
USNESENÍ

z 45. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 29. 3. 2021 od 9:00
 hod., v zasedací místnost č.13

Usnesení RaMěst č. 159/21 z 29. 3. 2021
Veřejná zakázka "Poskytování služeb fyzické ostrahy, ochrany a kontroly objektu DPS Merkur, 
Chomutov"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zrušení zadávacího řízení na VZ "Poskytování služeb fyzické ostrahy, ochrany a kontroly objektu 
DPS Merkur, Chomutov", a to v souladu s ustanovením § 127 ZZVZ, odst. 2, písm. g,

Usnesení RaMěst č. 160/21 z 29. 3. 2021
Kontrola plnění usnesení

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení RaMěst č. 161/21 z 29. 3. 2021
Výjimka č. 01/2021 z OZV č. 3/2017, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby 
nočního klidu

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

udělení výjimky z ustanovení čl. 5 odst. 1 OZV č. 3/2017, o regulaci hlučných činností a o 
výjimečném zkrácení doby nočního klidu, žadateli: 
******************************************************************************, k 
pořádání veřejnosti přístupné akce „Sraz přátel 1 stopy s hud. produkcí“ konané dne 26.6.2021 od 
13:00 do 24:00 hod., na venkovním prostranství v objektu Českých drah, v ulici Nádražní v 
Chomutově.

Usnesení RaMěst č. 162/21 z 29. 3. 2021
Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. „v likvidaci“ - dokončení likvidace

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

z pozice Valné hromady SKZ Chomutov s.r.o. Závěrečnou zprávu o průběhu likvidace společnosti 
Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. „v likvidaci“,

doporučuje ZSMCH

schválit Závěrečnou zprávu o průběhu likvidace společnosti Správa kulturních zařízení Chomutov, 
s.r.o. „v likvidaci“ a

doporučuje ZSMCH

vzít na vědomí převedení likvidačního zůstatku ve výši 428 000,00 Kč na základní běžný účet 
zakladatele společnosti Statutárního města Chomutov
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Usnesení RaMěst č. 163/21 z 29. 3. 2021
Částečná revokace usnesení č. 908/20

Rada statutárního města Chomutova

částečně revokuje

usnesení č. 908/20 v bodě a) mění omezení výdajů týkající se zřízených příspěvkových organizací 
dle varianty B) důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 164/21 z 29. 3. 2021
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro Diecézní charitu Litoměřice na projekt 
Charitní pečovatelská služba

Rada statutárního města Chomutova

neschvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - Dotačního fondu Rady statutárního města 
Chomutova ve výši 100.000 Kč pro Diecézní charitu Litoměřice, IČ 40229939, se sídlem 
Kosmonautů 2022, Litoměřice na projekt Charitní pečovatelská služba.

Usnesení RaMěst č. 165/21 z 29. 3. 2021
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro Vodní záchrannou službu ČČK 
Nechranice, pobočný spolek na zajištění bezpečnosti na vodní ploše Nechranické přehrady

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města-Dotačního fondu Rady statutárního města 
Chomutova ve výši 30.000,-Kč pro pobočný spolek Vodní záchranná služba ČČK, IČ 61345563, se 
sídlem Chbany, Vikletice 47, na zajištění bezpečnosti na vodní ploše Nechranické přehrady.

Usnesení RaMěst č. 166/21 z 29. 3. 2021
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Chomutov a o kompenzaci za tyto služby

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Chomutov a o kompenzaci za tyto služby, se společností Dopravní podnik měst 
Chomutova a Jirkova a. s., IČ 64053466, se sídlem Chomutov, Skloní 999/6, 430 01 Chomutov, ve 
věci prodloužení termínu úhrady doplatku kompenzace za rok 2020 do 30.6.2022.

Usnesení RaMěst č. 167/21 z 29. 3. 2021
Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2020

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2020.

Usnesení RaMěst č. 168/21 z 29. 3. 2021
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RO č. 23,24,25,26/2021

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 23/2021 - daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2020.

