
USNESENÍ

z 24.řádného zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které se konalo dne 16. 4. 
2018 od 15:00 hod., v Zasedací místnost č.13

Usnesení ZaMěst č. 060/18 z 16. 4. 2018
Kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení ZaMěst č. 061/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření
1) kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 5980/13 v k.ú. Chomutov I včetně vybudované 
komunikace, veřejného osvětlení a lamp z vlastnictví společnosti CANABA a.s., Štětkova 1001/5, 
Nusle, 140 00 Praha, IČ 14868075 do vlastnictví statutárního města Chomutova za 10.000,-Kč + 
DPH (z toho 5.000,- Kč za pozemek, 3.000,-Kč za komunikaci a 2.000,- Kč za veřejné osvětlení)
2) smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 205.000,-Kč na úhradu poměrné části nákladů na opravu 
komunikace a veřejného osvětlení včetně nákladů na majetkové dořešení veřejného osvětlení 
realizovaných na pozemku parc. č. 5980/13 v k. ú. Chomutov I, od společnosti CANABA a.s., 
Štětkova 1001/5, Nusle, 140 00 Praha, IČ 14868075 statutárnímu městu Chomutovu.

Usnesení ZaMěst č. 062/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej části pozemku p.č. 2656/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manželů 
************************************************************************** z 
důvodu úbytku veřejné zeleně a vjezdu na pozemek přes stávající stezku pro chodce a cyklisty. 

Usnesení ZaMěst č. 063/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej části pozemku p.č. 2532/3 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví 
********************************************************* z důvodu úbytku veřejné 
zeleně.

Usnesení ZaMěst č. 064/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 
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Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej částí pozemků p.č. 1958/1, 1959/1, 1960/1, 3196/1 a 3199/1 v k.ú. Chomutov II do 
vlastnictví manželů 
************************************************************************** z 
důvodu nesouladu s ÚP a nemožnosti výstavby z důvodu vedení VTL a NTL plynovodu. 

Usnesení ZaMěst č. 065/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej pozemku p.č. 2710/9 a to ani jeho části v k.ú. Chomutov II do vlastnictví Společenství 
vlastníků bytových jednotek ul. Fügnerova č.p. 3742 – 3741, Chomutov, IČ 25485709, Fügtnerova 
3742/4, Chomutov, 430 03 z důvodu ponechání jediného přístupu na pozemky ve vlastnictví 
statutárního města Chomutova, plánované přístupové komunikace do budoucího areálu k bydlení a 
zadnímu traktu zahrad z ulic Št. kpt. Kouby a Kadaňská. 

Usnesení ZaMěst č. 066/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej části pozemku p.č. 959/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví manželů 
************************************************************************* z 
důvodu nekoncepčního prodeje, kdy prodej nebo případný pronájem bude nutné řešit s SVJ včetně 
zlegalizování příjezdové cesty. 

Usnesení ZaMěst č. 067/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

revokuje

usnesení ZM č. 182/02/2 ze dne 25.9.2002 ve věci prodeje pozemku p.č. 4276/1 v k.ú. Chomutov II 
do vlastnictví a

schvaluje

prodej pozemku p.č. 4276/1 o výměře 277 m2 dle GP č. 2986-66/2017 v k.ú. Chomutov II za cenu 
dle znaleckého posudku č. 2595-6 ve výši 110.800,- Kč do vlastnictví 
**********************************************.

Usnesení ZaMěst č. 068/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje
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prodej pozemku p.č. 4279/1 o výměře 68 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu dle znaleckého posudku č. 
84-1/2018 ve výši 13.700,- Kč do vlastnictví 
*****************************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 069/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemků p.č. 4278/5 o výměře 54 m2 a p.č. 4278/6 o výměře 26 m2, tj. o celkové výměře 80 
m2 dle GP č. 5835-38/2015 v k.ú. Chomutov I za cenu dle znaleckého posudku č. 85-2/2018 ve výši 
18.900,- Kč do vlastnictví ***************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 070/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku p.č. 601/8 o výměře 2636 m2 v k.ú. Otvice za cenu dle znaleckého posudku č. 
3278-002/2018OC ve výši 765.000,-Kč do podílového spoluvlastnictví takto: ideální 1/3 do 
vlastnictví ****************************************************** a ideální 2/3 do 
společného jmění manželů 
*******************************************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 071/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě vyhodnocení veřejného výběrového řízení prodej pozemků p.č. 3136/1 o výměře 7584 
m2 a 3136/3 o výměře 19 m2 tj. o celkové výměře 7603 m2 v k.ú. Chomutov II za nabídnutou cenu 
7,700.000,-Kč + DPH do vlastnictví 
************************************************************************* dle 
podmínek veřejného výběrového řízení s tím, že v prvé fázi bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě kupní a při splnění podmínek bude poté uzavřena smlouva kupní a to nejdéle do dvou let 
od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

