
USNESENÍ

z 26. řádného zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které se konalo dne 12. 9. 
2018 od 15.00 hod. v zasedací místnosti č.13

Usnesení ZaMěst č. 175/18 z 12. 9. 2018
Kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení ZaMěst č. 176/18 z 12. 9. 2018
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej části pozemku p.č. 5145/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví společnosti 
KOGU studio, s.r.o., Čelakovského 1074/18, Chomutov, IČ 03584623 z důvodu plánovaného 
prodeje pozemku vlastníka přilehlého rodinného domu.

Usnesení ZaMěst č. 177/18 z 12. 9. 2018
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej podílu ve výši 552/18418 k pozemku p.č. 2841/7 o výměře 2544 m2 za cenu ve výši 3.812,- 
a podílu ve výši 719/10704 k pozemku p.č. 4865/198 o výměře 467 m2 za cenu ve výši 1568,- Kč, 
vše k.ú. Chomutov I do vlastnictví společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 
1098/6, 43001 Chomutov, IČ 27341313. Zdůvodnění snížení ceny proti ceně obvyklé vychází z 
toho, že se jedná o pozemky funkčně související s bytovými jednotkami, které statutárního město 
Chomutov prodává vlastníkům těchto bytových jednotek a to z důvodu snižování nákladů města na 
údržbu pozemků a přenesením povinnosti údržby a oprav na majitele bytů a dále z důvodu, že tyto 
pozemky slouží jen k bytovým potřebám jako odpočinková plocha, nebo přístupové chodníky.

Usnesení ZaMěst č. 178/18 z 12. 9. 2018
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 5980/14 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví České republiky, právo 
hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 
1312774 do vlastnictví statutárního města Chomutova dle § 7 odst. 2 a 4 písm. a)b) zák. č. 503/2012 
Sb.

Usnesení ZaMěst č. 179/18 z 12. 9. 2018
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova
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schvaluje

výkup pozemku p.č. 5464/1 o výměře 1 859 m2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví České republiky, 
právo hospodařit s majetkem státu: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, Hrbovice, 
403 39 Chlumec IČ 00007536 za dohodnutou kupní cenu 209 000,- Kč do vlastnictví statutárního 
města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov 430 28.

Usnesení ZaMěst č. 180/18 z 12. 9. 2018
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 4767/3 o výměře 352 m2 a p.č. 4767/8 o výměře 553 m2 
v k.ú. Chomutov I z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha IČ 
69797111 do vlastnictví statutárního města Chomutova za účelem sjednocení vlastnictví v areálu 
Podkrušnohorského zooparku. 

Usnesení ZaMěst č. 181/18 z 12. 9. 2018
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

záměr bezúplatného převodu a podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 3634 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.

Usnesení ZaMěst č. 182/18 z 12. 9. 2018
Prodej nemovitých věcí

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

záměr přijetí daru p.č. 4782/52 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem IČ 70892156 do vlastnictví statutárního města Chomutova z 
důvodu sjednocení vlastnictví v této lokalitě.

Usnesení ZaMěst č. 183/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

darování pozemku p.č. 6085 v k.ú. Chomutov I, jehož součástí je stavba bez čp/če (objekt stálého 
lehkého opevnění) a pozemku p.č. 3641/2 v k.ú. Chomutov II, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(objekt stálého lehkého opevnění) z vlastnictví statutárního města Chomutova do vlastnictví Muzea 
Československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s., Růžová 5220, 430 04 
Chomutov IČ 22863192, s výhradou vrácení daru v případě, že obdarovaný nejpozději do 5 let od 
nabytí nemovitosti nenaplní účel darování, kterým je rekonstrukce objektů a jejich zařazení do 
naučné stezky pro muzeální účely.
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Usnesení ZaMěst č. 184/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej části pozemku p.č. 13/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví 
************************************************************** a prodej pozemků p.č. 
13/1 a 14/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví 
************************************************************** z důvodu nesouladu s 
možným využitím pozemku dle ÚP.

Usnesení ZaMěst č. 185/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prodej pozemku p.č. 3397 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví 
*********************************************************** a prodej pozemků p.č. 
3396 a 3397 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví 
***************************************************** z důvodu ponechání pozemků 
jako rezervy pro výstavbu RD.

Usnesení ZaMěst č. 186/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej 1/74 podílu k pozemkům p.č. 891, 892/1 a 1937/23 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví 
*********************************************** za celkovou kupní cenu ve výši 2.001,- 
Kč.
Zdůvodnění snížení ceny podle znaleckého posudku na 25% vychází ze schváleného usnesení 
ZSMCH č. 2/13/21 ze dne 18.3.2013, podle kterého se od 19.3.2013 pozemky tvořící uzavřené 
plochy areálů garáží případně pozemky sloužící jako přístupové účelové komunikace k těmto 
areálům garáží prodávají vlastníkům garáží za cenu 25% hodnoty ceny obvyklé stanovené 
znaleckým posudkem a to z důvodu snižování nákladů města na údržbu pozemků a přenesením 
povinnosti údržby a oprav na majitele staveb a také z důvodu toho, že tyto pozemky slouží jako 
vjezd do garáží pouze jejich majitelům (je tedy funkčně omezeno jejich využití).

Usnesení ZaMěst č. 187/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova
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schvaluje

prodej pozemku p.č. 4278/1 o výměře 14 m2 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 5835-38/2015 za cenu dle 
znaleckého posudku č. 85/2/2018 ve výši 2.815,-Kč do vlastnictví 
***************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 188/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku p.č. 4341/4 o výměře 3980 m2 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 6371-35/2018 za cenu 
dle znaleckého posudku č. 8092-71/2018 ve výši 1.393.000,-Kč do vlastnictví 
*************************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 189/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemků p.č. 4479/2 o výměře 698 m2 a p.č. 4480/5 o výměře 399 m2 tj. o výměře celkem 
1097 m2 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 6343-67/2018 za cenu dle znaleckého posudku
č. 94-11/2018 ve výši 493.650,-Kč a 1/4 ceny za vyhotovení geometrického plánu 2250,-Kč tj. 
celkem za cenu 495.900,-Kč do vlastnictví 
************************************************************* a

neschvaluje

prodej pozemku p.č. 4477 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví 
************************************************************* z důvodu zachování 
pozemku jako veřejné zeleně. 

Usnesení ZaMěst č. 190/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

nepřijalo usnesení

k bodu:
prodej pozemku p.č. 6125/222 o výměře 332 m2 a pozemku p.č. 6125/223 o výměře 2234 dle GP č. 
6322-6/2018 tj. o celkové výměře 2566 m2 v k.ú. Chomutov I za nabídnutou cenu ve výši 
6.180.000,-Kč vč. ceny za vyhotovení geometrického plánu ve výši 9.300,- Kč tj. za cenu celkem
6.189.300,- Kč do vlastnictví společnosti RoBiN OIL s.r.o., IČ 49823574, Libušina 172, Dubí, 
Kladno 27203.