Usnesení RaMěst č. 169/21 z 29. 3. 2021
RO č. 23,24,25,26/2021

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 24/2021 - dotace poskytnutá KÚ ÚK na projekt „Podpora polytechnického 
vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji - IKAP A II“ pro Středisko volného času Domeček 
Chomutov, příspěvkovou organizaci.

Usnesení RaMěst č. 170/21 z 29. 3. 2021
RO č. 23,24,25,26/2021

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 25/2021 - úprava nařízeného odvodu plynoucího z odpisů nemovitostí 
Základní školy Chomutov, Školní 1480.

Usnesení RaMěst č. 171/21 z 29. 3. 2021
RO č. 23,24,25,26/2021

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 26/2021 - podpora sociálního začleňování obyvatel v Chomutově 
pro oblast sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory ohrožených rodin.

Usnesení RaMěst č. 172/21 z 29. 3. 2021
RO č. 27,28,29,30/2021

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 27/2021 - posílení rozpočtu orj. 08 (OKT) - krizového řízení ( v 
souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území ČR a realizaci opatření eliminující následky 
COVID-19).

Usnesení RaMěst č. 173/21 z 29. 3. 2021
RO č. 27,28,29,30/2021

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

novou akci rozpočtu roku 2021
org. 0032111000000 /Infrastruktura ZŠ II – odborné učebny cizí jazyky a IT/a
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rozpočtové opatření č. 28/2021 - příjem dotace - SFŽP Územní studie krajiny a realizace nové akce 
- Infrastruktura ZŠ II – odborné učebny cizí jazyky a IT.

Usnesení RaMěst č. 174/21 z 29. 3. 2021
RO č. 27,28,29,30/2021

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 29/2021 - příjem dotace - Podzemní kontejnery.

Usnesení RaMěst č. 175/21 z 29. 3. 2021
RO č. 27,28,29,30/2021

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 30/2021 - dotace poskytnutá KÚ ÚK na projekt „Podpora polytechnického 
vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji - IKAP A II“ pro Středisko volného času Domeček 
Chomutov, příspěvkovou organizaci.

Usnesení RaMěst č. 176/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t prodej pozemku p.č. 4353/2 o výměře 99 m2 dle GP č. 6711-262/2020 v k.ú. 
Chomutov I za cenu dle znaleckého posudku č. 2103-02/2021 ve výši 75.240,-Kč do vlastnictví 
VAPERA Chomutov s.r.o., IČ 07798709, Čelakovského 4297, 43001 Chomutov a dále

schvaluje

zřízení věcného břemene služebnosti, uložení zařízení kabelů veřejného osvětlení, včetně dvou 
stožárů lamp a přístupu k zařízení na pozemku p.č. 4353/2, v k.ú. Chomutov I dle GP č. 
6711-262/2020 za cenu dle pravidel pro zřizování věcných břemen tj. 6900,-Kč ve prospěch 
statutárního města Chomutova.

Usnesení RaMěst č. 177/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

nepřijala usnesení

k bodu (prodej pozemků p.č. 4481/4 výměra 54 m2, p.č. 4479/6 výměra 95 m2, p.č. 4480/2 výměra 
792 m2, a p.č. 4481/5 výměra 8 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu dle znaleckého posudku č. 
6343-67/2018 ve výši 379.600,- Kč a ¼ ceny za vyhotovení geometrického plánu 2.250,-Kč tj 
celkem za cenu 381.850,-Kč do vlastnictví 
**************************************************** dle podmínek důvodové zprávy).

Usnesení RaMěst č. 178/21 z 29. 3. 2021
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Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

revokuje

usnesení RM č. 1013/19 ze dne 25. 11. 2019 ve věci prodeje pozemků p.č. 1870/8 a 1870/1 v k.ú. 
Chomutov II z důvodu nezrealizovaného prodeje předmětných pozemků.

Usnesení RaMěst č. 179/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 483/3 v k.ú. Chomutov II.

Usnesení RaMěst č. 180/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t prodej části pozemku p.č. 3989 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví 
*********************************************************** z důvodu zachování 
pozemku jako rezervy tvořící příměstskou zeleň.

