1.2019) navýšený i paušální platbu 
5.000,- Kč za členské město,

doporučuje ZSMCH

vydat s účinností od 1.1.2019 Zásady k tvorbě rozpočtu statutárního města Chomutova,

doporučuje ZSMCH

schválit kompetenci Radě města Chomutova k provádění rozpočtových opatření dle § 16 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mimo 
použití finančních prostředků z nespecifikované rezervy a třídy financování s tím, že informace o 
rozpočtových opatřeních provedených Radou města Chomutova budou předkládány Zastupitelstvu 
města Chomutova při hodnocení plnění rozpočtu města a

doporučuje ZSMCH

schválit kompetenci Radě města Chomutova ke schvalování rozpočtových akcí dle 
předpokládaného celkového objemu výdajů nepřesahující 10 mil. Kč (bez DPH) s výjimkou 
pořízení nemovitých věcí.

Usnesení RaMěst č. 952/18 z 26. 11. 2018
RO č. 145,146,147,148/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 145/2018
- snížení výdajů orj. 05 /OŽP/, odpa 1031, položka 5192 /poskytnuté náhrady/ ÚZ 29004 o částku 3 
000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 05 /OŽP/, odpa 1031, položka 5192 /poskytnuté náhrady/ ÚZ 29004 o částku 3 
000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 953/18 z 26. 11. 2018
RO č. 145,146,147,148/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 146/2018

- zvýšení příjmů orj. 04 (OSV), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu) UZ 104513013 o částku 877.000,-- Kč,
- zvýšení příjmů orj. 04 (OSV), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu) UZ 104113013 o částku 103.000,-- Kč,
- snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5901 (finanční rezerva) o částku 52.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5011 (platy zaměstnanců) UZ 104513013 o 
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částku 581.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5011 (platy zaměstnanců) UZ 104113013 o 
částku 68.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5011 (platy zaměstnanců), org. 104
o částku 34.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5031 (povinné pojistné na sociálním 
zabezpečení) UZ 104513013 o částku 145.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5031 (povinné pojistné na sociálním 
zabezpečení) UZ 104113013 o částku 17.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5031 (povinné pojistné na sociálním 
zabezpečen) org. 104 o částku 9.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5032 (povinné pojistné na veřejném zdravotním 
pojištění) UZ 104513013 o částku 52.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5032 (povinné pojistné na veřejném zdravotním 
pojištění) UZ 104113013 o částku 6.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5032 (povinné pojistné na veřejném zdravotním 
pojištění) org. 104 o částku 3.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5169 (nákup služeb) UZ 104513013 o částku 
85.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5169 (nákup služeb) UZ 104113013 o částku 
10.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5169 (nákup služeb) org.104 o částku 5.000,- 
Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5173 (cestovné) UZ 104513013 o částku 14
.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5173 (cestovné) UZ 104113013 o částku 
2.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5173 (cestovné) org. 104 o částku 1.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 954/18 z 26. 11. 2018
RO č. 145,146,147,148/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 147/2018
- zvýšení příjmů orj. 31 (MěLesy), položka 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů) ÚZ 28 o 
částku 184.000 Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 (MěLesy), odpa 1031, položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím) ÚZ 28 o částku 184.000 Kč.

Usnesení RaMěst č. 955/18 z 26. 11. 2018
RO č. 145,146,147,148/2018

Rada statutárního města Chomutova
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doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 148/2018
- zvýšení příjmů orj. 31 /MěLesy/, položka 4113 /neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů/ 
ÚZ 89450 o částku
133.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /MěLesy/, odpa 1031, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým
organizacím/, ÚZ 89450 org. 3101 o částku 133.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 956/18 z 26. 11. 2018
RO č. 149,150,151,152/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 149/2018
- snížení příjmů orj. 03 /ORI/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/
o částku 4.541.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ 103533063 o částku 
4.063.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ 103133063 o částku 
478.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 957/18 z 26. 11. 2018
RO č. 149,150,151,152/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 150/2018

- snížení příjmů orj. 03 /ORI/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/
o částku 489.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4216 /Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu org. 0031840000000 /Infrastruktura volnočasových zařízení - výzva č. 57/, UZ 107117968 
o částku 27.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4216 /Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031840000000 /Infrastruktura volnočasových zařízení - výzva č. 57/, UZ 
107517969 o částku 462.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 958/18 z 26. 11. 2018
RO č. 149,150,151,152/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 151/2018

