
USNESENÍ

z 4. řádného zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které se konalo dne 15. 4. 2019
 od 15.00 hod. v zasedací místnosti č.13

Usnesení ZaMěst č. 037/19 z 15. 4. 2019
Kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení ZaMěst č. 038/19 z 15. 4. 2019
Likvidace majetku - bezúplatný převod movitého majetku

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

likvidaci majetku-bezúplatný převod movitého majetku dle soupisů uvedených v důvodové zprávě.

Usnesení ZaMěst č. 039/19 z 15. 4. 2019
Likvidace a vyřazení staveb VO

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

vyřazení a likvidaci staveb v majetku města dle soupisu důvodové zprávy. 

Usnesení ZaMěst č. 040/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemků p.č. 4271/8 o výměře 3 m2 a p.č. 4274/50 o výměře 37 m2 dle GP č. 
6023-190/2016 v k.ú. Chomutov I za cenu dle znaleckého posudku č. 559/69/2018 ve výši 18.000,- 
Kč do vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, IČ 
49099469 

neschvaluje

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

Usnesení ZaMěst č. 041/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemků p.č. 4167/4 - 14816 m2 , 4169/1 - 1660 m2, 4170/4 - 581m2, 4172 - 833 m2, 
4173/1 - 99 m2 , 4174 - 238 m2, 4175/8 - 815 m2, 4176/20 - 2993 m2 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 

1



3048-127/2018, za cenu dle znaleckého posudku č. 1727-019/2017 ve výši 370,- Kč/m2, tj. za 
kupní cenu 8.152.950,- + DPH + náklady za GP ve výši 16.940,- Kč do vlastnictví společnosti 
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 76001 Zlín, IČ 25347942 s tím, že kupní smlouva bude 
uzavřena po splnění všech podmínek smlouvy budoucí kupní.

Usnesení ZaMěst č. 042/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej podílu ve výši 632/18028 k pozemku p.č. 4865/225 o výměře 780 m2 v k.ú. Chomutov I za 
zvýhodněnou kupní cenu tj. 25% z ceny dle ZP č. 1912-012/2019, tj. za cenu ve výši 5.586,- Kč do 
vlastnictví paní ********************************************.
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 funkčně související s 
bytovými domy prodávají vlastníkům příslušných bytových domů za cenu 25% z ceny obvyklé 
stanovené znaleckým posudkem a to z důvodu snižování nákladů města na údržbu pozemků a 
přenesení povinnosti údržby a oprav na majitele staveb.

Usnesení ZaMěst č. 043/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku p.č. 493/49 o výměře 2 m2 (dle GP č. 6346-54/2018) v k.ú. Chomutov I za cenu dle 
znaleckého posudku č. 1911-011/2019 ve výši 1.820,- Kč + náklady za zhotovení znaleckého 
posudku a geometrického plánu ve výši 2.703,- Kč do vlastnictví paní 
************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 044/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemků p.č. 471/23 o výměře 72 m2, 471/24 o výměře 92 m2, 471/25 o výměře 98 m2, 
471/26 o výměře 87 m2, 471/27 o výměře 186 m2, 471/28 o výměře 37 m2, 471/29 o výměře 63 
m2, 471/30 o výměře 33 m2, 471/31 o výměře 4 m2 dle GP č. 341-78/2018 v k.ú. Křimov za cenu 
dle znaleckého posudku č. 0017-3-2018 s tím, že kupující dále uhradí náklady za zhotovení 
geometrických plánů a znaleckého posudku a zpětné nájemné za 3 roky ve výši 2,- Kč/m2 takto:
- p.č. 471/23 do společného jmění manželů 
***************************************************** za kupní cenu ve výši 2.664,- Kč 
+ 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 432,- Kč
- p.č. 471/24 do společného jmění manželů 
************************************************************* za kupní cenu ve výši 
3.404,- Kč + 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 552,- Kč
- p.č. 471/25 do vlastnictví ***************************************** za kupní cenu ve 
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výši 3.626,- Kč + 2.165,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 588,- Kč
- p.č. 471/26 do společného jmění manželů 
************************************************************ za kupní cenu ve výši 
3.219,- Kč + 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 522,- Kč
- p.č. 471/27 do společného jmění manželů 
****************************************************** za kupní cenu ve výši 6.882,- 
Kč + 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 1.116,- Kč
- p.č. 471/28 do vlastnictví ************************************************ za kupní 
cenu ve výši 1.369,- Kč + 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 222,- Kč
- p.č. 471/29 do vlastnictví *********************************************** za kupní 
cenu ve výši 2.331,-Kč + 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 378,- Kč
- p.č. 471/30 a 471/31 do vlastnictví *********************************************** za 
kupní cenu ve výši 1.369,- Kč + 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 222,- Kč,
dle podmínek důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 045/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