Usnesení ZaMěst č. 072/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje
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- uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě s právem předkupním č. o201100116 (ORIaMM 
8/2011/Nov) ze dne 30. 3. 2011 s 
*******************************************************, jehož předmětem bude 
prodloužení termínu pro zahájení výstavby rodinného domu na koupeném pozemku do 31. 12. 
2018, a to tak, že do tohoto termínu musí být stavba alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že již 
bude patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží

- uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě s právem předkupním č. o201100117 (ORIaMM 
9/2011/Nov) ze dne 30. 3. 2011 s  
04******************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
*******

Usnesení ZaMěst č. 073/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku st.p.č. 7 o výměře 2044 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – 
budova bez čísla popisného a pozemku p.č. 161/14 o výměře 2591 m2 (trvalý travní porost), vše v 
k.ú. Strážky u Křimova, včetně movitého majetku za celkovou kupní cenu 920 000,- Kč (celková 
cena se skládá z ceny movitého majetku ve výši 13 246,- Kč bez DPH, tj. 16 028,- Kč vč. DPH, a z 
ceny pozemku ve výši 903 972,- Kč) 
*******************************************************************************. 
V případě, že ze strany kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do 60 dnů od okamžiku, kdy 
jim bude návrh kupní smlouvy k podpisu předložen, 

schvaluje

prodej pozemku st.p.č. 7 o výměře 2044 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – 
budova bez čísla popisného a pozemku p.č. 161/14 o výměře 2591 m2 (trvalý travní porost), vše v 
k.ú. Strážky u Křimova, včetně movitého majetku za celkovou kupní cenu 860 000,- Kč (celková 
cena se skládá z ceny movitého majetku ve výši 13 246,- Kč bez DPH, tj. 16 028,- Kč vč. DPH, a z 
ceny pozemku ve výši 843.972,- Kč) druhému uchazeči v pořadí, a to 
**********************************************************, s tím, že dojde-li do doby 
uzavření smlouvy s druhým uchazečem k podpisu kupní smlouvy prvními uchazeči v pořadí, uzavře 
statutární město Chomutov kupní smlouvu přednostně s prvními uchazeči.

Usnesení ZaMěst č. 074/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej pozemku p.č. 4601/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví společnosti BM – TOPECO s.r.o., 
Blatenská 1188/56, 430 01 Chomutov, IČ 04681282 z důvodu zachování pozemku jako rekreačního 
území pro širší veřejnost a jeho část jako rezervu pro jihovýchodní obchvat. 
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Usnesení ZaMěst č. 075/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku p.č. 2733/10 o výměře 58 m2 (dle GP č. 6299-3/2018) v k.ú. Chomutov I za cenu
dle ZP č. 8026-5/2018 ve výši 37.700,- Kč a podílu ve výši 3/7 k pozemku p.č. 2733/1 (dle GP
č. 6299-3/2018) v k.ú. Chomutov I, za cenu 3/7 ceny dle znaleckého posudku č. 8026-5/2018 ve 
výši 27.300,-Kč tj. za celkovou kupní cenu 65.000,-Kč do vlastnictví 
****************************************************************** s povinností 
kupujícího vybudovat na pozemku 3 parkovací stání a provést výsadbu stromů dle podmínek 
důvodové zprávy do 31.12.2021, s možností odstoupení od smlouvy ze strany statutárního města 
Chomutova v případě porušení kterékoliv z těchto povinností.

Usnesení ZaMěst č. 076/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku p.č. 153/2 o výměře 48 m2 (dle GP č. 6296-2/2018) v k.ú. Chomutov I za cenu dle 
ZP č. 5200-025/2018 ve výši 24.240,- Kč + DPH do vlastnictví 
*****************************************************, dle podmínek důvodové zprávy. 

Usnesení ZaMěst č. 077/18 z 16. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

revokuje

usnesení č. 279/16/6 ze dne 21.11.2016 týkající se prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy za 
současné finanční nabídky z důvodu řešení nápravy stížnosti na opakované zatopení pronajaté 
zahrady, a to žadateli o prodej pozemku p.č. 3172/249 o výměře 288 m2 a podílu ve výši 1/46 k 
pozemku p.č. 3172/238, společně s podílem ve výši 1/46 k vodovodní přípojce za cenu ve výši 
78.879,- Kč a poměrné náklady na zhotovení GP ve výši 2.127 Kč tj. celkem 81.081,- Kč vše k.ú. 
Chomutov II do vlastnictví ****************************************************, do 
30.4.2017 a