- snížení příjmů orj. 03 /ORI/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/
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o částku 5.939.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4216 /Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu org. 0031701000000 /Rekonstrukce objektu Kamenná – dětská skupina - A/, UZ 
107117968 o částku 293.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4216 /Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031701000000 Rekonstrukce objektu Kamenná – dětská skupina - A/, UZ 
107517969 o částku 4.975.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116 /Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu org. 0031701000000 / Rekonstrukce objektu Kamenná – dětská skupina - A/, UZ 
107117015 o částku 37.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116 /Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031701000000 / Rekonstrukce objektu Kamenná – dětská skupina - A/, UZ 
107517016 o částku 634.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 959/18 z 26. 11. 2018
RO č. 149,150,151,152/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 152/2018
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0003903000000 /Příprava projektů a služeb/, o částku 1.300.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0003903000000 
/Příprava projektů a služeb/, o částku 673.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5136 /knihy, učební pomůcky, tisk/, org. 
0003903000000 /Příprava projektů a služeb/, o částku 3.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5363 /úhrady sankcí jiným rozpočtům/, org. 
0061501000000 /CSVČ – Zimní stadion/, o částku 3.675.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, o částku 19.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103133063 o částku 38.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103533063 o částku 323.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5139 /nákup materiálu jinde nezařazený/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, o částku 2.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5139 /nákup materiálu jinde nezařazený/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103133063 o částku 5.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5139 /nákup materiálu jinde nezařazený/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103533063 o částku 43.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5167 /školení, vzdělávání/, org. 0031607000000 
/Inkluzivní vzdělávání v CV/, o částku 2.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5167 /školení, vzdělávání/, org. 0031607000000 
/Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103133063 o částku 3.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5167 /školení, vzdělávání/, org. 0031607000000 
/Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103533063 o částku 27.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5221 /neinvestiční transfery obecně prospěšným 
společnostem/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, o částku 40.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5221 /neinvestiční transfery obecně prospěšným 
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společnostem /, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103133063 o částku 80.000,- 
Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5221 /neinvestiční transfery obecně prospěšným 
společnostem /, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103533063 o částku 
680.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím /, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103133063 o 
částku 99.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103533063 o 
částku 1.041.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím /, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, o částku 61.000,- 
Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3111, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím /, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103133063 o 
částku 22.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3111, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103533063 o 
částku 178.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3111, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím /, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, o částku 10.000,- 
Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103133063 o částku 45.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103533063 o částku 383.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, o částku 23.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, 
org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, o částku 10.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, 
org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103133063 o částku 22.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, 
org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103533063 o částku 187.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5031 /povinné sociální pojištění/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, o částku 2.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5031 /povinné sociální pojištění/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103133063 o částku 5.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5031 /povinné sociální pojištění/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103533063 o částku 45.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5032 /povinné zdravotní pojištění/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, o částku 1.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5032 /povinné zdravotní pojištění/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103133063 o částku 2.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5032 /povinné zdravotní pojištění/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, UZ103533063 o částku 17.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031606000000 /Energetická opatření správní budova Městské lesy/, o částku 302.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031844000000 /ZŠ Kadaňská - energetická opatření/, o částku 5.000.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 