nepřijalo usnesení

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

Usnesení ZaMěst č. 046/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku p.č. 2834 o výměře 119 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu dle znaleckého posudku č. 
2608-19/2018 ve výši 33.600,- Kč + náklady za zhotovení znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč + 
ušlé nájemné za 3 roky za část pozemku o výměře 84 m2 ve výši 504,- Kč do společného jmění 
manželů *********************************************************** s tím, že část 
pozemku o výměře 35 m2 je kupujícím převáděna bezúplatně z důvodu mimosoudního vypořádání 
pozemku.

Usnesení ZaMěst č. 047/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej části pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví pana 
******************************************* z důvodu zachování veřejného prostranství.
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Usnesení ZaMěst č. 048/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej pozemku p.č. 4604/2 o výměře 591 m2 a části p.č. 4604/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú. 
Chomutov I do vlastnictví pana **************************************************** z 
důvodu zachování pozemků ve vlastnictví města za účelem uspokojení potřeb dalších nájemců.

Usnesení ZaMěst č. 049/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej částí pozemků p.č. 258/15 a 258/30 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví pana 
************************************************ z důvodu plánované rekonstrukce ulice 
Husova.

Usnesení ZaMěst č. 050/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej části pozemku p.č. 3199/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví 
********************************************************* a 
********************************************** z důvodu prodeje pozemku formou 
veřejného výběrového řízení. 

Usnesení ZaMěst č. 051/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

částečně revokuje

usnesení č. 116/18 ze dne 18. 6. 2018 ve věci prodeje části pozemku p.č. 6125/273 v k.ú. Chomutov 
I a 

schvaluje

prodej části pozemku p.č. 6125/273 o výměře cca 1600 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 450,-Kč/m2 
dle znaleckého posudku č. 2598-9/2018 do vlastnictví společnosti SAMAD – Průmyslová technika 
s.r.o., IČ 60277190, Ervěnická 1147, Jirkov s tím, že v prvé fázi bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě kupní a při splnění všech podmínek bude poté uzavřena smlouva kupní a to nejdéle do 
dvou let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

Usnesení ZaMěst č. 052/19 z 15. 4. 2019
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Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku p.č. 4950/8 o výměře 172 m2 v k.ú. Chomutov I, dle GP č. 6431-2/2019 za cenu 
dle znaleckého posudku č.2630-10/2019 ve výši 68.800,- Kč do vlastnictví 
****************************************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 053/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemků p.č. 5731 o výměře 225 m2, p.č. 5729/1 o výměře 118 m2 a p.č. 5732/5 o výměře 
41 m2 tj. o celkové výměře 384 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu dle znaleckého posudku č. 
8146-135/2018 celkem 384.000,- Kč do vlastnictví Bytového družstva Palackého 4274, IČ 
27280438, Palackého 4274, Chomutov 430 01.