Usnesení RaMěst č. 181/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t prodej pozemku p.č. 1821/2 o výměře 294 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu dle ZP č. 
1422-01/2021 ve výši 210.000,- Kč do vlastnictví 
******************************************************.

Usnesení RaMěst č. 182/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemků p.č. 4551/31 o výměře 292 m2 a p.č. 4569 o výměře 400 m2 v k.ú. Chomutov I za 
cenu dle ZP č. 2067-057/2020 ve výši 344.990,- Kč do vlastnictví paní 
***************************************** a dále
n e s c h v á l i t
prodej pozemků p.č. 4551/31 o výměře 292 m2 a část p.č. 4569 o výměře cca 200 m2 v k.ú. 
Chomutov I do vlastnictví ********************************************************** 
z důvodu prodeje pozemků do vlastnictví stávajícího nájemce.
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Usnesení RaMěst č. 183/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření třístranné smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - 
práva vést kanalizační vedení, provozovat je a udržovat, jakož i provádět jeho úpravy ve stávající 
trase za účelem modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, pokud takovou úpravou nedojde k 
rozšíření ochranného pásma nebo k omezení povinného nad stávající rámec, přes část pozemku p.č. 
2104/1 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví statutárního města Chomutov dle GP č. 2858-30/2016 za 
cenu 3.210,-Kč + DPH ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, 
Teplice, 415 50, IČ 49099469 a investorem 
*************************************************************. 

Usnesení RaMěst č. 184/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti 
inženýrské sítě – práva vést vedení dešťové kanalizace, provozovat ho a udržovat přes část 
pozemku p.č. 4165/20 v k.ú. Chomutov I, který je ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to 
ve prospěch pozemku p.č. 4159/2 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Kongresového centra ILP a.s., 
Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ 63999871, při splnění podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 185/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost 
inženýrské sítě - práva vést telekomunikační vedení, provozovat ho a udržovat přes části pozemků 
p.č. 4860/2, 4865/219 a 4902/4 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to 
ve prospěch CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, při splnění 
podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 186/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost 
inženýrské sítě - práva vést telekomunikační vedení, provozovat ho a udržovat přes části pozemků 
uvedených v příloze č. 1 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve 
prospěch CC INTERNET s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 28721021, při 
splnění podmínek důvodové zprávy a
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schvaluje

uzavření dohody o uložení optických trubek v rámci stavby „CC INTERNET – Optická síť FTTx – 
Černý Vrch“ na částech pozemků p.č. 2122/1, 2122/14, 2122/17, 2122/18, 2122/20, 2133/17, 
2133/18, 2133/19, 2133/20, 2133/22, 2133/49, 2133/50, 2133/52, 2136/1, 2145/1, 2153/8, 2155/2, 
2155/27, 2190, 2193, 2262/1, 2262/10, 2262/16, 2262/3, 2262/4, 2262/8, 2328/3, 2329/1, 2329/6, 
2329/8, 2336/11, 2336/5, 2338/2, 2364/2, 2364/5, 2388, 2434/29, 3155/28, 3155/34, 3160/64, 
3163/12, 3163/2 v k.ú. Chomutov II s CC INTERNET s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 
Praha 1, IČ 28721021.

Usnesení RaMěst č. 187/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost 
inženýrské sítě - práva vést telekomunikační vedení, provozovat ho a udržovat přes části pozemků 
uvedených v příloze č. 1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve 
prospěch T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4 Tomíčkova 2144/1, 148 00, IČ 64949681, při 
splnění podmínek důvodové zprávy a 

schvaluje

uzavření dohody o uložení optických trubek v rámci stavby „Optická síť FTTH 
INSCZ_44008_Chomutov Zadní Vinohrady“ na částech pozemků p.č. 1729/1, 1729/17, 1738/14, 
1738/15, 1942/37, 1957, 1966/2, 1967/1, 1982/1, 1991/1, 1991/16, 1993/1, 4704/102 a 4705/11 v 
k.ú. Chomutov I s T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4 Tomíčkova 2144/1, 148 00, IČ 64949681. 