19



0031703000000 /Digitální, jazykové, přírodní a řemeslné kompetence v oborech na ZŠ – výzva č. 
47/, o částku 17.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4374, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 
0031842000000 /Azylový dům pro rodiny s dětmi/, o částku 110.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0001508000000 
/Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Čelakovského/, UZ237, o částku 240.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0001614000000 /Cyklodoprava/, UZ237, o částku 2.000.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031804000000 /Reko Sokolská I. etapa – komunikace, chodníky, VO/, UZ237, o částku 250.000,- 
Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031811000000 /K. Buriana – chodníky, park. stání/, UZ237, o částku 300.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031851000000 /Nový přechod pro chodce ul. Pod Strážištěm/, UZ237, o částku 140.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031825000000 /Rekonstrukce místní komunikace ul. Kosmonautů/, UZ237, o částku 23.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031726000000 /Doplnění parkování ul. Mostecká (tykev)/, UZ237, o částku 500.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3429, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0001622000000 /Dětské hřiště/, o částku 400.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 
0001623000000 /Mobiliář města/, o částku 70.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5123 /podlimitní technické zhodnocení/, org. 
0001623000000 /Mobiliář města/, o částku 70.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031828000000 
/Kamenný vrch – demolice ZŠ I. etapa/, o částku 13.600.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031831000000 /Revitalizace sportoviště Heyrovského - parkování/, o částku 500.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3412, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031834000000 
/Terasa Aquasvět/, o částku 2.522.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3632, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031847000000 
/Rozšíření hřbitova II. etapa/, o částku 400.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031864000000 /Havárie opěrné zdi u Kauflandu/, o částku 1.500.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031861000000 
/Hřiště na házenou ZŠ Školní/, o částku 2.200.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031837000000 
/Demolice objektu Riegrova č.p. 5379/, o částku 360.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031747000000 
/Prostupné zaměstnávání v CV/, UZ104113013 o částku 3.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031747000000 
/Prostupné zaměstnávání v CV/, UZ104513013 o částku 10.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5139 /nákup materiálu jinde nezařazený/, org. 
0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v CV/, UZ104113013 o částku 3.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5139 / nákup materiálu jinde nezařazený/, org. 
0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v CV/, UZ104513013 o částku 10.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 
0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v CV/, o částku 2.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 
0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v CV/, UZ104113013 o částku 2.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 
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0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v CV/, UZ104513013 o částku 26.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5424 /náhrada mezd v době nemoci/, org. 
0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v CV/, o částku 2.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5424 /náhrada mezd v době nemoci/, org. 
0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v CV/, UZ104113013 o částku 2.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5424 /náhrada mezd v době nemoci/, org. 
0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v CV/, UZ104513013 o částku 26.000,- Kč.

doporučuje ZSMCH

převedení částky 2.973.000,- Kč z rozpočtu města orj. 03 na dokrytí akcí z Fondu rozvoje města dle 
rozpisu – tabulky, přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 960/18 z 26. 11. 2018
RO č. 153,154/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 153/2018
zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 
104513013 o částku 229.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5011 /platy/ ÚZ 104513013 o částku 170.000,-- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ 
104513013 o částku 43.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. 
pojištění/ ÚZ 104513013 o částku 16.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ 
ÚZ 104113013 o částku 80.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5011 /platy/ ÚZ 104113013 o částku 60.000,-- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ 
104113013 o částku 15.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. 
pojištění/ ÚZ 104113013 o částku 5.000,-- Kč.

zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 
104513013 o částku 510.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5011 /platy/ ÚZ 104513013 o částku 380.000,-- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ 
104513013 o částku 95.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. 
pojištění/ ÚZ 104513013 o částku 35.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ 
ÚZ 104113013 o částku 108.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5011 /platy/ ÚZ 104113013 o částku 80.000,-- 
Kč
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- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ 
104113013 o částku 20.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. 
pojištění/ ÚZ 104113013 o částku 8.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 961/18 z 26. 11. 2018
RO č. 153,154/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 154/2018
- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6112, položka 5019, org.1211 /refundace – náhrada ušlého 
výdělku/ o částku 175.000 Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6112, položka 5023, org. 1210 /odměny členům zastupitelstev 
obcí/ o částku 100.000 Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6112, položka 5023, org. 1209 /odměny předsedům komisí, 
výborů/ o částku 30.000 Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6112, položka 5023, org. 1208 /odměny členům rady města/ o 
částku 30.000 Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6112, položka 5032, /povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění/ o částku 15.000 Kč

- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5021, org.1204 /dohody - OON/ o částku 44.000 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5424, /náhrady mezd v době nemoci/ o částku 
30.000 Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5011, org. 1306 /platy – městské informační 
centrum/ o částku 10.000 Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5031, org. 1306 /povinné pojistné na sociální 
pojištění/ o částku 3.000 Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5032, org. 1306 /povinné pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění/ o částku 1.000 Kč.