Usnesení ZaMěst č. 054/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku p.č. 249 o výměře 345 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu dle znaleckého posudku č. 
1/4261/19 ve výši 334.920,- Kč do vlastnictví 
************************************************************, se zřízením 
předkupního práva k pozemku ve prospěch města, s tím, že město bude oprávněno koupit pozemek 
za cenu 970,- Kč/m2 bez jakýchkoliv dalších podmínek, bez ohledu na jeho případné zhodnocení a 
bez ohledu na výši nabídkové ceny a dalších podmínek nabízených koupěchtivým. Předkupní právo 
bude zřízeno pro každý případ převodu pozemku, zejména i pro případ směny či darování. V 
případě, že se plánovaný převod bude týkat jen části pozemku, bude město oprávněno koupit buď 
tuto část, nebo i celý pozemek. Předkupní právo bude město oprávněno využít do 4 měsíců od 
doručení nabídky prodávajícího. Nevyužije-li město předkupní právo k pozemku nebo jeho části, 
zůstává mu zachováno.

Usnesení ZaMěst č. 055/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

- uzavření dodatku č. 3 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 31.12.2019 
za podmínky uhrazení částky 50.000,- Kč ***************** za třetí prodloužení termínu 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. 3 ke kupní smlouvě s právem předkupním č. o201100117 (ORIaMM 
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9/2011/Nov) ze dne 30. 3. 2011 s 
********************************************************, jehož předmětem bude 
prodloužení termínu pro zahájení výstavby rodinného domu na koupeném pozemku do 31. 12. 2019 
za podmínky uhrazení částky 50.000,- Kč ********************** za třetí prodloužení termínu 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.

Usnesení ZaMěst č. 056/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 5748/6 o výměře 1 604 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 vybudování cyklistické stezky Chomutov – Jirkov. Jedná se o veřejně 
přístupný pozemek s trvalými porosty, který je součástí mimoúrovňové křižovatky v zastavěném 
území statutárního města Chomutova a

schvaluje

znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 19/2019 bez 
omezujících podmínek.

Usnesení ZaMěst č. 057/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

směnu pozemku p.č. 5455/6 v k. ú. Chomutov I o výměře 1 951 m2, odděleného GP
č. 6434-13/2019 z vlastnictví statutárního města Chomutova za pozemky p.č. 5464/2, 5465/2, 
5475/4, 5475/5 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví 
********************************************************************************
********************************************************************************
***************************************************************** bez doplatku 
rozdílu hodnot pozemků.

Usnesení ZaMěst č. 058/19 z 15. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

revokuje

revokuje usnesení č. 196/08:13 z 15.12.2008 a

schvaluje

záměr uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na darování pozemků p.č. 4906/2, 4906/23, 
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4906/24, 4906/25, 4906/26, 4906/27, 4906/28, 4906/29, 4906/30, 4908/1, 4908/23, 4908/24, 
4908/25, 4908/26, 4908/27, 4908/28, 4908/29, 4908/30, 4908/31, 4908/32, 4908/33, 4908/34, 
4908/36, 4908/37, 4908/38, 4908/39, 4908/40, 4908/41 a 4908/42 v k.ú. Chomutov I včetně 
vybudované komunikace, dešťové kanalizace, veřejné zeleně, veřejného osvětlení a dopravního 
značení z vlastnictví *********************************************** do vlastnictví 
statutárního města Chomutova, dle podmínek důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 059/19 z 15. 4. 2019
Uzavření plánovací smlouvy za účelem výstavby veřejné infrastruktury „Chomutov - hala 
ELKOPLAST“. 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

plánovací smlouvu s vlastníkem veřejné infrastruktury žadatelem firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o.; 
se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín; zastoupená Tomášem Krajčou, jednatelem; IČ: 25347942 
v podobě dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 060/19 z 15. 4. 2019
Schválení podání žádosti o dotaci na akci Demolice základní školy, ul. Kamenná čp. 5250, 
Chomutov – II. etapa

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

obsah projektu: "Demolice základní školy, ul. Kamenná čp. 5250, Chomutov – II. etapa" v rámci 
regenerace území brownfieldu

schvaluje

podání žádosti o dotaci.