Usnesení ZaMěst č. 191/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje
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prodej pozemku p.č. 4707/89 o výměře 25 m2 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 6357-184/2018 za cenu 
dle znaleckého posudku č. 1793-085/2017 ve výši 6.500,-Kč do vlastnictví 
**********************************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 192/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemku p.č. 2416/3 o výměře 24 m2 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 3017-117/2018 za 
zvýhodněnou kupní cenu tj. 25% z ceny dle znaleckého posudku č. 5230-055/2017 celkem
1.584,-Kč do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Adámkova čp. 4648 v Chomutově, IČ 
28743628, Adámkova 4648, Chomutov 430 03. 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 z majetku statutárního 
města Chomutova prodávají vlastníkům příslušných bytových domů, za cenu 25% z ceny obvyklé 
stanovené znaleckým posudkem, v max. výměře dvojnásobku zastavěné plochy bytovými domy, a 
to z důvodu snižování nákladů města na údržbu pozemků a přenesením povinnosti údržby a oprav 
na majitele staveb a také z důvodu toho, že pozemky slouží jen k bytovým potřebám pro majitele 
jednotek.

Usnesení ZaMěst č. 193/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemků p.č. 4587/2 o výměře 22 m2, p.č. 4587/3 o výměře 55 m2 a p.č. 4587/4 o výměře 
34 m2, tj. o celkové výměře 111 m2 dle GP č. 6275-71/2017 v k.ú. Chomutov I za cenu dle 
znaleckého posudku č. 5527-09/18 ve výši 44.400,- Kč do společného jmění manželů 
****************************************************************.

Usnesení ZaMěst č. 194/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě vyhodnocení veřejného výběrového řízení dne 22. 8. 2018 Komisí majetku, investic a 
územního plánu prodej pozemku p.č. 1709/2 o výměře 1257 m2 v k.ú. Chomutov II dle GP
č. 3015-68/2018 za nabídnutou cenu 2.405,-Kč/m2 tj. 3.023.085,-Kč + DPH do vlastnictví 
společnosti RATAELA s.r.o., IČ 05598150, Blanická 3524/35, Chomutov 430 03 dle podmínek 
veřejného výběrového řízení.

V případě, že ze strany kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do třech měsíců od schválení 
prodeje v Zastupitelstvu statutárního města Chomutova,

schvaluje
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na základě vyhodnocení veřejného výběrového řízení dne 22. 8. 2018 Komisí majetku, investic a 
územního plánu prodej pozemku p.č. 1709/2 o výměře 1257 m2 v k.ú. Chomutov II dle GP
č. 3015-68/2018 za nabídnutou cenu 2.223,-Kč/m2 tj. 2.794.311,-Kč + DPH do vlastnictví 
************************************************** dle podmínek veřejného výběrového 
řízení.

V případě, že ze strany kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do třech měsíců od schválení 
prodeje v Zastupitelstvu statutárního města Chomutova,

schvaluje

na základě vyhodnocení veřejného výběrového řízení dne 22. 8. 2018 Komisí majetku, investic a 
územního plánu prodej pozemku p.č. 1709/2 o výměře 1257 m2 v k.ú. Chomutov II dle GP
č. 3015-68/2018 za nabídnutou cenu 1.909,-Kč/m2 tj. 2.399.613,-Kč + DPH do vlastnictví 
************************************************** dle podmínek veřejného výběrového 
řízení.

REVOKOVÁNO usn.č.196/18 ze dne 12.9.2018

Usnesení ZaMěst č. 195/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

účast statutárního města Chomutova v opakované veřejné dražbě na prodej pozemku p.č. 893/1 v 
k.ú. Chomutov I a 

neschvaluje

výkup pozemku p.č. 893/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví statutárního města Chomutova.

Usnesení ZaMěst č. 196/18 z 12. 9. 2018
prodej nemovitých věcí - dodatek č. 1

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

revokuje

usn.č. 194/18 ze dne 12.9.2018 a

schvaluje

na základě vyhodnocení veřejného výběrového řízení dne 22. 8. 2018 Komisí majetku, investic a 
územního plánu prodej pozemku p.č. 1709/2 o výměře 1257 m2 v k.ú. Chomutov II dle GP
č. 3015-68/2018 za nabídnutou cenu 2.405,-Kč/m2 tj. 3.023.085,-Kč + DPH do vlastnictví 
společnosti RATAELA s.r.o., IČ 05598150, Blanická 3524/35, Chomutov 430 03 dle podmínek 
veřejného výběrového řízení.

Usnesení ZaMěst č. 197/18 z 12. 9. 2018
Prodej nemovitých věcí - dodatek č. 2

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prodej pozemků p.č. 4160/1 o výměře 1521 m2, 4162 o výměře 334 m2, 4163/1 o výměře 12384
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m2, 4163/9 o výměře 11 m2, 4163/10 o výměře 34 m2 (dle GP č. 3028-93/2018) v k.ú. Chomutov II
za cenu dle ZP č. č. 1727-019/2017 ve výši 5.285.080,- Kč + DPH a pozemků p.č. 4160/7 o výměře 
641 m2 (dle GP č. 3027-92/2018), 4166/2 o výměře 1886 m2, 4166/9 o výměře 1402 m2, 4166/11 o 
výměře 37 m2, 4166/18 o výměře 3127 m2, 4166/20 o výměře 700 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu 
stanovenou ZP č. 8100-89/2018 ve výši 1.306.740,- Kč + DPH, + náklady za zhotovení 
geometrických plánů ve výši 18.755,- Kč do vlastnictví společnosti SEA – Chomutov, s.r.o., 
Vikové-Kunětické 1935, Chomutov, IČ 25048627, dle podmínek důvodové zprávy, včetně možnosti 
odstoupení od kupní smlouvy.

Usnesení ZaMěst č. 198/18 z 12. 9. 2018
Vklad nemovité věci (topný kanál) v areálu Cihlářská 4132, Chomutov do majetku spol. T e p l o 
Chomutov s.r.o.