Usnesení RaMěst č. 962/18 z 26. 11. 2018
RO č. 155,156,157/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 155/2018
- snížení příjmů orj. 06 /ODaSČ/, odpa 2212, položka 2212 /sankční platby přijaté od jiných 
subjektů/ org. 619 /stacionární radary/ o částku 10.000.000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 06 /ODaSČ/, položka 8115 /změna stavu FP na bankovních účtech/ o částku 
10.000.000,-- Kč
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- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, položka 1340 /poplatek za provoz KO/
o částku 1.500.000 ,-- Kč
- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, položka 1342 /poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt/
o částku 500.000 ,-- Kč
- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, odpa 6310, položka 2141 /příjmy z úroků - část/ o částku 700.000,-- 
Kč
- zvýšení příjmů orj. 06 /ODaSČ/, položka 1361 /správní poplatky/ org. 603 /správní činnost/ o 
částku 400.000,-- Kč
- zvýšení příjmů orj. 06 /ODaSČ/, položka 1361 /správní poplatky/ org. 605 /digitální tachografy/o 
částku 500.000,-- Kč
 zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/o částku 3.600.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 963/18 z 26. 11. 2018
RO č. 155,156,157/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 156/2018
- Snížení příjmů orj. 03/ORI/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku 
1.290.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v Chomutově/, UZ104113013 o částku 
136.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/,položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v Chomutově/, UZ104513013 o částku 
1.154.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 964/18 z 26. 11. 2018
RO č. 155,156,157/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 157/2018

- snížení výdajů orj. 15 /MěPO/, odpa 5311, položka 5169 /nákup služeb/ o částku 180.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 15 /MěPO/, odpa 5311, položka 6122 /stroje, přístroje a zařízení/ o částku 
180.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 965/18 z 26. 11. 2018
RO č. 158/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 158/2018
- snížení příjmů orj. 31 (SKKS), odpa 3314, položka 2132 (příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 
a jejich částí) o
částku 7.000,- Kč
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- snížení výdajů orj. 31 (SKKS), odpa 3314 , položka 5331 (neinvestiční příspěvek zřízeným 
příspěvkovým
organizacím) org. 3102 o částku 7.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 966/18 z 26. 11. 2018
RO č. 159/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 159/2018
- snížení příjmů orj. 03/ORI/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku 
4.385.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4216 /ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031606000000 /Energetická opatření MŠ Kamarád /, UZ106515974 o částku 
4.385.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 967/18 z 26. 11. 2018
RO č. 160/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 160/2018
- snížení příjmů orj. 03/ORI/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku 
2.530.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4216 /ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031605000000 /Energetická opatření MŠ Kvítek /, UZ106515974 o částku 
2.530.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 968/18 z 26. 11. 2018
RO č. 161/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 161/2018
- snížení výdajů orj. 08 /ÚKT/, odpa 6171, položka 5499, org. 919 /transfery obyvatelstvu
příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění/ o částku 456.000,--Kč
- snížení výdajů orj. 08 /ÚKT/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 920 /příspěvek na
jazykové kurzy/ o částku 23.000,--Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409,položka 5901 /finanční rezervy/o částku 479.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 969/18 z 26. 11. 2018
Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města 
Chomutov a o kompenzaci za tyto služby

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH
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schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního 
města Chomutov a o kompenzaci za tyto služby s Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova 
a. s. dle předloženého návrhu.

Usnesení RaMěst č. 970/18 z 26. 11. 2018
Jmenování vedoucího odboru vnějších vztahů

Rada statutárního města Chomutova

jmenuje

na návrh tajemníka MMCH Ing. Roberta Plechatého do funkce vedoucího odboru vnějších vztahů 
Ing. Zuzanu Šťastnou s účinností od 1. 12. 2018 a

ukládá

tajemníkovi MMCH jednat o podmínkách nástupu do funkce.

Usnesení RaMěst č. 971/18 z 26. 11. 2018
Schválení vítěze veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb v objektech Magistrátu města 
Chomutova"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky společnosti INEX Česká 
republika, s.r.o. na plnění veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb v objektech Magistrátu 
města Chomutova" a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem INEX Česká republika, s.r.o., 
Neumannova 11, 412 01 Litoměřice, IČ: 61328987.

Usnesení RaMěst č. 972/18 z 26. 11. 2018
Schválení vítěze veřejné zakázky „Aktivní prvky, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a 
audiovizuální technikou v ZUŠ a Domečku v Chomutově“

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky společnosti SITEL, spol. s r.o. 
na plnění veřejné zakázky „Aktivní prvky, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a 
audiovizuální technikou v ZUŠ a Domečku v Chomutově“ a
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ 
44797320.

Usnesení RaMěst č. 973/18 z 26. 11. 2018
Schválení vyhlášení veřejné zakázky „Tisk Chomutovských novin 2019 - 2020“

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky „Tisk Chomutovských novin 2019 - 2020“ na základě předložené výzvy 
k podání nabídky. 