Usnesení ZaMěst č. 061/19 z 15. 4. 2019
Rekonstrukce železniční tratě a přesun hlavního nádraží Chomutov

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

vydání souhlasného stanoviska pro přesun nádraží dle záměru projektu "Rekonstrukce ŽST 
Chomutov" dle studie SUDOP Praha v konceptu varianty 15.2.2019 Správě železniční dopravní 
cesty, státní organizace (SŽDC s.o.), Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234

pověřuje

odbor rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova dalším řešením problematiky celého záměru.

Usnesení ZaMěst č. 062/19 z 15. 4. 2019
Schválení Smlouvy o spolupráci při investiční akci "Vybudování cyklistické stezky Chomutov - 
Jirkov"

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci při investiční akci "Vybudování cyklistické stezky Chomutov - 
Jirkov".
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Usnesení ZaMěst č. 063/19 z 15. 4. 2019
Chomutov re:kult, z.ú. - návrh správní rady ústavu na vstup do likvidace 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

rozhoduje

v souladu se čl. 13 zakládací listiny zapsaného ústavu Chomutov re:kult o zrušení ústavu s likvidací 
ke dni 1.5.2019

odvolává

k 30.4.2019 ****** J***** M********, z funkce revizora ústavu

jmenuje

****** J***** M********, dat. nar. **********, trvale bytem: 
******************************************, ke dni 1.5.2019 likvidátorem ústavu

souhlasí

s tím, že náklady spojené s likvidací budou hrazeny z rozpočtu města.

Usnesení ZaMěst č. 064/19 z 15. 4. 2019
Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

rozhoduje

o zrušení nebo nedokončení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého hmotného majetku 
(zmařeného dlouhodobého hmotného majetku) a odpisu nákladů na pořízení předmětné projektové 
dokumentace a studií proveditelnosti z účetnictví města dle přílohy č. 4 důvodové zprávy.

schvaluje

Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2018.

Usnesení ZaMěst č. 065/19 z 15. 4. 2019
Žádost Tanečního klubu Beethoven D.C. Chomutov o poskytnutí finančních prostředků - ostatní 
neprogramová dotace.

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - z nespecifikované provozní rezervy 
Statutárního města
Chomutova ve výši 355.000,- Kč spolku Taneční klub Beethoven D.C., IČ 70892709, se sídlem 
Chomutov, Bezručova 4268, na projekt MISTROVSTVÍ SVĚTA V DISCO DANCE-DANCE 
FEVER 2019

schvaluje

rozpočtové opatření č. 32/2019 - poskytnutí individuální neprogramové dotace z rozpočtu města pro 
spolek Taneční klub Beethoven D.C., IČO 708 92 709, se sídlem Chomutov, Bezručova 4268, na 
projekt MISTROVSTVÍ SVĚTA V DISCO DANCE - DANCE FEVER 2019 ve výši 355.000,- Kč.
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Usnesení ZaMěst č. 066/19 z 15. 4. 2019
RO č. 27,29,33,35/2019

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 27/2019 - zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2019 - nadměrná 
vyrovnávací platba od Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace za rok 2018.

Usnesení ZaMěst č. 067/19 z 15. 4. 2019
RO č. 27,29,33,35/2019

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 29/2019 - navýšení objemu rozpočtu roku 2019 o finanční prostředky z 
výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení ZaMěst č. 068/19 z 15. 4. 2019
RO č. 27,29,33,35/2019

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 33/2019 - zapojení zůstatku FP z minulých let do DFRSMCH.

Usnesení ZaMěst č. 069/19 z 15. 4. 2019
RO č. 27,29,33,35/2019

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 35/2019 - žádost o navýšení Fondu oprav pro rok 2019 společnosti 
KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o. v rozpočtu orj. 02 (OMM).

Usnesení ZaMěst č. 070/19 z 15. 4. 2019
Schvalování žádostí o dotace z programu Kultura a kreativita, Regionální historie, Komunitní 
rozvoj 2019. Veškeré podklady včetně usnesení komise jsou přiloženy v přílohách.