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

zvýšení základního kapitálu (kterým dojde ke změně společenské smlouvy ve věci zvýšení vkladu a 
základního kapitálu na nové částky) společnosti T e p l o Chomutov s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 112, 
113, Chomutov, PSČ 43001, IČ 61538647, jejímž je město jediným společníkem, a to nepeněžitým 
vkladem nemovité věci oceněné podle znaleckého posudku č. 3328-052/2018 AC-OC ze dne 
28.4.2018, zpracovaného  takto:
- částka, o niž se základní kapitál zvyšuje: 175.000,- Kč
- lhůta pro převzetí vkladové povinnosti: do 3 týdnů od rozhodnutí jediného společníka o zvýšení 
základního kapitálu,
- popis nepeněžitého vkladu: nemovitost - teplovodní vedení v topném kanálu vedené na pozemku 
parc. č. 4893/1 v k.ú. Chomutov I, obec Chomutov
- částka, která se započítává na emisní kurs Statutárního města Chomutova jako jediného 
společníka: 175.000,- Kč a

schvaluje

převzetí vkladové povinnosti společníka společnosti T e p l o Chomutov s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 
112, 113, Chomutov, PSČ 43001, IČ 61538647, v souladu s rozhodnutím o zvýšení základního 
kapitálu, a to takto:
- částka zvýšení vkladu připadající na dosavadní podíl: 175.000,- Kč
- dosavadní podíl: 100 %, při dosavadní výši vkladu 108 041 000,- Kč
- nový podíl: 100 %, při nové celkové výši vkladu 108.216.000,- Kč
- popis nepeněžitého vkladu: nemovitost - teplovodní vedení v topném kanálu vedené na pozemku 
parc. č. 4893/1 v k.ú. Chomutov I, obec Chomutov
- částka, která se započítává na emisní kurs společníka: 175.000,- Kč
- lhůta pro splnění vkladové povinnosti: do 3 týdnů od převzetí vkladové povinnosti.

Usnesení ZaMěst č. 199/18 z 12. 9. 2018
Likvidační komise - návrh darování neupotřebitelného majetku Fondu ohrožených dětí dle soupisu 
v důvodové zprávě 2/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

darování neupotřebitelného majetku Fondu ohrožených dětí dle soupisu v důvodové zprávě.
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Usnesení ZaMěst č. 200/18 z 12. 9. 2018
Rozbor hospodaření statutárního města Chomutova za první pololetí roku 2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozbor hospodaření statutárního města Chomutova za 1. pololetí 2018 a

schvaluje

snížení přídělu finančních prostředků do Fondu rozvoje města o částku 26.131.907,- Kč, z důvodu 
výkupu areálu Kamencového jezera (RO č. 46/2018). 

Usnesení ZaMěst č. 201/18 z 12. 9. 2018
Rozbor hospodaření statutárního města Chomutova za první pololetí roku 2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

bere na vědomí

informativní zprávu o hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Chomutov k 30.6.2018.

Usnesení ZaMěst č. 202/18 z 12. 9. 2018
Rozbor hospodaření statutárního města Chomutova za první pololetí roku 2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

bere na vědomí

informativní zprávu o hospodaření obchodních společností založených statutárním městem 
Chomutov k 30.6.2018.

Usnesení ZaMěst č. 203/18 z 12. 9. 2018
Maximal Animal z.s. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a žádost o 
schválení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

žadateli Maximal Animal z.s., IČ 228 49 092, udělení výjimky z čl. 5.1 odst. 2 Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova pro podávání žádostí o grantovou podporu v roce 
2018 a 2019.

Usnesení ZaMěst č. 204/18 z 12. 9. 2018
T******* D************* - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

částečně promíjí

podle ust. § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřený rozhodnutím čj. 
MMCH/87663/2018/OE/MarJ ze dne 16.8.2018, žadateli T********************, dat. nar. 
*************, trvale bytem ***********************, ve výši 40.000 Kč - dotace na projekt 
Jazz pod horami – rok druhý - č. sml. d201700198, ze dne 17. 2. 2018. Promíjí se část odvodu ve 
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výši 6/7 z vyměřené částky. Ke dni vydání tohoto usnesení činí výše vyměřeného odvodu 40.000 
Kč, z této částky se tímto usnesením promíjí 34.286 Kč, slovy: 
třicetčtyřitisícdvěstěodmdesátšestkorunčeských. Příjemce dotace je povinen uhradit neprominutou 
část odvodu 5.714 Kč do 30 dní od vydání usnesení zastupitelstva města o částečném prominutí, a v 
případě vrácení zbylé části odvodu ve výše stanovené lhůtě zastupitelstvo města promíjí rovněž 
penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně,

schvaluje

žadateli T******* D*************, dat. nar. *************, trvale bytem 
***********************, výjimku z čl. 5.1 odst. 2 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Chomutova pro podávání žádostí o grantovou podporu v roce 2018 a 2019.

Usnesení ZaMěst č. 205/18 z 12. 9. 2018
Taneční klub BEETHOVEN D.C., z.s. - 2x Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 
kázně

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Tanečnímu klubu BEETHOVEN D.C., IČ 708 92 
709, se sídlem Chomutov, Hálkova 226/6, ve výši 19.000 Kč, k jehož zaplacení je spolek povinen 
na základě Rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně, vydaného Magistrátem města Chomutova pod 
č.j. MMCH/76252/2018/OE/MarJ, ze dne 17.7.2018, za porušení podmínek čerpání dotace na 
projekt „CELOROČNÍ AKTIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE“, poskytnuté na základe smlouvy č. 
d201700219 ze dne 10.8.2017 a

schvaluje

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Tanečnímu klubu BEETHOVEN D.C., IČ 708 92 
709, se sídlem Chomutov, Hálkova 226/6, ve výši 16.500 Kč, k jehož zaplacení je spolek povinen 
na základě Rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně, vydaného Magistrátem města Chomutova pod 
č.j. MMCH/87556/2018/OE/MarJ, ze dne 15.8.2018, za porušení podmínek čerpání dotace na 
projekt „MISTROVSTVÍ SVĚTA V DISKO DANCE – DANCE FEVER 2017“, poskytnuté na 
základe smlouvy č. d201700185 ze dne 2.5.2017 a

rozhoduje

udělit žadateli Tanečnímu klubu BEETHOVEN D.C., IČ 708 92 709, se sídlem Chomutov, Hálkova 
226/6, výjimku z ust. čl. 5.1 odst. 2 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Chomutova pro období let 2018 a 2019.

Usnesení ZaMěst č. 206/18 z 12. 9. 2018
Ženský spolek, z.s. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

žadateli Ženský spolek, z.s., IČ 048 39 099, se sídlem Chomutov, Politických vězňů 3271/3, 
výjimku z čl. 5.1 odst. 2 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova pro podávání 
žádostí o grantovou podporu v roce 2018 a 2019.

Usnesení ZaMěst č. 207/18 z 12. 9. 2018
Pěvecký sbor Hlahol, z.s. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
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Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

Pěveckému sboru Hlahol, z.s., IČ 265 88 081, se sídlem Chomutov, Vodní 1590, výjimku z čl. 5.1 
odst. 2 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova pro podávání žádostí o 
grantovou podporu v roce 2018 a 2019.