Usnesení RaMěst č. 974/18 z 26. 11. 2018

25



Klimatizace pro Domov pro osoby se zdravotním postižením - dodatek č.2

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo evidenční číslo: d201800379, uzavřené se společností 
INTO-SERVIS, spol. s r.o., areál Chemopetrol a.s., 436 70 Litvínov-Záluží, IČ: 63149150, na 
investiční akci "Klimatizace pro Domov pro osoby se zdravotním postižením", ve znění důvodové 
zprávy.

Usnesení RaMěst č. 975/18 z 26. 11. 2018
Projekt IROP 28. Statutární město Chomutov - modernizace informačních a ekonomických systémů 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

realizaci plánovaných projektových aktivit v rámci projektu s názvem Statutární město Chomutov - 
modernizace informačních a ekonomických systémů a číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006274, 
a to v souladu s podmínkami poskytovatele finanční podpory - Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Staroměstské nám. 932/6,110 15 Praha 1 v termínu do 31. 12. 2019, ve znění důvodové zprávy. 

Usnesení RaMěst č. 976/18 z 26. 11. 2018
Realizace úsporných opatření na objektu správní budovy Městských lesů Chomutov, Hora Svatého 
Šebestiána č.p. 90 - dodatek č. 2

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo evidenční číslo: d201800312, uzavřené se společností AMP 
Chomutov a.s., Pražská 720/31, 430 01 Chomutov, IČ:25402188 na investiční akci "Realizace 
úsporných opatření na objektu správní budovy Městských lesů Chomutov, Hora Svatého Šebestiána 
č.p. 90", ve znění dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 977/18 z 26. 11. 2018
Návrh na vyřazení majetku příspěvkové organizace Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

rozhodnutí ředitele Podkrušnohorského zooparku Chomutov, p.o. o vyřazení a následné fyzické 
likvidaci majetku dle soupisu uvedeného v důvodové zprávě a

ukládá

řediteli této organizace učinit v této souvislosti nezbytné právní kroky k podání trestního oznámení. 

Usnesení RaMěst č. 978/18 z 26. 11. 2018
Chomutovské Vánoce 2018 - uzavření smluv o nájmu prodejního místa

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smluv o nájmu prodejního místa:
a) (IČO 05238277)
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b) Jacques Cafe s.r.o. (IČO 05624258, DIČ CZ 05624258)
dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 979/18 z 26. 11. 2018
Úprava odpisového plánu Střediska knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, 
příspěvková organizace

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

Úpravu odpisového plánu organizace Středisko knihovnických a kulturních služeb města 
Chomutov, příspěvková organizace, IČ 00360589 pro rok 2018.

Usnesení RaMěst č. 980/18 z 26. 11. 2018
Přijetí darů Střediskem knihovnických a kulturních služeb Chomutov, příspěvkovou organizací

Rada statutárního města Chomutova

souhlasí

s přijetím účelově určených finančních darů v celkové výši 121 695,00 Kč ve prospěch organizace 
Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, příspěvková organizace za 2. až 4.Q.

Usnesení RaMěst č. 981/18 z 26. 11. 2018
Stanovení úhrad za služby v Sociálních službách Chomutov, příspěvkové organizaci, od 1. 1. 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

stanovení úhrad od 1. 1. 2019 za poskytované služby v Sociálních službách Chomutov, příspěvkové 
organizaci, dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 982/18 z 26. 11. 2018
Úprava rozpočtu č. 5/2018 a změna odpisového plánu Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové 
organizace, IČ: 46789944, pro rok 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

úpravu rozpočtu č. 5/2018 a změnu odpisového plánu Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové 
organizace, IČ: 46789944, pro rok 2018.