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

Dotační program Kultura a kreativita
1) Hřebíkárna, z. s., IČ 06340822, se sídlem Chomutov, Bezručova 5877, na projekt Bezručák 2019 
ve výši 75.000,-Kč
2) Hřebíkárna, z. s., IČ 06340822, se sídlem Chomutov, Bezručova 5877, na projekt Hudební Jaro 
2019 ve výši 76.000,-Kč
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3) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Cyklovlaky 2019 VII ročník ve výši 68.000,-Kč
4) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Historický vlak - 25 let LOKO-MOTIV ve výši 72.000,-Kč
5) Macek Petr Ing., IČ 10447202, se sídlem Most, F.L. Čelakovského 1136/15, na projekt Realizace 
koncertů Festivalového orchestru Petra Macka ve výši 74.000,-Kč
6) Malkus Vladan, IČ 72630922, se sídlem Most, Zdeňka Fibicha 2587/16, na projekt Podzimní 
večery 2019 ve výši 68.000,-Kč
7) Masopust, z. s., IČ 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Celoroční kultura a osvěta v Café Atrium 2019, ve výši 63.000,-Kč
8) 
********************************************************************************
*, na projekt Série koncertů a kulturních akcí pro rok 2019, ve výši 71.000,-Kč
9) Sdružení příznivců Gymnázia Chomutov, z. s., IČ 02016010, se sídlem Chomutov, Mostecká 
3000, na projekt Účast pěveckého sboru Gymnázia Chomutov na 9. Mezinárodním festivale 
sborového zpěvu v lloret de Mar, ve výši 79.000,-Kč
10) Sdružení příznivců Gymnázia Chomutov, z. s., IČ 02016010, se sídlem Chomutov, Mostecká 
3000, na projekt „Sametové vzpomínání“ aneb gymnázium si připomíná 30 let od pádu komunismu, 
ve výši 90.000,-Kč
11) Spolek OBNAŽENI, IČ 26990105, se sídlem Chomutov, Šafaříkova 2254/77, na projekt 
Obnaženi "SAMI SEBOU", ve výši 52.000,-Kč
12) Veteran Car Club Chomutov spolek, IČ 01308751, se sídlem Údlice, Kamenná cesta 334, na 
projekt Sraz historických vozidel Chomutov 2019, ve výši 51.500,-Kč

Dotační program Regionální historie
1) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Činnost 2019 LOKO-MOTIV, ve výši 58.000,-Kč.
2) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Na Kočičáku to žije 2019, ve výši 60.000,-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 2019, ve výši 
65.000,-Kč.

Usnesení ZaMěst č. 071/19 z 15. 4. 2019
Poskytnutí dotací z dotačního programu Sport a volný čas 2019