schvaluje

prodej pozemku p.č. 3172/249 o výměře 288 m2 a podílu ve výši 1/46 k pozemku p.č. 3172/238, 
společně s podílem ve výši 1/46 k vodovodní přípojce za cenu ve výši 78.924,- Kč a poměrné 
náklady na zhotovení GP ve výši 2.127 Kč tj. celkem 81.051,- Kč vše k.ú. Chomutov II do 
vlastnictví ****************************************************.
Zdůvodnění snížení ceny vychází z předchozích usnesení ZM uvedené v důvodové zprávě, kdy 
zahrady v lokalitě Filipovy rybníky byly od roku 2012 prodávány za cenu 250,-Kč/m2 z důvodu 
zrušení zahrádkářské kolonie u Kamencového jezera. Prodej pozemku p.č. 3172/249 se realizuje s 
časovým odstupem z důvodu poruchy napouštěcí přípojky pro Filipovy rybníky a realizace opravy 
prodávajícím.
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Usnesení ZaMěst č. 078/18 z 16. 4. 2018
Uzavření dohody o narovnání Herkul a.s.; vrácení daně z převodu nemovitostí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

nepřijalo usnesení 

k tomuto bodu (prominutí dluhu města ve výši 95.340,- Kč společností HERKUL a.s a k uzavření 
dohody o narovnání se společností HERKUL a.s.).

Usnesení ZaMěst č. 079/18 z 16. 4. 2018
Nakládání s majetkem - záměr přijetí daru nemovité věci (topný kanál) v areálu č.p. 4132 Cihlářská, 
Chomutov

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

přijetí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 
3118/48, 400 01 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 ZaMěst č. 080/18 z 16. 4. 2018
Výkup Kamencové jezero + areál Banda, RO č. 46/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

částečně revokuje

usnesení ZM č. 019/18 ze dne 12. 3. 2018 v části stanovení kupní ceny

schvaluje

výkup za cenu dle znaleckých posudků č. 89/7559/2016, dodatku k ZP 89/7559/2016, ZP 
245/7715/2016 a ZP 74/7824/2017 a to ve výši 26 131 907 Kč 

schvaluje

rozpočtové opatření č. 46/2018
- zvýšení příjmů orj. 02 /OMM/, položka 8117 /aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy/ 
o částku 26.132.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, stavby a haly/ o částku 
26.132.000,-- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 081/18 z 16. 4. 2018
Částečná revokace usnesení ZSMCH č. 126/17 ze dne 20.11.2017 bodu č. 10 a bodu č. 11 z důvodu 
nečerpání bezúročné návratné finanční výpomoci pro Světlo Kadaň, z.s, IČ 65650701, se sídlem: 
Kadaň, Husova 1325 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

částečnou revokaci usnesení ZSMCH č. 126/17 ze dne 20.11.2017 bodu č. 10 a bodu č. 11 z důvodu 
nečerpání bezúročné návratné finanční výpomoci pro Světlo Kadaň, z.s, IČ 65650701, se sídlem: 
Kadaň, Husova 1325.
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Usnesení ZaMěst č. 082/18 z 16. 4. 2018
Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově v roce 
2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově v roce 
2018 žadatelům:
1) BK Levharti Chomutov s.r.o., IČO 286 73 590, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt 
Podpora vrcholového basketbalu v Chomutově ve výši 792.000,- Kč,
2) CZECH WRESTLING Chomutov z.s., IČO 698 98 049, se sídlem Chomutov, Wolkerova 811/14, 
na projekt Olympijský zápas ve výši 250.000,- Kč,
3) FC CHOMUTOV, s.r.o., IČO 250 24 329, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Podpora FC CHOMUTOV, s.r.o., fotbalového klubu ve vrcholovém sportu 2018 ve výši 916.000,- 
Kč,
4) Florbal Chomutov, z.s., IČO 689 54 107, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt 
Florbal Chomutov - účast ve vrcholových soutěžích ve výši 792.000,- Kč,
5) Piráti Chomutov a.s., IČO 254 04 695, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na projekt Účast 
klubu Piráti Chomutov v nejvyšší hokejové soutěži - Extralize ledního hokeje ve výši 12.500.000,- 
Kč,
6) TJ Slávie Chomutov, z.s., IČO 183 80 280, se sídlem Chomutov, Mánesova 4757, na projekt 
Příprava nejlepších plavců TJ Slávie Chomutov na rok 2018 ve výši 400.000,- Kč,
7) TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s., IČO 004 83 206, se sídlem Chomutov, Mánesova 1999, na projekt 
PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. ve výši 250.000,- Kč,

neschvaluje

poskytnutí dotace žadateli Sportclub 80 Chomutov z.s., IČO 432 27 406, se sídlem Chomutov, 
Březenecká 4704, na projekt Podpora vrcholového sportu Sportclubu 80 Chomutov.

Usnesení ZaMěst č. 083/18 z 16. 4. 2018
Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2017

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2017.