Usnesení ZaMěst č. 208/18 z 12. 9. 2018
Na Louce z.s. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a o schválení výjimky ze 
Zásad pro poskytování dotací

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

promíjí

podle ust. § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, nepravomocný odvod za porušení rozpočtové kázně, žadateli Na louce 
z.s., IČ 266 45 505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, ve výši 5.200 Kč - dotace na projekt 
Pohyb od mala - č. sml. d201700229, ze dne 13.06.2017 a 

schvaluje

žadateli Na louce z.s., IČ 266 45 505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, udělení výjimky z čl. 
5.1 odst. 2 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova pro podávání žádostí o 
grantovou podporu v roce 2018 a 2019.

Usnesení ZaMěst č. 209/18 z 12. 9. 2018
ADRA o.p.s. - Žádost o prominutí porušení rozpočtové kázně a žádost o udělení výjimky ze Zásad 
pro poskytování dotací

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prominutí doposud nepravomocného odvodu za porušení rozpočtové kázně ADRA o.p.s., IČ 613 88 
122,se sídlem Praha, Markova 600/6, ve výši 4.750,- Kč, k jehož zaplacení je společnost povinna na 
základě rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně, vydaného Magistrátem města Chomutova pod čj. 
MMCH/93965/2018/OE/MarJ/3 ze dne 4.9.2018, za porušení podmínek čerpání dotace na projekt 
"Podpora dobrovolnictví v Chomutově", poskytnuté na základě smlouvy č. d2017000294 z 6.6.2017 
a

schvaluje

žadateli ADRA o.p.s., IČ 613 88 122,se sídlem Praha, Markova 600/6, výjimku z ust. čl. 5.1 odst. 2 
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova pro období let 2018 a 2019.

Usnesení ZaMěst č. 210/18 z 12. 9. 2018
Fond ohrožených dětí - Žádost o prominutí porušení rozpočtové kázně a žádost o udělení výjimky 
ze Zásad pro poskytování dotací

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

prominutí doposud nepravomocného odvodu za porušení rozpočtové kázně žadateli Fond 
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ohrožených dětí, IČ 004 99 277, se sídlem Praha, Na poříčí 1038/6, ve výši 2.500,- Kč, k jehož 
zaplacení je spolek povinen na základě rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně, vydaného 
Magistrátem města Chomutova pod čj. MMCH/93965/2018/OE/MarJ/3 ze dne 4.9.2018, za 
porušení podmínek čerpání dotace na projekt "Klokánek fondu ohrožených dětí v Chomutově" 
(2016), poskytnuté na základě smlouvy č. d2016000287 z 21.06.2016 a

schvaluje

žadateli Fond ohrožených dětí, IČ 004 99 277, se sídlem Praha, Na poříčí 1038/6, výjimku z ust. čl. 
5.1 odst. 2 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova pro rok 2018.

Usnesení ZaMěst č. 211/18 z 12. 9. 2018
Žádost Hokejbalového klubu Dandy Chomutov o poskytnutí finančních prostředků na celoroční 
činnost spolku - ostatní individuální neprogramová dotace 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

poskytnutí dotace Hokejbalovému klubu Dandy Chomutov, IČ 26657953, se sídlem Chomutov, 
Borová 5141, z důvodu, že požadovaná podpora směřuje výhradně na činnost a materiální vybavení 
seniorského sportovního týmu.

Usnesení ZaMěst č. 212/18 z 12. 9. 2018
Žádost o poskytnutí finančních prostředků pro Sociální služby Chomutov, příspěvkovou organizaci 
na projekt Chomutov svým seniorům - individuální neprogramová dotace.

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

finanční příspěvek pro Sociální služby Chomutov, příspěvkovou organizaci, IČ 46789944, se sídlem 
Písečná 5030, Chomutov, na projekt Chomutov svým seniorům ve výši 50.000 Kč a

schvaluje

rozpočtové opatření č. 122/2018
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 4379, pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím) org. 193 (dotační a grantová politika – sociální věci) o částku 50.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 4359, pol. 5331 (Příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím) org. 195 (individuální neprogramové dotace) o částku 50.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 213/18 z 12. 9. 2018
Žádost Krajské majetkové, příspěvkové organizace, o poskytnutí individuální neprogramové dotace 
ve výši 200.000,- Kč na pořízení pojízdného mlékomatu + RO 89/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

nepřijalo usnesení 

k bodu:
poskytnutí investiční dotace Krajské majetkové, příspěvkové organizaci, IČ 00829048, se sídlem 
Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Na Schodech 1535/4, ve výši 150.000,- Kč a
rozpočtové opatření č. 89/2018
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, par. 6409, pol. 5901 (nespecifikovaná rezerva) o částku 150.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, par. 1012, pol. 6359 (Investiční transfery ostatním příspěvkovým 
organizacím, které zřídili jiní zřizovatelé), org. 195 (neprogramové dotace) o částku 150.000,- Kč.
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Usnesení ZaMěst č. 214/18 z 12. 9. 2018
Novelizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

upravuje

návrh novelizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova 
následovně:
-v bodě 5.7.4-zrušit odrážku,
-doplnit bod 5.9 o bod 5.9.2, který zní: nemůže být žádáno na stejnou aktivitu v jednom 
kalendářním roce z více dotačních programů,
-vypustit bod 8.1.5 a následně přečíslovat.
Takto upravené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova vydává 
ZSMCH s účinností od 1.1.2019.

Usnesení ZaMěst č. 215/18 z 12. 9. 2018
Specifikace účelové investiční dotace schválené v rozpočtu města pro rok 2018 pro PZOO 
Chomutov + RO č. 113/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí účelového investičního příspěvku Podkrušnohorskému zooparku 
Chomutov, příspěvkové organizaci, IČ 00379719, se sídlem Chomutov, Přemyslova 259, ve výši 
5.500.000,- Kč na pořízení 1 ks silničního vláčku - tahače a dvou vlečných přívěsů a vybudování 
podhrabové monolitické stěny 1-1,5 m - expozice rosomáci a