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

dotaci z dotačního programu Sport a volný čas 2019 žadatelům:
1) AFK LoKo Chomutov z.s., IČO 477 92 027, se sídlem Chomutov, Komenského 2831/1, na 
projekt Podpora činnosti AFK LoKo Chomutov z.s. z pohledu sportovní aktivity členské základny u 
mládeže, náklady na energie a údržbu sportovního areálu ve vlastnictví spolku ve výši 100.000,- 
Kč,
2) BK Chomutov, z.s., IČO 042 66 196, se sídlem Chomutov, Dukelská 1300/31, na projekt BK 
Levharti Chomutov - podpora činnost klubu pro rok 2019 ve výši 1.266.000,- Kč
3) CZECH WRESTLING Chomutov z.s., IČO 698 98 049, se sídlem Chomutov, Wolkerova 811/14, 
na projekt Olympijský zápas-činnost klubu ve výši 700.000,- Kč
4) 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 2019 ve výši 130.000,- Kč
5) FALER BIKE team, z.s., IČO 018 63 193, se sídlem Chomutov, Blatenská 866/79, na projekt 
Rozvoj BMX sportu na Chomutovsku ve výši 48.000,- Kč
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6) FC Atletico Chomutov z.s., IČO 227 10 191, se sídlem Chomutov, Jiráskova 4096, na projekt 
Podpora činnosti na výchovu mládeže ve výši 36.000,- Kč
7) 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 157.000,-Kč
8) FC CHOMUTOV, s.r.o., IČO 250 24 329, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Podpora činnosti klubu kopané v roce 2019 ve výši 576.000,- Kč
9) Florbal Chomutov, z.s., IČO 689 54 107, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt 
Florbal Chomutov - činnost mládeže 2019 ve výši 1.200.000,- Kč
10) Handball klub Chomutov, z.s., IČO 650 80 343, se sídlem Chomutov, Kamenný vrch 5280, na 
projekt Činnost klubu v roce 2019 ve výši 140.000,- Kč
11) Horoklub Chomutov, IČO 613 42 726, se sídlem Chomutov, Husova 2806/83, na projekt 
Horolozecký výcvik dětí a mládeže ve výši 40.000,- Kč
12) Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov, spolek, IČO 706 93 633, se sídlem 
Chomutov, Přemyslova 259, na projekt Podpora činnosti jezdeckého klubu pro rok 2019 ve výši 
155.000,- Kč
13) Junák - český skaut, středisko Český lev Chomutov, z. s., IČO 467 87 721, se sídlem Chomutov, 
Havlíčkova 3675, na projekt Junák Chomutov - činnost 2019 ve výši 180.000,- Kč
14) JUNIOR CHOMUTOV, z.s., IČO 266 40 651, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Činnost spolku 2019 ve výši 686.000,- Kč
15) Klub národní házené Chomutov, z.s., IČO 650 81 056, se sídlem Chomutov, na projekt 
Sportovní činnost KNH Chomutov 2019 ve výši 198.000,- Kč
16) Krasobruslařský klub Chomutov, z.s., IČO 684 35 975, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na 
projekt Činnost krasobruslařského klubu Chomutov ve výši 242.000,- Kč
17) MMA Chomutov, z.s., IČO 229 05 049, se sídlem Chomutov, Mánesova 1999, na projekt 
Podpora činnosti MMA Chomutov, z.s. ve výši 66.000,- Kč
18) Na louce, z. s., IČO 266 45 505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Sportujeme s 
Kolibříkem ve výši 20.000,- Kč
19) Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov, IČO 692 91 845, se sídlem Chomutov, Havlíčkova 
3675, na projekt PIONÝR 2019 ve výši 150.000,- Kč
20) Piráti Chomutov a.s., IČO 254 04 695, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na projekt 
Výchova sportující mládeže v rámci Akademie ČH v hokejovém klubu Piráti Chomutov ve výši 
4.700.000,- Kč
21) 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 2.270.000,- Kč
22) Spolek Chomutovská liga malého fotbalu, IČO 613 46 268, se sídlem Chomutov, Škroupova 
933/30, na projekt Chomutovská liga malého fotbalu ve výši 406.000,- Kč
23) Sportclub 80 Chomutov z.s., IČO 432 27 406, se sídlem Chomutov, Březenecká 4704, na 
projekt Podpora sportovní a volnočasové činnosti Sportclubu 80 Chomutov z.s. 2019 ve výši 
1.700.000,- Kč
24) Taneční klub Beethoven D.C., IČO 708 92 709, se sídlem Chomutov, Bezručova 4268, na 
projekt CELOROČNÍ AKTIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE ve výši 190.000,- Kč
25) 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
26) Tělocvičná jednota Sokol Chomutov, IČO 442 22 416, se sídlem Chomutov, Kukaňova 2506, na 
projekt Dotace na činnost spolku ve výši 100.000,- Kč
27) Tenisový klub Chomutov, z. s., IČO 477 95 701, se sídlem Chomutov, Bezručova 4880, na 
projekt Podpora sportovní činnosti Tenisový klub,z.s. ve výši 500.000,- Kč
28) Tiger Fight Club, z. s., IČO 052 93 910, se sídlem Chomutov, Šafaříkova 2242, na projekt Tiger 
Fight Club - nájemné 2019 ve výši 180.000,- Kč
29) 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 2019 ve výši 120.000,- Kč
30) TJ Slávie Chomutov, z.s., IČO 183 80 280, se sídlem Chomutov, Mánesova 4757, na projekt TJ 
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Slávie Chomutov ve výši 900.000,- Kč
31) TJ VEROS Chomutov z.s., IČO 005 25 294, se sídlem Chomutov, Mýtná 4962, na projekt 
Podpora činnosti mládeže TJ VEROS Chomutov z.s. ve výši 105.000,- Kč
32) 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 2.250.000,- Kč
33) TJ ZŠ SPV Chomutov, spolek, IČO 613 42 769, se sídlem Chomutov, Kadaňská 2334/2, na 
projekt Sport pro všechny 2019 ve výši 249.000,- Kč