Usnesení RaMěst č. 188/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
vodovodní vedení, provozovat je a udržovat na části pozemku p.č. 3641 v k.ú. Chomutov I ve 
vlastnictví statutárního města Chomutova ve prospěch pozemku p.č. 3638 v k.ú. Chomutov I ve 
vlastnictví CZF Chomutov s.r.o., Spořická 5414, 430 01 Chomutov, IČ 25479253 dle GP č. 
6703-32/2020 za cenu 6.654,-Kč + DPH.

Usnesení RaMěst č. 189/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti cesty - práva umístění vjezdu, 
provozovat ho a udržovat na pozemku p.č. 3631/4 dle GP č. 6644-20/2020 v k.ú. Chomutov I ve 
vlastnictví statutárního města Chomutova ve prospěch pozemku p.č. 3638 v k.ú. Chomutov I ve 
vlastnictví CZF Chomutov s.r.o., Spořická 5414, 430 01 Chomutov, IČ 25479253 za cenu dle ZP č. 
5541-031/21 ve výši 7.947,-Kč + DPH.

Usnesení RaMěst č. 190/21 z 29. 3. 2021
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Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a 
modernizaci na částech pozemků p.č. 5772/109 a 5772/147 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví 
statutárního města Chomutova dle GP č. 6732-22777/2021 za cenu 5.246,-Kč + DPH ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035.

Usnesení RaMěst č. 191/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a 
modernizaci na částech pozemků p.č. 4480/2, 4480/3, 4481/1 a 4481/3 v k.ú. Chomutov I ve 
vlastnictví statutárního města Chomutova dle GP č. 6673-96/2020 za cenu 13.880,-Kč + DPH ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035.

Usnesení RaMěst č. 192/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a 
modernizaci na části pozemku p.č. 2705/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města 
Chomutova dle GP č. 6713-148/2020 za cenu 836,-Kč + DPH ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035.

Usnesení RaMěst č. 193/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a 
modernizaci na částech pozemků p.č. 1610/4, 1610/5, 1610/7 a 1610/9 v k.ú. Chomutov I ve 
vlastnictví statutárního města Chomutova dle GP č. 6730-124/2020 za cenu 15.417,-Kč + DPH ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035.

Usnesení RaMěst č. 194/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva vést 
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vodovodní vedení přes části pozemků p.č. 4313/1, 4326/1, 4327/1 a 4328/1 v k.ú. Chomutov I, dle 
GP č6718-141/2020 za cenu 7.662,- Kč + DPH ve vlastnictví statutárního města Chomutova ve 
prospěch pozemků p.č. 4326/2 a 4327/2 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví 
*************************************************.

Usnesení RaMěst č. 195/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva vést 
domovní část přípojky NN přes části pozemků p.č. 2009/121, 2061/1 a 4701/23 v k.ú. Chomutov I, 
dle GP č. 6715-107/2020 za cenu 11.744,- Kč + DPH ve vlastnictví statutárního města Chomutova 
ve prospěch pozemku p.č. 4701/13, jehož součástí je budova bez čp/če v k.ú. Chomutov I ve 
vlastnictví 
********************************************************************************
****.

Usnesení RaMěst č. 196/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene – práva vést plynárenské vedení, 
provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 2586/1, 2590/2, 2590/3, 2590/4, 2590/5, 2590/7, 
2590/8, 2590/9, 2590/10, 2590/11, 2590/12, 2590/20, 2590/24, 2590/27, 2590/28, 2590/29, 
2590/30, 2616/3, 2616/4, 2620/1, 2620/2, 2620/3, 2620/4, 2624/1, 2624/2, 2624/3, 2686/1, 2841/1, 
2841/2, 2841/9, 2843, 2844 a 2846/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města 
Chomutova v rozsahu dle GP č. 6704-200053/2020 za cenu 26.332,- Kč + DPH ve prospěch 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. 