schvaluje

rozpočtové opatření č. 113/2018
- snížení výdajů orj. 31 /PZOO/, odpa 3741, pol. 6356 (Jiné investiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 3155 (investiční příspěvek PZOO) o částku 5.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /PZOO/, odpa 3741, pol. 6351 (Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím), org. 3155 (investiční příspěvek PZOO) o částku 5.000.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 216/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 85/2018
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3111, pol. 2322 /přijaté pojistné náhrady/, org. 314 o částku 23 
000,- Kč
- snížení výdajů orj 02 /OMM/, odpa 6399, pol. 5499 /ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu/ o 
částku 5 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3111, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/, org. 314 o částku 28 000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 217/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
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85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 86/2018
- snížení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu), org. 303 ÚZ 1031 33 063 o částku 2 000,- Kč
- snížení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu), org. 303 ÚZ 1035 33 063 o částku 8 000,- Kč
- snížení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 3113 položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 303 ÚZ 1031 33 063 o částku 2 000,- Kč
- snížení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 3113 položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 303 ÚZ 1035 33 063 o částku 8 000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 218/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 91/2018
- snížení výdajů orj. 05 /OŽP/, odpa 1036, položka 5192 /poskytnuté náhrady/ ÚZ 29008 o částku 
36.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 05 /OŽP/, odpa 1036, položka 5192 /poskytnuté náhrady/ ÚZ 29008 o částku 
36.000,-- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 219/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 92/2018
- snížení výdajů orj. 15 /MěPO/, odpa 5311, položka 6121 /budovy, stavby a haly/ o částku 47.000,- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 15 /MěPO/, odpa 5311, položka 6122 /stroje, přístroje a zařízení/ o částku 
47.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 220/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 93/2018
- zvýšení příjmů orj.15 /MěPO/, položka 4122 /přijaté neinv. transfery od krajů/ ÚZ 22 o částku 
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100.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.15 /MěPO/, odpa 5311, položka 5132 /ochranné pomůcky/ ÚZ 22 o částku 
100.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 221/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 94/2018
- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, položka 5901 /finanční rezerva - školství/ ÚZ 7 o částku 
750 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím/ org. 302 ÚZ 7 o částku 282 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím/ org. 305 ÚZ 7 o částku 200 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím/ org. 313 ÚZ 7 o částku 268 000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 222/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 95/2018
- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, položka 5169 /nákup ostatních služeb/ o částku 70 000,- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím/ org. 304 o částku 70 000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 223/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 96/2018
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3233, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 
320 o částku 23 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3233, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím/ org. 320 o částku 23 000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 224/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
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85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 97/2018
- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, položka 5169 /nákup ostatních služeb/ o částku 191 000,- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím/ org. 312 o částku 191 000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 225/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 98/2018
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu), org. 701
ÚZ 103133063 o částku 73 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu), org. 701
ÚZ 103533063 o částku 622 000,- Kč
- snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5901 (nespecifikované rezervy) o částku 37 000,- 
Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 6171, položka 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru), 
org. 701
ÚZ 103133063 o částku 54 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 6171, položka 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru), 
org. 701
ÚZ 103533063 o částku 463 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 6171, položka 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru), 
org. 701 o částku
27 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 6171, položka 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), org. 701 ÚZ 103133063 o částku 13 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 6171, položka 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), org. 701 ÚZ 103533063 o částku 116 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 6171, položka 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), org. 701 o částku 7 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 6171, položka 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění), org. 701
ÚZ 103133063 o částku 5 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 6171, položka 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění), org. 701
ÚZ 103533063 o částku 41 000,- Kč
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- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 6171, položka 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění), org. 701
o částku 2 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 6171, položka 5038 (povinné pojistné na úrazové zajištění), org. 
701 ÚZ 103133063 o částku 1 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 6171, položka 5038 (povinné pojistné na úrazové zajištění), org. 
701 ÚZ 103533063 o částku 2 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 6171, položka 5038 (povinné pojistné na úrazové zajištění), org. 
701 o částku
1 000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 226/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 99/2018
- zvýšení příjmů orj. 18 /Pracovní skupina/, položka 4116 /Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
SR / ÚZ 13017
o částku 62.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 18 /Pracovní skupina/, odpa 4226, položka 5132 /Ochranné pomůcky/ ÚZ 
13017
o částku 62.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 227/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 100/2018
- snížení příjmů orj. 04 (OSV), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu) ÚZ 13010 o částku 20.000,- Kč
- snížení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 4339, položka 5169 (nákup služeb) ÚZ 13010 o částku 
20.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 228/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 101/2018
- zvýšení příjmů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 2321 /neinvestiční dary/ o částku 500.000,- Kč,
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- zvýšení příjmů orj. 13 /OVV/, položka 4122 /neinvestiční transfery ÚK/ o částku 200.000,- Kč,
- zvýšení příjmů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 2111 /poskytování služeb/ o částku 129.000,- 
Kč,

- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5139 /materiál/ o částku 200.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5169 /nákup služeb/ o částku 500.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3543, položka 5229 /neinvestiční transfery/ o částku 129.000,- 
Kč.

Usnesení ZaMěst č. 229/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 102/2018

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /Nespecifikované rezervy/ o částku 
194.000,-Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 1037, položka 5169 /Nákup ostatních služeb/ o částku 
194.000,-Kč.