neschvaluje

dotaci z dotačního programu Sport a volný čas 2019 žadateli:
1) Česká tábornická unie - Velká rada oblasti Velké Lucko, p.s., IČO 650 80 211 , se sídlem 
Chomutov, akademika Heyrovského 4115, na projekt Zajištění oddílové činnosti a táboru
2) MUAY THAI CHOMUTOV ZAKˊS TEAM o.s., IČO 227 08 936, se sídlem Chomutov, 
Palackého 3654, na projekt Thajský box -činnost klubu
3) Tělovýchovná jednota Baník Březenecká Chomutov, z.s., IČO 477 92 230, se sídlem Chomutov, 
Chelčického 255, na projekt SPORT A VOLNÝ ČAS 2019

schvaluje

poskytnutí neprogramové dotace z rozpočtu města ve výši 150.000,- Kč pro spolek 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 2019, za podmínky spoluúčasti žadatele minimálně ve výši 30 
% uznatelných nákladů

schvaluje

rozpočtové opatření č. 37/2019 - poskytnutí neprogramové dotace 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 2019.

Usnesení ZaMěst č. 072/19 z 15. 4. 2019
Mimořádná žádost Tělovýchovné jednoty Baník Březenecká Chomutov, z.s. o poskytnutí finančních 
prostředků na projekt SPORT A VOLNÝ ČAS 2019 - celoroční činnost spolku - ostatní 
neprogramová dotace + RO 36/2019

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí neprogramové dotace z rozpočtu města ve výši 133.000,- Kč pro spolek Tělovýchovná 
jednota Baník
Březenecká Chomutov, z.s., IČ 47792230 na projekt SPORT A VOLNÝ ČAS 2019 - celoroční 
činnost spolku, za podmínky spoluúčasti žadatele minimálně ve výši 30% uznatelných nákladů

schvaluje

rozpočtové opatření č. 36/2019 - poskytnutí neprogramové dotace Tělovýchovné jednotě Baník 
Březenecká Chomutov, z.s. projekt SPORT A VOLNÝ ČAS 2019 - celoroční činnost spolku

Usnesení ZaMěst č. 073/19 z 15. 4. 2019
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících sociálních a 
ostatních služeb na rok 2019