Usnesení RaMěst č. 983/18 z 26. 11. 2018
Uzavření dodatku č. 5 k příkazní smlouvě

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 5 k příkazní smlouvě č. d201700003 se Sociálními službami Chomutov, 
příspěvkovou organizací, IČ: 46789944 se sídlem Písečná 5030, 430 04 Chomutov ze dne 9. 1. 
2017, dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 984/18 z 26. 11. 2018
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Aktualizace vzoru Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu v rámci projektu Pilotní ověření 
implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Chomutově

Rada statutárního města Chomutova

částečně revokuje

usnesení č. 074/18 z 29. 1. 2018 v části 4 – schválení vzorové Nájemní smlouvy mezi Statutárním 
městem Chomutov, zastoupeným společností Chomutovská bytová a.s., a uživatelem sociálního 
bytu ve znění podle přílohy důvodové zprávy a

schvaluje

vzorovou Nájemní smlouvu mezi Statutárním městem Chomutov, zastoupeným společností 
Chomutovská bytová a.s., a uživatelem sociálního bytu ve znění podle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 985/18 z 26. 11. 2018
Rozšíření doplňkové činnosti Základní školy Chomutov, Písečná 5144

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit změnu zřizovací listiny Základní školy Chomutov, Písečná 5144, IČ: 00831476, a to 
dodatkem č. 2 ve znění dle přílohy důvodové zprávy, jehož předmětem je zejména rozšíření 
doplňkové činnosti organizace.

Usnesení RaMěst č. 986/18 z 26. 11. 2018
Aktualizace přílohy č. 1 zřizovacích listin Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace, a 
Základní školy Chomutov, Hornická 4387

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit
aktualizovanou Přílohu č. 1 Zřizovací listiny:
1) Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace,
2) Základní školy Chomutov, Hornická 4387,
ve znění dle příloh důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 987/18 z 26. 11. 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 2. pololetí roku 2018 ve výši podle přílohy č. 1 a

pověřuje

Bc. Dagmar Mikovcovou, vedoucí OŠ, vystavením výměrů odměn jednotlivým ředitelům.

Usnesení RaMěst č. 988/18 z 26. 11. 2018
Zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2019

Rada statutárního města Chomutova
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souhlasí

se záměrem uzavření přímé smlouvy v režimu závazku veřejné služby mezi Krajským úřadem 
Ústeckého kraje a provozovatelem ordinací lékařské pohotovostní služby, společností Krajská 
zdravotní a.s., s podmínkou zachování ordinační doby pro spádovou oblast Chomutov v 
minimálním rozsahu stanoveném pro rok 2018, který je uveden v příloze č. 4.

Usnesení RaMěst č. 989/18 z 26. 11. 2018
Mimořádná odměna ředitelce SKKS Chomutov, p.o.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Středisko knihovnických a kulturních služeb 
města Chomutova
Mgr. Andree Löblové ve výši dle přílohy č. 2.

Usnesení RaMěst č. 990/18 z 26. 11. 2018
Mimořádná odměna ředitelce SoS Chomutov p.o.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby Chomutov Mgr. Aleně 
Tölgové ve výši dle
přílohy č. 3.

Usnesení RaMěst č. 991/18 z 26. 11. 2018
Poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 
2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

žadateli Florbal Chomutov, z.s., IČO 689 54 107, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, výjimku z 
článku Lhůta pro podání žádosti dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2018 a poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč na projekt Florbal Chomutov vs. 
Floorball Canada - přípravná utkání v Chomutově.

Usnesení RaMěst č. 992/18 z 26. 11. 2018
Zřízení komisí rady města

Rada statutárního města Chomutova

zřizuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 pís. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pro volební období 
2018 - 2022
komisi majetkovou a likvidační,
komisi životního prostředí,
komisi dopravní,
komisi sociální,
komisi investiční,
komisi pro sportovní a volnočasové aktivity,
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komisi pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj,
komisi bezpečnostní a
komisi pro cestovní ruch

stanovuje

počet členů
komise majetkové a likvidační na 9,
komise životního prostředí na 9,
komise dopravní na 9,
komise sociální na 9,
komise investiční na 9,
komise pro sportovní a volnočasové aktivity na 13,
komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj na 13,
komise bezpečnostní na 11 a
komise pro cestovní ruch na 9,

jmenuje

předsedou komise životního prostředí pana Jiřího Webera,
předsedou komise dopravní pana Jaroslava Komínka,
předsedou komise sociální paní Renatu Adamovou,
předsedou komise investiční pana Ing. Milana Štefanova,
předsedou komise pro sportovní a volnočasové aktivity pana Stanislava Mikšovice,
předsedou komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj pana PaedDr. Jana Micku a
předsedou komise pro cestovní ruch pana Ing. Pavla Tůmu a

ukládá

předsedům komisí rady města předložit návrhy na členy komisí do příštího zasedání Rady 
statutárního města Chomutova.

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

Chomutova
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