Usnesení ZaMěst č. 084/18 z 16. 4. 2018
RO č. 31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 31/2018
- zvýšení příjmů orj. 04 (OSV), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu) ÚZ 13010 o částku 92 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV),odpa 4339, položka 5169 (nákup služeb) ÚZ 13010 o částku 92 
000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 085/18 z 16. 4. 2018
RO č. 31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44/2018
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Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 32/2018
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu), org. 302 ÚZ 1031 33 063 o částku 101 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu), org. 302 ÚZ 1035 33 063 o částku 571 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu), org. 303 ÚZ 1031 33 063 o částku 88 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu), org. 303 ÚZ 1035 33 063 o částku 496 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu), org. 307 ÚZ 1031 33 063 o částku 82 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu), org. 307 ÚZ 1035 33 063 o částku 463 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 3113 položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 302 ÚZ 1031 33 063 o částku 101 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 3113 položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 302 ÚZ 1035 33 063 o částku 571 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 3113 položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 303 ÚZ 1031 33 063 o částku 88 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 3113 položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 303 ÚZ 1035 33 063 o částku 496 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 3113 položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 307 ÚZ 1031 33 063 o částku 82 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 3113 položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 307 ÚZ 1035 33 063 o částku 463 000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 086/18 z 16. 4. 2018
RO č. 31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 33/2018
- zvýšení příjmů orj. 31 (SoS Chomutov), odpa 4359, položka 2229 (ostatní přijaté vratky transferů) 
org. 3104 o částku 4.983.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5901 (finanční rezerva) o částku 4.983.000,-- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 087/18 z 16. 4. 2018
RO č. 31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 34/2018
- zvýšení příjmů orj. 32 (DPCHJ, a.s.), odpa 2221, položka 2133 (příjmy z pronájmu movitých věcí) 
o částku 5.378.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5901 (finanční rezerva) o částku 5.378.000,-- Kč.
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Usnesení ZaMěst č. 088/18 z 16. 4. 2018
RO č. 31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 36/2018
- snížení výdajů orj.15, (MěPO), odpa 5311, položka 6121 (budovy, stavby a haly) o částku 
953.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.15, (MěPO),odpa 5311, položka 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru) 
o částku 716.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.15, (MěPO),odpa 5311, položka 5031 (povinné pojistné na soc. zabezpečení) o 
částku 172.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.15, (MěPO),odpa 5311, položka 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění) o částku 65.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 089/18 z 16. 4. 2018
RO č. 31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 37/2018

- zvýšení příjmů orj. 31 /SKKS/, položka 4122 /neinvestiční přijaté transfery od krajů/ ÚZ 311
o částku 1.235.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /SKKS/, odpa 3314, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/ org. 3102 ÚZ 311 o částku 1.235.000,-- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 090/18 z 16. 4. 2018
RO č. 31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 38/2018

- snížení příjmů orj. 01 /OE/, položka 2420 /splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných 
společností a podobných subjektů/ o částku 2.350.000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 3541, položka 5622 /neinvestiční půjčené prostředky spolkům/ 
org. 189 o částku 250.000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 4379, položka 5622 /neinvestiční půjčené prostředky spolkům/ 
org. 189 o částku 2.100.000,-- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 091/18 z 16. 4. 2018
RO č. 31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 39/2018
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- Snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /nespecifikovatelné rezervy/, o částku 
519.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031818000000 /Vršovců – reko chodníků), UZ000000237 o částku 519.000,- Kč

- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5139 /nákup materiálu jinde nezařazený/, org. 
0003903000000 /Příprava projektů a služeb/, o částku 50.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6125 /výpočetní technika/, org. 0003903000000 
/Příprava projektů a služeb /, o částku 50.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031501000000 
/Objekt KASS /, o částku 800.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3612, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031751000000 /Sociální bydlení - Palachova/, o částku 300.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031841000000 
/Informační systémy výzva č. 28/, o částku 1.684.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6122 /stroje, přístroje, zařízení/, org. 
0031841000000 /Informační systémy výzva č. 28/, o částku 490.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6125 /výpočetní technika/, org. 0031841000000 
/Informační systémy výzva č. 28/, o částku 804.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6111 /programové vybavení/, org. 
0031841000000 /Informační systémy výzva č. 28/, o částku 1.190.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3319, položka 5021 /ostatní osobní výdaje, mzdy/, org. 
0031608000000 /Muzea v Krušných horách - tradice a budoucnost V/A/, o částku 150.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3319, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031608000000 
/Muzea v Krušných horách - tradice a budoucnost V/A/, o částku 300.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031729000000 
/Otevřené a moderní úřady/, o částku 100.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031729000000 /Otevřené a moderní úřady/, o částku 100.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 6122 /stroje, přístroje, zařízení/, org. 
0031729000000 /Otevřené a moderní úřady/, o částku 834.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0001508000000 
/Reko komunikace a chodníku ul. Čelakovského/, UZ000000237 o částku 1.000.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0001514000000 
/Reko uličních vpustí a reko povrchů komunikací - koordinace se správci sítí/, UZ000000237 o 
částku 2.000.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0001514000000 
/Reko uličních vpustí a reko povrchů komunikací - koordinace se správci sítí/, UZ000000237 o 
částku 1.500.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0001514000000 /Reko uličních vpustí a reko povrchů komunikací - koordinace se správci sítí/, o 
částku 2.000.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0001514000000 
/Reko uličních vpustí a reko povrchů komunikací - koordinace se správci sítí/, o částku 1.500.000,- 
Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0001604000000 /Reko chodníků ul. Palackého - Riegrova/, UZ000000237 o částku 500.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0001614000000 /Cyklodoprava/, UZ000000237 o částku 100.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 
0001614000000 /Cyklodoprava/, UZ000000237 o částku 100.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031806000000 
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/Nová komunikace Čermákova - etapa I/, UZ000000237 o částku 4.250.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031815000000 /Haškova rekonstrukce chodníků a VO/, UZ000000237o částku 1.200.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031815000000 
/Haškova rekonstrukce chodníků a VO/, UZ000000237 o částku 1.200.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031816000000 /Kochova rekonstrukce chodníků a VO/, UZ000000237o částku 1.400.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031816000000 
/Kochova rekonstrukce chodníků a VO/, UZ000000237 o částku 1.400.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031818000000 
/Vršovců – reko chodníků), UZ000000237 o částku 1.500.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031818000000 /Vršovců – reko chodníků), UZ000000237 o částku 2.500.000,- 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 784.000,- 
Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3412, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0001626000000 
/Kamencové jezero/, o částku 1.200.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3322, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031737000000 
/Oprava fasády – oblastní muzeum/, o částku 140.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3322, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031835000000 
/Střecha kostel Sv. Ignác/, o částku 140.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031717000000 /ZŠ Heyrovského – investice (fasáda)/, o částku 2.200.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031839000000 
/Chytrý Chomutov/, o částku 450.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 092/18 z 16. 4. 2018
RO č. 31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 40/2018