Usnesení ZaMěst č. 230/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 103/2018
- snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5901 (nespecifikovaná rezerva) o částku 
500.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 (TSMCH), odpa 3639, položka 5331 (neinvestiční příspěvek zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 3103, o částku 500.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 231/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 104/2018
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6399, položka 5363 /úhrady sankcí jiným rozpočtům/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v CV/, o částku 6.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3111, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031606000000 
/Energetická opatření – MŠ Kamarád ul. Růžová/, o částku 49.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3111, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031605000000 
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/ Energetická opatření – MŠ Kvítek ul. Písečná/, o částku 414.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031844000000 /ZŠ Kadaňská energetická opatření/, o částku 5.000.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031701000000 
/Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina (A)/, o částku 55.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031701000000 
/Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina (A)/, o částku 320.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031727000000 
/Sociální centrum (B)/, o částku 630.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4349, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031727000000 
/Sociální centrum (B)/, o částku 500.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031703000000 /Digitální, jazykové, přírodní a řemeslné kompetence v oborech na ZŠ - výzva 
č.47/, o částku 6.500.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 6125 /výpočetní technika/, org. 0031703000000 
/Digitální, jazykové, přírodní a řemeslné kompetence v oborech na ZŠ - výzva č.47/, o částku 
10.000.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3612, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031751000000 
/Sociální bydlení Palachova/, o částku 850.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3421, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031840000000 /Infrastruktura volnočasových zařízení - výzva č. 57/, o částku 5.000.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 4374, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031842000000 /Azylový dům pro rodiny s dětmi/, o částku 900.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 6122 /stroje, přístroje, zařízení/, org. 
0031729000000 /Otevřené a moderní úřady/, o částku 273.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5173 /cestovné/, org. 0031729000000 /Otevřené 
a moderní úřady/, o částku 1.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5137 /drobný hmotný, dlouhodobý majetek/, 
org. 0031729000000 /Otevřené a moderní úřady/, o částku 271.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5139 /nákup materiálu jinde nezařazený/, org. 
0031729000000 /Otevřené a moderní úřady/, o částku 3.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0001503000000 
/Reko komunikace ul. Šafaříkova a okolí/, UZ000000237 o částku 81.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0001508000000 / Reko komunikace a chodníku ul. Čelakovského/, UZ000000237 o částku 
200.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0001614000000 /Cyklodoprava/, UZ000000237 o částku 1.500.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031748000000 
/Nové autobusové zastávky/, UZ000000237 o částku 1.000.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031749000000 
/Rekonstrukce chodníku Křižíkova/, UZ000000237 o částku 130.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031801000000 
/ KASS III. Etapa komunikace, chodník/, UZ000000237 o částku 2.500.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031802000000 
/Nové chodníky Hornická-Zengerova-Heyrovského/, UZ000000237 o částku 2.750.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031803000000 
/Odvodnění komunikace ul. Třešňovka /, UZ000000237 o částku 600.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031805000000 
/Vnitroblok 5. května I.etapa- chodníky, komunikace, VO/, UZ000000237 o částku 180.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031806000000 
/ Nová komunikace Čermákova - etapa I. /, UZ000000237 o částku 77.000,- Kč
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- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031807000000 
/Reko chodníků ul. Adámkova/,UZ000000237 o částku 100.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031812000000 
/Rekonstrukce komunikace Tomáše ze Štítného/,UZ000000237 o částku 5.600.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031817000000 
/ Náměstí E. Beneše - reko chodníků/,UZ000000237 o částku 1.760.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031818000000 
/Vršovců - reko chodníků/,UZ000000237 o částku 300.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031819000000 
/Vodních staveb - reko chodníků/,UZ000000237 o částku 300.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031850000000 
/ Bezbariérový přístup Borová č.p. 5158/,UZ000000237 o částku 30.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031726000000 
/Doplnění parkování ul. Mostecká (tykev)/,UZ000000237 o částku 1.000.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031854000000 /Nový Chodník k MŠ ulice Jiráskova/,UZ000000237 o částku 300.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031862000000 /Rekonstrukce ulice Grégrova/,UZ000000237 o částku 1.300.000,- 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/, o částku 900.000,- 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 900.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031711000000 /Rekonstrukce/oprava kanalizace/, o částku 250.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031712000000 
/Participativní rozpočet (PB)/, o částku 500.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5137 /dlouhodobý drobný hmotný majetek/, org. 
0031712000000 /Participativní rozpočet (PB)/, o částku 500.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3745, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031824000000 /PB 
2017 - rozkvetlý park + hodiny/, o částku 300.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3745, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031824000000 /PB 2017 - rozkvetlý park + hodiny/, o částku 300.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031825000000 / PB 
2017 - Bike areál /, o částku 570.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031825000000 /PB 2017 - Bike areál/, o částku 570.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3412, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031827000000 
/Rekonstrukce restaurace Dřevák KJ/, o částku 4.900.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3319, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031610000000 /Park ČSA/, o částku 700.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031828000000 / 
Kamenný vrch - demolice ZŠ I.etapa/, o částku 3.000.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3632, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031830000000 
/Reko smuteční síň hřbitov/, o částku 3.000.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031831000000 / Revitalizace sportoviště Heyrovského - parkování/, o částku 300.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3412, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031832000000 
/Bezručovo údolí - ferata I. /, o částku 1.100.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6125 /výpočetní technika včetně datových sítí/, 
org. 0031833000000 /Metropolitní sítě/, o částku 1.000.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031809000000 
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/ Dopravní hřiště Chomutov - komunikace /, o částku 6.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031823000000 
/Dirt park Chomutov /, o částku 700.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3322, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031835000000 
/Střecha kostel SV. Ignác/, o částku 2.347.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3322, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031836000000 
/Socha Svaté Anny/, o částku 42.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031715000000 /ZŠ Březenecká - investice (reko atria)/, o částku 250.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3119 položka 6901 /rezerva kapitálových výdajů/, org. 
0031820000000 / Investice školství/, o částku 3.957.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031837000000 
/Demolice objektu Riegrova č.p. 5379/, o částku 1.200.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031747000000 
/Prostupné zaměstnávání v Chomutově/, o částku 38.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031747000000 
/Prostupné zaměstnávání v Chomutově/,UZ104113013 o částku 96.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031747000000 
/Prostupné zaměstnávání v Chomutově/,UZ104513013 o částku 466.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5139 /nákup materiálu jinde nezařazený/, org. 
0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v Chomutově/, o částku 2.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 / nákup materiálu jinde nezařazený /, org. 
0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v Chomutově/,UZ104113013 o částku 3.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup materiálu jinde nezařazený /, org. 
0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v Chomutově/,UZ104513013 o částku 10.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, 
org. 0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v Chomutově/, o částku 20.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, 
org. 0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v Chomutově/,UZ104113013 o částku 41.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, 
org. 0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v Chomutově/,UZ104513013 o částku 346.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5031 /povinné SP/, org. 0031747000000 
/Prostupné zaměstnávání v Chomutově/, o částku 8.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5031 /povinné SP/, org. 0031747000000 
/Prostupné zaměstnávání v Chomutově/,UZ104113013 o částku 15.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5031 /povinné SP/, org. 0031747000000 
/Prostupné zaměstnávání v Chomutově/,UZ104513013 o částku 131.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5032 /povinné ZP/, org. 0031747000000 
/Prostupné zaměstnávání v Chomutově/, o částku 3.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5032 /povinné ZP/, org. 0031747000000 
/Prostupné zaměstnávání v Chomutově/,UZ104113013 o částku 5.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5032 /povinné ZP/, org. 0031747000000 
/Prostupné zaměstnávání v Chomutově/,UZ104513013 o částku 46.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031839000000 
/Chytrý Chomutov/, o částku 112.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031839000000 
/Chytrý Chomutov/,UZ104113013 o částku 228.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031839000000 
/Chytrý Chomutov/,UZ104513013 o částku 1.932.000,- Kč a 

schvaluje

převedení částky 13.108.000,- Kč z Fondu rozvoje města do rozpočtu města orj. 03 na dokrytí 
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mimofondových akcí dle rozpisu – tabulky, přílohy důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 232/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 105/2018
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116/ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031737000000 /Oprava fasády - oblastní muzeum/, UZ34054 o částku 420.000,- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 3322, položka 5171 /Opravy a udržování/, org. 0031737000000 
/Oprava fasády - oblastní muzeum/, UZ34054 o částku 420.000,- Kč

- snížení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 3322, položka 5171 /Opravy a udržování/, org. 0031737000000 
/Oprava fasády - oblastní muzeum/, o částku 420.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /nespecifikované rezervy/, o částku 
420.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 233/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 106/2018
- snížení příjmů orj. 03/ORI/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku 660.000,- 
Kč
- snížení výdajů orj. 03 /ORI/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
účtech/ o částku 660.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116/ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v Chomutově UZ104113013 o částku 
70.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/,položka 4116/ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031747000000 /Prostupné zaměstnávání v Chomutově UZ104513013 o částku 
590.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /nespecifikované rezervy/, o částku 
660.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 234/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018
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Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 107/2018
- Zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ 103533063 o částku 
4.201.000,- Kč
- Zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ 103133063 o částku 
494.000,- Kč

- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3119, položka 6901 /rezerva kapitálových výdajů/, org. 
0031820000000 /Investice školství/, o částku 247.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5221 / neinvestiční transfery obecně prospěšným 
společnostem/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/,UZ103533063 o částku 
595.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5221 / neinvestiční transfery obecně prospěšným 
společnostem/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/,UZ103133063 o částku 
70.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5221 / neinvestiční transfery obecně prospěšným 
společnostem/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, o částku 35.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, 
UZ103533063 o částku 2.726.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, 
UZ103133063 o částku 321.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, o částku 
161.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3111, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, 
UZ103533063 o částku 269.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3111, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, 
UZ103133063 o částku 32.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3111, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/ o částku 
16.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ103533063 o částku 213.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ103133063 o částku 25.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, o částku 12.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5011 /Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ , 
org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ103533063 o částku 297.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5011 /Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ , 
org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ103133063 o částku 35.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5011 /Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ , 
org. 0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, o částku 17.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5031 /Povinné pojistné SP/, org. 
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0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ103533063 o částku 73.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5031 /Povinné pojistné SP/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ103133063 o částku 9.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5031 /Povinné pojistné SP/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, o částku 4.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5032 /Povinné pojistné ZP/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ103533063 o částku 26.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5032 /Povinné pojistné ZP/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, UZ103133063 o částku 4.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3299, položka 5032 /Povinné pojistné ZP/, org. 
0031607000000 /Inkluzivní vzdělávání v Chomutově/, o částku 2.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 235/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 108/2018

- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6409, položka 5901 /rezerva na dotace/ o částku 2.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 6171, položka 5011, org. 1201 /platy zaměstnanců/, ÚZ 13015 o 
částku 2.000.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, ÚZ 13015 o částku 1.964.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 6171, položka 5011, org. 1201 /platy zaměstnanců/, ÚZ 13015 o 
částku 950.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5031 /povinné pojistné na sociální pojištění/, 
ÚZ 13015 o částku 737.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění/, ÚZ 13015 o částku 265.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5038 /zákonné pojištění za zaměstnance/, ÚZ 
13015 o částku 12.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 02 /OMM - provoz budov/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery 
ze státního rozpočtu/ org. 222, ÚZ 13015 o částku 2.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5156, org. 222 /PHM/, ÚZ 
13015 o částku 2.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 08 /ÚKT /, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, ÚZ 13015 o částku 45.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 08 /ÚKT/ odpa 6171, položka 5167 /školení - supervize/, ÚZ 13015 o částku 
32.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 08 /ÚKT/ odpa 6171, položka 5173 /cestovní náhrady, MHD/, ÚZ 13015 o 
částku 13.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 236/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
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85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 109/2018

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, ÚZ 13011 o částku 773.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 6171, položka 5011, org. 1201 /platy zaměstnanců/, ÚZ 13011 o 
částku 773.000,- Kč

- snížení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 6409, položka 5901 /rezerva na dotace/ o částku 5.040.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 6171, položka 5011, org. 1201 /platy zaměstnanců/, ÚZ 13011 o 
částku 3.550.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5031 /povinné pojistné na sociální pojištění/, 
ÚZ 13011 o částku 1.081.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění/, ÚZ 13011 o částku 389.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5038 /zákonné pojištění za zaměstnance/, ÚZ 
13011 o částku 18.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5021, org. 1204 /OON – případové konference/, 
ÚZ 13011 o částku 2.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj.02 /OMM – provoz budov/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery 
ze státního rozpočtu/, org. 222, ÚZ 13011 o částku 319.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5162, org. 222 /hovorné za 
mobilní telefony a pevné linky/, ÚZ 13011 o částku 25.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5139, org. 222 /kancelářské 
potřeby/, ÚZ 13011 o částku 10.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5156, org. 222 /PHM/, ÚZ 
13011 o částku 20.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5137, org. 222 /DHM - 
nábytek/, ÚZ 13011 o částku 12.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5171, org. 222 /opravy a 
udržování/, ÚZ 13011 o částku 12.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5151, org. 222 /vodné, stočné/, 
ÚZ 13011 o částku 20.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5154, org. 222 /elektrická 
energie/, ÚZ 13011 o částku 100.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM - provoz budov/ odpa 6171, položka 5152, org. 222 /teplo/, ÚZ 
13011 o částku 120.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj.08 /ÚKT/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, ÚZ 13011 o částku 21.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 08 /ÚKT/odpa 6171, položka 5173 /cestovní náhrady, MHD/, ÚZ 13011 o 
částku 15.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 08 /ÚKT/odpa 6171, položka 5161 /poštovní služby/, ÚZ 13011 o částku 
6.000,- Kč

- snížení výdajů orj. 08 /ÚKT/odpa 6171, položka 5169, org. 802 /lékařské prohlídky/, ÚZ 13011 o 
částku 4.000,- Kč
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- snížení výdajů orj. 08 /ÚKT/odpa 6171, položka 5132 /ochranné pomůcky/, ÚZ 13011 o částku 
10.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 08 /ÚKT/odpa 6171, položka 5161 /poštovní služby/, ÚZ 13011 o částku 
14.000,- Kč

- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5021 /OON – případové konference/, ÚZ 13011 
o částku 20.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5021, org. 1204 /OON – případové konference/, 
ÚZ 13011 o částku 20.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 237/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 110/2018
- zvýšení příjmů orj. 31 /MěLesy/, položka 4113 /neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů/ 
ÚZ 89450 o částku
3.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /MěLesy/, odpa 1031, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým
organizacím/, ÚZ 89450 org. 3101 o částku 3.000,-- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 238/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 111/2018
- zvýšení příjmů orj. 31 /SoS Chomutov/, pol. 4122 /neinvestiční přijaté transfery od krajů/ ÚZ 195
o částku 383.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /SoS Chomutov/, odpa 4359, pol. 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/ ÚZ 195 org. 3104 o částku 383.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 239/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 112/2018
- zvýšení příjmů orj. 31 /PZOO/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/ ÚZ 15065 o částku 702.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /PZOO/, odpa 3741, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
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příspěvkovým organizacím/ ÚZ 15065, org. 3105 o částku 702.000,-- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 240/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 114/2018
- zvýšení příjmů orj. 31 /PZOO/, položka 4222 /investiční přijaté transfery od krajů/ ÚZ 00210 o 
částku 500.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /PZOO/, odpa 3741, položka 6356 /jiné investiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/ ÚZ 00210 org. 3155 o částku 500.000,-- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 241/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 115/2018
- snížení příjmů orj. 03 /ORI/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku 
267.000,- Kč
- snížení výdajů orj. 03 /ORI/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
účtech/, o částku 267.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj.03 /ORI/, položka 4116/ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org.0031838000000 /Tvorba Komunitního plánu/, UZ104113013 o částku 28.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116/ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031838000000 /Tvorba Komunitního plánu/, UZ104513013 o částku 239.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /nespecifikované rezervy/, o částku 
267.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 242/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č.116/2018
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu), org. 318 ÚZ 1031 33 063 o částku 40 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 (OŠ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
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rozpočtu), org. 318 ÚZ 1035 33 063 o částku 223 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 3114 položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 318 ÚZ 1031 33 063 o částku 40 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 (OŠ), odpa 3114 položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím), org. 318 ÚZ 1035 33 063 o částku 223 000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 243/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 117/2018
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 2324 /přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady/ o 
částku 90 000,- Kč
- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 5169 /nákup ostatních služeb/ o částku 52 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 308 o částku 74 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 6171, pol. 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/ o 
částku 68 000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 244/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 118/2018
- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 5169 /nákup ostatních služeb/ o částku 150 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 3113, pol. 5171 /opravy a udržování/ org. 305 o částku 150 
000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 245/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 119/2018
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /Nespecifikované rezervy/ o částku 
1.000.000,-Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 3412, položka 5171 /Opravy o udržování/ o částku 
700.000,-Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 3741, položka 5171 /Opravy a udržování/ o částku 
300.000,-Kč.
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Usnesení ZaMěst č. 246/18 z 12. 9. 2018
RO č. 
85,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
116,117,118,119,120/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 120/2018
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /Nespecifikované rezervy/ o částku 
1.955.000,-Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /OMM/, odpa 2212, položka 5171 /Opravy o udržování/ o částku 
1.955.000,-Kč.