Usnesení RaMěst č. 197/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
vodovodní a kanalizační vedení, provozovat je a udržovat, jakož i provádět jeho úpravy ve stávající 
trase za účelem modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, pokud takovou úpravou nedojde k 
rozšíření ochranného pásma nebo k omezení povinného nad stávající rámec, a to přes části pozemků 
p.č. 57, 86, 95/1 a 160/3 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 6564-5200/2019 za cenu 24.821,-Kč + DPH 
ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, IČ 
49099469.

Usnesení RaMěst č. 198/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova
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schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
vodovodní a kanalizační vedení, provozovat je a udržovat, jakož i provádět jeho úpravy ve stávající 
trase za účelem modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, pokud takovou úpravou nedojde k 
rozšíření ochranného pásma nebo k omezení povinného nad stávající rámec, a to přes části pozemků 
p.č. 2409/1, 2417/1, 2440/1, 2440/5, 2449/1, 2449/4, 2449/5, 2449/6, 2449/7, 2449/9, 
2449/10,2449/11, 2449/18, 2449/20, 2470/1 a 2472 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 6716-178/2020 za 
cenu 15.558,-Kč + DPH ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, 
Teplice, 415 50, IČ 49099469. 

Usnesení RaMěst č. 199/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

revokuje

usnesení č. 909/18 z 26.11.2018 a

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
vodovodní a kanalizační vedení, provozovat je a udržovat, jakož i provádět jeho úpravy ve stávající 
trase za účelem modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, pokud takovou úpravou nedojde k 
rozšíření ochranného pásma nebo k omezení povinného nad stávající rámec, a to přes části pozemků 
p.č. 4693/2, 4693/11, 4693/12, 4695/75, 4700/72, 4700/73 a 4700/74 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 
6386-29/2018 za cenu 2.000,-Kč + DPH ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., 
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, IČ 49099469. 

Usnesení RaMěst č. 200/21 z 29. 3. 2021
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o podmínkách udělení souhlasu se zřízením stavby se vzdáním se práva na 
náhradu škody vzniklé na pozemcích p.č. 5380/3 a 5380/4 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví 
********************************************************** z lesních pozemků p.č. 
5480/1 a 5486/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutov dle přílohy.

Usnesení RaMěst č. 201/21 z 29. 3. 2021
Pronájem a výpůjčka nemovtých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. ORIaMM/558/2009/Kní ze dne 22. 12. 2009 na pronájem ideální ½ 
pozemku p. č. 3497/4 o výměře 6 m2, k. ú. Chomutov II pro 
***************************************************************** a

schvaluje

pronájem pozemku p. č. 3497/4 o výměře 6,5 m2, k. ú. Chomutov II za sníženou cenu 243 Kč/rok 
za účelem umístění a užívání stavby garáže ve spoluvlastnictví žadatele (podíl ½), na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců pro 
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*********************************************************************, s tím, že 
pozemek je a bude souběžně pronajímán za stejným účelem též každému dalšímu spoluvlastníkovi 
garáže. Důvodem snížení nájmu je užívání předmětu nájmu též druhým spoluvlastníkem garáže na 
základě jiné nájemní smlouvy a rozdělení ceny nájmu mezi spoluvlastníky podle jejich podílů na 
stavbě garáže.

Usnesení RaMěst č. 202/21 z 29. 3. 2021
Pronájem a výpůjčka nemovtých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

prodloužení doby pronájmu částí pozemků p. č. 3160/1 o výměře 198 m2 a p. č. 3161/2 o výměře 2 
m2, k. ú. Chomutov I za stávajících podmínek pro 
********************************************************** do doby ukončení stavby, 
nejdéle však do 14. 5. 2022, formou dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. o201900093 ze dne 14. 
5. 2019. 

Usnesení RaMěst č. 203/21 z 29. 3. 2021
Pronájem a výpůjčka nemovtých věcí

Rada statutárního města Chomutova

neschvaluje

snížení nájemného za pronájem části pozemku p. č. 2927/1, k. ú. Chomutov II, za účelem umístění 
orientační tabule za období od 6. 3. 2020 do 28. 2. 2021 na polovinu původního nájemného, tj. 1 
070 Kč + DPH/rok pro MAEP, s.r.o., Kadaňská 4546, Chomutov, 430 03, IČ 25045245.