- snížení příjmů orj. 03 /ORI/, odd§ 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/
o částku 9.273.000,- Kč
- snížení výdajů orj. 03 /ORI/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
účtech/, o částku 9.273.000,- Kč.
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4216 /Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu org. 0031701000000 /Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina - akce A/, / UZ 
107117968 o částku 515.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4216 /Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031701000000 / Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina - akce A/, 
UZ 107517969 o částku 8.758.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 4349, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0031701000000 
/Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina - akce A/, UZ 107117968 o částku 515.000,- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 4349, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0031701000000 
/Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina - akce A/, UZ 107517969 o částku 
8.758.000,- Kč
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- snížení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 4349, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0031701000000 
/Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina - akce A/, o částku 3.500.000,- Kč
- snížení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 4349, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/ org. 
0031701000000 /Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina - akce A/, o částku 500.000,- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /nespecifikované rezervy/, o částku 
4.000.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 093/18 z 16. 4. 2018
RO č. 31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 42/2018

- snížení příjmů orj. 03 /ORI/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/
o částku 2.178.000,- Kč
- snížení výdajů orj. 03 /ORI/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých finančních prostředků na 
bankovních účtech/ o částku 2.178.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031839000000 /Chytrý Chomutov/, UZ104113013 o částku 229.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031839000000 /Chytrý Chomutov/, UZ104513013 o částku 1.949.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031839000000 
/Chytrý Chomutov/, UZ104113013 o částku 214.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031839000000 
/Chytrý Chomutov/, UZ104513013 o částku 1.822.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 6171, položka 5021 /ostatní osobní výdaje/, org. 
0031839000000 /Chytrý Chomutov/, UZ104113013 o částku 15.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 6171, položka 5021 /ostatní osobní výdaje/, org. 
0031839000000 /Chytrý Chomutov/, UZ104513013 o částku 127.000,- Kč
- snížení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031839000000 
/Chytrý Chomutov/, o částku 8.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 6171, položka 5021 / ostatní osobní výdaje/, org. 
0031839000000 /Chytrý Chomutov/, o částku 8.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 094/18 z 16. 4. 2018
RO č. 31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 43/2018
- zvýšení příjmů orj. 31 /SoS Chomutov/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu/, UZ104113013 o částku 341.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 31 /SoS Chomutov/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu/, UZ104513013 o částku 2.895.000,- Kč
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- zvýšení výdajů orj. 31 /SoS Chomutov/, odpa 4359, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
p.o./, org. 3104, UZ104113013 o částku 341.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /SoS Chomutov/, odpa 4359, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
p.o./, org. 3104, UZ104513013 o částku 2.895.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 095/18 z 16. 4. 2018
RO č. 31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 44/2018
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3111, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 314 o 
částku 4 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 303 o 
částku 3 000,- Kč
- snížení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 304 o 
částku 18 000,- Kč
- snížení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 305 o 
částku 7 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 312 o 
částku 43 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 313 o 
částku 1 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3114, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 318 o 
částku 2 000,- Kč
- snížení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3231, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 319 o 
částku 2 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3111 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 314 o částku 4 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 303 o částku 3 000,- Kč
- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 304 o částku 18 000,- Kč
- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 305 o částku 7 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 312 o částku 43 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 313 o částku 1 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3114 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 318 o částku 2 000,- Kč
- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3231 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 319 o částku 2 000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 096/18 z 16. 4. 2018
Změna Statutu FRM č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje
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změnu č. 1 Statutu Fondu rozvoje města.