Usnesení ZaMěst č. 247/18 z 12. 9. 2018
RO č. 121/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 121/2018
- snížení příjmů orj. 03 /ORI/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku 
1.650.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, odpa 3319, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy jinde 
nezařazené/, org 0031729000000 /Otevřené a moderní úřady/, o částku 1.558.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4216 /ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 
/, org 0031729000000 /Otevřené a moderní úřady/, UZ17988, o částku 75.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu /, org 0031729000000 /Otevřené a moderní úřady/, UZ17051, o částku 17.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 248/18 z 12. 9. 2018
RO č. 123/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 123/2018
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, pol. 5901 (finanční rezerva) o částku 500.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 3113, pol. 6121 (budovy, stavby a haly) org. 0031863000000 
(Klimatizování centrálních místností se servery v ZŠ) o částku 500.000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 249/18 z 12. 9. 2018
 RO č. 125/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 125/2018
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- zvýšení příjmů orj. 13 /OVV/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, ÚZ 13005 o částku 1.500.000,- Kč,

- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, 
ÚZ 13005 o částku 225.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5021 /ostatní osobní výdaje/, ÚZ 13005 o 
částku 100.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5031 /povinné pojistné na sociální 
zabezpečení/, ÚZ 13005 o částku 28.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění/, ÚZ 13005 o částku 10.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5038 /povinné pojistné na úrazové pojištění/, 
ÚZ 13005 o částku 1.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5041 /odměny za užití duševního vlastnictví/, 
ÚZ 13005 o částku 20.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, 
ÚZ 13005 o částku 40.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5139 /nákup materiál j.n./, ÚZ 13005 o částku 
251.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5164 /nájemné/, ÚZ 13005 o částku 40.000,- 
Kč,
- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5169 /nákup ostatních služeb/, ÚZ 13005 o 
částku 650.000,- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5175 /pohoštění/, ÚZ 13005 o částku 60.000,- 
Kč,
- zvýšení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5194 /věcné dary/, ÚZ 13005 o částku 75.000,- 
Kč,

- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, 
org. 1201 o částku 225.000,- Kč,
- snížení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5021 /ostatní osobní výdaje/ o částku 100.000,- 
Kč,
- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5031 /povinné pojistné na sociální zabezpečení/ 
o částku 28.000,- Kč,
- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění/ o částku 10.000,- Kč,
- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5038 /povinné pojistné na úrazové pojištění/ o 
částku 1.000,- Kč,
- snížení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5041 /odměny za užití duševního vlastnictví/ o 
částku 20.000,- Kč,
- snížení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/ o 
částku 40.000,- Kč,
- snížení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5139 /nákup materiál j.n./ o částku 251.000,- 
Kč,
- snížení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5164 /nájemné/ o částku 40.000,- Kč,
- snížení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5169 /nákup ostatních služeb/ o částku 
650.000,- Kč,
- snížení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5175 /pohoštění/ o částku 60.000,- Kč,
- snížení výdajů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 5194 /věcné dary/ o částku 75.000,- Kč,

- zvýšení výdajů orj. 1 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 1.500.000,- Kč.
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Usnesení ZaMěst č. 250/18 z 12. 9. 2018
RO č. 126/2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 126/2018
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, položka 4122 /neinvestiční přijaté transfery od krajů/, org. 319 o 
částku 90 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3231 položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/, org. 319 o částku 90 000,- Kč.

Usnesení ZaMěst č. 251/18 z 12. 9. 2018
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace d201800339 ze dne 28.6.2018 se 
společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o., IČ 47308095 se sídlem Boženy Němcové 
552/32, 430 01 Chomutov, ve věci změnu termínu realizace projektu a posunutí termínu vyúčtování

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace d201800339 ze dne 28.6.2018 se 
společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o., IČ 47308095 se sídlem Boženy Němcové 
552/32, 430 01 Chomutov dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 252/18 z 12. 9. 2018
Prominutí dluhu - úroků z prodlení

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

neschvaluje

prominutí zůstatku dluhu panu 
********************************************************************************
*, k jehož zaplacení je povinen na základě pravomocného platebního rozkazu Okresního soudu v 
Chomutově čj. ********************************* a pro jehož vymožení byla nařízena 
exekuce usnesením Okresního soudu v Chomutově čj. ************************************.

Usnesení ZaMěst č. 253/18 z 12. 9. 2018
Volba žadatelky do funkce přísedící Okresního soudu v Chomutově.

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

volí

žadatelku 
******************************************************************************* 
do funkce přísedící Okresního soudu v Chomutově.

Usnesení ZaMěst č. 254/18 z 12. 9. 2018
Aktualizace přílohy č. 1 zřizovacích listin Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace a 
Střediska volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje
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aktualizovanou Přílohu č. 1 Zřizovací listiny:
1) Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace,
2) Střediska volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizace.

Usnesení ZaMěst č. 255/18 z 12. 9. 2018
Rozšíření doplňkové činnosti Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

změnu zřizovací listiny Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace, IČ: 72744260, a to 
dodatkem č. 3 ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

Usnesení ZaMěst č. 256/18 z 12. 9. 2018
Zrušení obecně závazných vyhlášek 

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

vydání Obecně závazné vyhlášky zrušovací k Požárnímu řádu.

Usnesení ZaMěst č. 257/18 z 12. 9. 2018
Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 - 2021

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

schvaluje

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 - 2021.

Usnesení ZaMěst č. 258/18 z 12. 9. 2018
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí roku 2018

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

bere na vědomí

Zprávu o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí roku 2018.

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

Chomutova
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