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova
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schvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících 
sociálních a ostatních služeb na rok 2019 z rozpočtu města:
1)Solid Ground, z.s, IČO 26996928, se sídlem Strupčice 12 – na projekt Mateřské centrum U 
Broučka, ve výši 32.500 Kč
2)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 č. 23
3)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 č. 23
4)Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, IČO 66112222, se sídlem 
Chomutov, Kochova 1185 – na projekt Dotace na činnost 2019, ve výši 18.000 Kč
5)Demosthenes, o. p. s., IČO 25421018, se sídlem Ústí nad Labem, Mírová 2 – na projekt Raná 
péče DEMOSTHENES, ve výši 9.900 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 88
6)Masopust, z.s., IČO 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23 – na projekt 
Sociálně terapeutické dílny Masopust, z.s. 2019, ve výši 100.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 96
7)Masopust, z.s., IČO 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23 – na projekt - 
Sociální rehabilitace Masopust, z.s. 2019, ve výši 100.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 96
8)Fokus Labe, z.ú., IČO 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9 – na projekt 
Sociální rehabilitace, ve výši 90.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 73
9)Fokus Labe, z.ú., IČO 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9 – na projekt 
Chráněné bydlení, ve výši 30.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 73
10)Fokus Labe, z.ú., IČO 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9 – na 
projekt Centrum duševního zdraví Chomutov, ve výši 90.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 73
11)Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, 
Písečná 5030 – na projekt Rozvoj a podpora služeb Denního stacionáře pro osoby se zdravotním 
postižením Písečná, ve výši 10.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 163
12)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 
10.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 163
13)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 10.000 Kč
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- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 163
14)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 10.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 163
15)Společně proti času, o.p.s., IČO 22800522, se sídlem Chomutov, Prokopova 1827/5 – na projekt 
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb - Společně proti času, o.p.s., ve výši 47.500 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 168
16)Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325 – na projekt Terénní programy 
Chomutovsko, ve výši 70.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 23
17)Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325 – na projekt Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Klub Molo, ve výši 100.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 23
18)Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325 – na projekt K-centrum 
Chomutov, ve výši 60.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 23
19)Northskateunion, z.s., IČO 04201655, se sídlem Chomutov, Kamenná 5120 – na projekt 
Primární prevence v Eldorádu v roce 2019, ve výši 20.000 Kč
20)K srdci klíč, o.p.s., IČO 27000222, se sídlem Horní Jiřetín, U Jezera 1, Dolní Jiřetín – na projekt 
Noclehárna v Chomutově, ve výši 70.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 87
21)Centrum ucelené rehabilitace, z. ú., IČO 06172865, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20 - na 
projekt Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov, ve výši 70.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 214
22)ADRA, o.p.s., IČO 61388122, se sídlem Praha, Markova 600/6 – na projekt Dobrovolnické 
centrum ADRA Chomutov 2019, ve výši 99.180 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 č. 27
24)Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24 – na projekt Dluhové 
poradenství, ve výši 20.000 Kč
25)Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s., IČO 265695558, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20 
– na projekt Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením, ve výši 30.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 24
26)Diecézní charita Litoměřice, IČO 40229939, se sídlem Litoměřice, Kosmonautů 2022 – na 
projekt Charitní pečovatelská služba, ve výši 30.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 34
27)Oblastní charita Chomutov, IČO 73632988, se sídlem Chomutov, náměstí 1. Máje 2 – na projekt 
Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2019, ve výši 50.000 Kč
28)Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24 – na projekt 

14



Předškolní kluby, ve výši 67.500 Kč

neschvaluje

uvedenému žadateli dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících sociálních 
a ostatních služeb na rok 2019 z rozpočtu města:
29)Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s., IČO 26569558, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20 
– na projekt Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením 2.

Usnesení ZaMěst č. 074/19 z 15. 4. 2019
Metodika výkupu a rekonstrukce bytů pořízených v rámci finanční podpory z IROP

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

metodiku výkupu a rekonstrukce bytů pořízených pro potřeby sociálního bydlení v rámci finanční 
podpory z Integrovaného regionálního operačního programu dle upravené důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 075/19 z 15. 4. 2019
Rozšíření hlavní činnosti ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

změnu zřizovací listiny Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov, IČ: 61345636, a to 
dodatkem č. 5 ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 076/19 z 15. 4. 2019
Rezignace a volba člena Výboru pro národnostní menšiny

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

bere na vědomí

rezignaci člena Výboru pro národnostní menšiny pana Samira Kharboutliho a

volí

pro volební období 2018 - 2022 pana Petra Troníčka členem Výboru pro národnostní menšiny.

Usnesení ZaMěst č. 077/19 z 15. 4. 2019
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

Jednací řád Zastupitelstva statutárního města Chomutova dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení.

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