Usnesení ZaMěst č. 097/18 z 16. 4. 2018
Rozdělení dotací z dotačního programu Kultura a kreativita

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí dotací z dotačního programu Kultura a kreativita z rozpočtu SMCH žadatelům:
1) ****************************************************************, na projekt HIP 
HOP SMASH ve výši 54.000,- Kč,
2) 
********************************************************************************
**, na projekt Jazz pod horami 2018 ve výši 48.000 Kč,
3) 
******************************************************************************, 
na projekt Realizace koncertů Festivalového orchestru Petra Macka ve výši 45.000 Kč,
4) Hřebíkárna, z.s., IČ 06340822, se sídlem Chomutov, Bezručova 5877, na projekt Hudební Jaro 
2018 ve výši 63.000 Kč,
5) Hřebíkárna, z.s., IČ 06340822, se sídlem Chomutov, Bezručova 5877, na projekt Podzimní 
večery 2018 ve výši 63.000 Kč,
6) ***********************************************************************, na 
projekt Bezručák 2018 ve výši 72.000 Kč,
7) *****************************************************************************, 
na projekt Série koncertů a kulturních akcí pro rok 2018 ve výši 63.000 Kč,
8) Smíšený pěvecký sbor Aurum Chomutov z.s., IČ 01550811, se sídlem Chomutov, Jirkovská 
5012, na projekt Setkání sborů ve výši 30.000 Kč,
9) Masopust, z.s., IČ 26604205, se sídlem Chomutov, náměstí Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Kultura a kreativita v Café Atrium ve výši 44.800 Kč,
10) 
********************************************************************************
**, na projekt Sezona II ve výši 38.500 Kč,
11) Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, p.o., IČ 00360589, se sídlem 
Chomutov, Palackého 4995/85, na projekt Chomutovské KORZO 2018 ve výši 44.000 Kč,
12) LOKO-MOTIV, z.s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný vrch 5279, na projekt 
Cyklovlaky 2018 VI ročník ve výši 72.000 Kč,
13) 
*******************************************************************************, 
na projekt Katalog – Sylva Prchlíková – malířka ve výši 20.000 Kč,

v souladu s jejich žádostmi a z důvodů uvedených v příloze č. 1: seznam žadatelů.

Usnesení ZaMěst č. 098/18 z 16. 4. 2018
Rozdělení dotací z dotačního programu Regionální historie

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí dotací z dotačního programu Regionální historie z rozpočtu SMCH žadatelům:
1) LOKO-MOTIV, z.s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný vrch 5279, na projekt Činnost 
spolku LOKO-MOTIV rok 2018 ve výši 49.000 Kč,
2) Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“, z.s., IČ 22863192, se 
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sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Na Kočičáku to žije 1938-2018 ve výši 55.700 Kč,
3) Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“, z.s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Oživené pevnosti na Chomutovsku 1938-2018 ve výši 
55.700 Kč,
4) LOKO-MOTIV, z.s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný vrch 5279, na projekt Oprava 
historických železničních vozů ve výši 49.000 Kč,
5) Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, p.o., IČ 00360589, se sídlem 
Chomutov, Palackého 4995/85, na projekt Chomutov PO-STUPNĚ ve výši 50.500 Kč,
6) Veteran Car Club Chomutov spolek, IČ 01308751, se sídlem Údlice, Kamenná cesta 334, na 
projekt Sraz historických vozidel Chomutov 2018 ve výši 48.000 Kč,

v souladu s jejich žádostmi a z důvodů uvedených v příloze č. 1: seznam žadatelů.

Usnesení ZaMěst č. 099/18 z 16. 4. 2018
Poskytnutí dotací z dotačního programu Sport a volný čas 2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí dotací z dotačního programu Sport a volný čas 2018 žadatelům:
1) AFK LoKo Chomutov, IČO 477 92 027, se sídlem Chomutov, na projekt Podpora činnosti AFK 
LoKo Chomutov z pohledu sportovní aktivity mládeže, energií a údržby sportovního areálu ve výši 
292.000,- Kč,
2) Asociace sportu dětí a mládeže z.s., IČO 053 28 411, se sídlem Chomutov, Školní 1106/43, na 
projekt Sport a pohyb dětem v Chomutově - aktivity v roce 2018 ve výši 67.000,- Kč,
3) BK Levharti Chomutov s.r.o., IČO 286 73 590, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt 
Levharti Chomutov - podpora činnost klubu pro rok 2018 ve výši 1.418.000,- Kč,
4) CZECH WRESTLING Chomutov z.s., IČO 698 98 049, se sídlem Chomutov, Wolkerova 811/14, 
na projekt Olympijský zápas - činnost klubu ve výši 650.000,- Kč,
5) ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Chomutov, IČO 650 80 033, se sídlem Chomutov, Blatenská 
804, na projekt Podpora mládeže v SSK Chomutov na rok 2018 ve výši 120.000,- Kč,
6) FC Baník Chomutov z.s., IČO 017 09 909, se sídlem Chomutov, Březenecká 4689, na projekt 
Činnost Klubu FC Baník Chomutov z.s. ve výši 150.000,- Kč,
7) FC CHOMUTOV, s.r.o., IČO 250 24 329, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Podpora činnosti klubu kopané v roce 2018 ve výši 450.000,- Kč,
8) Florbal Chomutov, z.s., IČO 689 54 107, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt 
Florbal Chomutov - činnost klubu v roce 2018 ve výši 1.092.000,- Kč,
9) Handball klub Chomutov, z.s., IČO 650 80 343, se sídlem Chomutov, Kamenný vrch 5280, na 
projekt Činnost klubu v roce 2018 ve výši 113.000,- Kč,
10) Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov, spolek, IČO 706 93 633, se sídlem 
Chomutov, Přemyslova 259, na projekt Podpora činnosti jezdeckého klubu pro rok 2018 ve výši 
120.000,- Kč,
11) Junák - český skaut, středisko Český lev Chomutov, z. s., IČO 467 87 721, se sídlem Chomutov, 
Havlíčkova 3675, na projekt Junák Chomutov - činnost 2018 ve výši 180.000,- Kč,
12) JUNIOR CHOMUTOV, z.s., IČO 266 40 651, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Činnost spolu 2018 ve výši 750.000,- Kč,
13) Klub národní házené Chomutov, z.s., IČO 650 81 056, se sídlem Chomutov, na projekt Činnost 
oddílu KNH CHOMUTOV 2018 ve výši 100.000,- Kč,
14) Krasobruslařský klub Chomutov, z.s., IČO 684 35 975, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na 
projekt Činnost krasobruslařského klubu Chomutov ve výši 290.000,- Kč,
15) MUAY THAI CHOMUTOV ZAKˊS TEAM o.s., IČO 227 08 936, se sídlem Chomutov, 
Palackého 3654, na projekt Thajský box - činnost klubu ve výši 50.000,- Kč,
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16) Na louce, z. s., IČO 266 45 505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Cvičíme od 
mala ve výši 52.000,- Kč,
17) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Chomutov, IČO 692 91 845, se sídlem Chomutov, Havlíčkova 
3675, na projekt PIONÝR 2018 ve výši 150.000,- Kč,
18) Piráti Chomutov a.s., IČO 254 04 695, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na projekt 
Výchova sportující mládeže v rámci Akademie ČSLH v hokejovém klubu Piráti Chomutov ve výši 
4.700.000,- Kč,
19) Piráti Chomutov z.s., IČO 432 22 889, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na projekt 
Výchova sportující mládeže v hokejovém klubu Piráti Chomutov ve výši 2.330.000,- Kč,
20) Spolek Chomutovská liga malého fotbalu, IČO 613 46 268, se sídlem Chomutov, Škroupova 
933/30, na projekt Chomutovská liga malého fotbalu ve výši 480.000,- Kč,
21) Sportclub 80 Chomutov z.s., IČO 432 27 406, se sídlem Chomutov, Březenecká 4704, na 
projekt Podpora sportovní činnosti Sportclubu 80 Chomutov z.s. ve výši 1.489.000,- Kč,
22) Taneční klub Beethoven D.C., IČO 708 92 709, se sídlem Chomutov, Hálkova 226/6, na projekt 
CELOROČNÍ AKTIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE ve výši 190.000,- Kč,
23) Taneční klub STARDANCE Chomutov z. s., IČO 055 49 833, se sídlem Chomutov, Havlíčkova 
4184, na projekt Celoroční volnočasová aktivita dětí a mládeže ve výši 200.000,- Kč,
24) Tenisový klub Chomutov, z. s., IČO 477 95 701, se sídlem Chomutov, Bezručova 4880, na 
projekt Podpora sportovní činnosti TENISOVÝ KLUB CHOMUTOV, z.s. ve výši 780.000,- Kč,
25) Tiger Fight Club, z. s., IČO 052 93 910, se sídlem Chomutov, Šafaříkova 2242, na projekt 
Podpora činnosti Tiger Fight clubu, z.s. ve výši 150.000,- Kč,
26) TJ Lokomotiva, z.s. Chomutov, IČO 477 95 913, se sídlem Chomutov, 17. listopadu 5461, na 
projekt Podpora sportovní činnosti TJ Lokomotiva, z.s. Chomutov ve výši 140.000,- Kč,
27) TJ Slávie Chomutov, z.s., IČO 183 80 280, se sídlem Chomutov, Mánesova 4757, na projekt TJ 
Slávie Chomutov - celoroční příprava plavců ve výši 900.000,- Kč,
28) TJ VEROS Chomutov z.s., IČO 005 25 294, se sídlem Chomutov, Mýtná 4962, na projekt 
Podpora činnosti TJ VEROS Chomutov ve výši 100.000,- Kč,
29) TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s., IČO 004 83 206, se sídlem Chomutov, Mánesova 1999, na projekt 
Podpora činnosti TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. ve výši 2.070.000,- Kč,
30) TJ ZŠ SPV Chomutov, spolek, IČO 613 42 769, se sídlem Chomutov, Kadaňská 2334/2, na 
projekt Sport pro všechny 2018 ve výši 287.000,- Kč,

neschvaluje

poskytnutí dotace z dotačního programu Sport a volný čas 2018 žadateli:
1) Tělovýchovná jednota Baník Březenecká Chomutov, z.s., IČO 477 92 230, se sídlem Chomutov, 
Chelčického 255, na projekt SPORT A VOLNÝ ČAS 2018,
2) SK Chomutov NH, IČO 684 35 517, se sídlem Chomutov, Cihlářská ulice - hřiště národní 
házené, na projekt Celoroční činnost „SK Chomutov NH“ ve výši 100.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 100/18 z 16. 4. 2018
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících sociálních a 
ostatních služeb na rok 2018

Zastupitelstvo 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) Solid Ground, z.s., IČO 26996928, se sídlem Strupčice 12, Strupčice, na projekt Mateřské 
centrum U Broučka ve výši 36.000 Kč
2) Společně proti času, o.p.s., IČO 22800522, se sídlem Chomutov, Prokopova 18275, na projekt 
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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
3) 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
4) 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
5)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
6)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
7)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
8) 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
9) 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
10) 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
11) Na louce, z. s., IČO 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Rodinné 
centrum Kolibřík 33.000 Kč
12) Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24, na projekt 
Předškolní kluby ve výši 35.000 Kč

schvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících 
sociálních a souvisejících služeb pro rok 2018 z rozpočtu města:
13) 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
14) Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt K - centrum 
Chomutov ve výši 57.000 Kč
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- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Kontaktní centra
15) 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
16) 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
17) 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
18) 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
19) 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
20) 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
21) 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 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Pečovatelská služba
22) ADRA, o.p.s., IČO 61388122, se sídlem Praha, Markova 600/6, na projekt Podpora 
dobrovolnictví v Chomutově ve výši 99.300 Kč
23) 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
24) Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24, na projekt Dluhové 
poradenství ve výši 60.000 Kč
25) 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
26) 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.

Usnesení ZaMěst č. 101/18 z 16. 4. 2018
Aktualizace přílohy č. 1 zřizovacích listin škol 
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Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

aktualizovanou Přílohu č. 1 Zřizovací listiny:
1) Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace,
2) Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895,
3) Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334,
4) Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539,
5) Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov.

Usnesení ZaMěst č. 102/18 z 16. 4. 2018
Informativní zpráva o plnění opatření v rámci Koncepce rodinné politiky statutárního města 
Chomutova 2013 - 2020 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

bere na vědomí

informativní zprávu o plnění opatření v rámci Koncepce rodinné politiky statutárního města 
Chomutova 2013 - 2020.

Usnesení ZaMěst č. 103/18 z 16. 4. 2018
Kontrola plnění usnesení RaMě. č. 509/16 ze dne 07.11.2016

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

bere na vědomí

Zápis o kontrole plnění usnesení RaMě. č. 509/16 ze dne 07.11.2016 (Závady v areálu IPRM Zadní 
Vinohrady) (Příloha č. 1),

bere na vědomí

vyjádření kontrolovaného subjektu (Příloha č. 2),

bere na vědomí

stanovisko kontrolního výboru k tomuto vyjádření ve smyslu, že KV vzal na vědomí vyjádření 
kontrolovaného subjektu k provedené kontrole ze dne 07.03.2018, ve kterém nejsou vyjádřeny 
žádné námitky vůči Zápisu o kontrole,

ukládá

RaMě předložit na jednání ZaMě v červnu 2018 zprávu o tom, jaká opatření byla přijata k nápravě 
zjištěných nedostatků a zamezení jejich opakování.

Usnesení ZaMěst č. 104/18 z 16. 4. 2018
Vyjádření KV ke stanovisku ORIaMM (kontrola prodeje pozemků města)

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

bere na vědomí

zásadní nesouhlas kontrolního výboru se stanoviskem ORIaMM ze dne 06.10.2014 ke Zprávě 
kontrolního výboru o provedené kontrole prodeje pozemků města, které ORIaMM vypracoval na 
základě usnesení ZaMěst. č. 098/14 z 15.09.2014,

navrhuje
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primátorovi seznámit ZSMCH s Informativní zprávou o výsledku vnitřní kontroly (všemi třemi 
částmi) z odboru IA týkající se ověření správnosti prodeje nemovitostí a

ukládá

primátorovi SMCH předložit ZSMCH přijatá opatření.

Usnesení ZaMěst č. 105/18 z 16. 4. 2018
Revize stanov Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

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

pověřuje

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

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

Chomutova
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