Usnesení RaMěst č. 204/21 z 29. 3. 2021
Pronájem a výpůjčka nemovtých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání č. o201800164 ze dne 11. 
6. 2018, řešící snížení předmětu nájmu v budově čp. 5461 ul. 17. listopadu, Chomutov. Nově bude 
předmětem nájmu místnost č. 5 o výměře 18,00 m2, nacházející se ve II. nadzemním podlaží 
budovy, vyznačená v situačním plánku, který je přílohou důvodové zprávy, za cenu 733,33 
Kč/m2/rok (tzn. 13.200,- Kč za rok) + zálohy za služby. Ostatní podmínky zůstanou nezměněny. 

Usnesení RaMěst č. 205/21 z 29. 3. 2021
Pronájem a výpůjčka nemovtých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. o201900229 ze dne 2. 8. 2019, řešící rozšíření 
předmětu výpůjčky v budově čp. 5461 ul. 17. listopadu, která je součástí pozemku p.č. 5404/49 v 
k.ú. Chomutov I, a to o místnost č. 2 o výměře 16 m2 a č. 8 o výměře 18 m2, nacházející se ve III. 
nadzemním podlaží budovy, vyznačené v situačním plánku, který je přílohou důvodové zprávy, 
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půjčitel bude za vypůjčitele hradit služby spojené s předmětem výpůjčky, za účelem skladovacích 
prostor, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, pro Klubíčko Chomutov z.s., Arbesova 
4745, Chomutov 43001, IČ 08125104. 

Usnesení RaMěst č. 206/21 z 29. 3. 2021
Pronájem a výpůjčka nemovtých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. o201800191 s WATER SPORTS CLUB, z.s., Na 
Václavce 1202/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 22817123, kterým bude rozšířen předmět nájmu o 
celý pozemek p.č. 4687/3 o výměře 2089 m2 v k.ú. Chomutov I, 

souhlasí

s provedením stavebních úprav na předmětu nájmu pronajatém nájemní smlouvou č. o201800191 a 
smlouvou o nájmu a podnájmu č. o201700105 s WATER SPORTS CLUB. z.s., Na Václavce 
1202/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 22817123, dle předložené projektové dokumentace s názvem 
stavby: Rozšíření WAKEPARK CHOMUTOV k.ú. Chomutov I, za podmínky uzavření dodatků ke 
smlouvám, kde bude souhlas zakotven, budou řešeny otázky následného vypořádání investice dle 
důvodové zprávy a v dodatku ke smlouvě o nájmu a podnájmu č. o201700105 bude navíc sjednáno 
navýšení ročního nájemného počínaje rokem 2021 o částku 10.700,- Kč + DPH, s tím, že oznámí-li 
nájemce pronajímateli nejpozději do 31. 3. příslušného roku, že v daném roce nebude provozován 
mobilní vlek, nebude mu tato navýšená část nájemného v daném roce účtována a

bere na vědomí

plánované zahájení provozu malého mobilního vodního vleku v roce 2021. 

Usnesení RaMěst č. 207/21 z 29. 3. 2021
Pronájem a výpůjčka nemovtých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce pozemků č. o201900016 ze dne 7. 2. 2019, týkající se 
úpravy a navýšení vypůjčeného majetku dle přílohy č. 1 s vypůjčitelem Městské lesy Chomutov, 
příspěvková organizace, Hora Svatého Šebestiána č.p. 90, IČ 46790080.

Usnesení RaMěst č. 208/21 z 29. 3. 2021
Pronájem a výpůjčka nemovtých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

1. ukončení smlouvy o nájmu č. o201900447 ze dne 30. 12. 2019 na prostor v budově čp. 4942 
Čelakovského, Chomutov dohodou ke dni 30. 4. 2021 s KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., 
B. Němcové 552/32, Chomutov, IČ 47308095.

2. pronájem prostorů sloužících podnikání v budově čp. 4942, která je součástí pozemku p.č. 299/6 
v katastrálním území Chomutov I, a to místností o celkové výměře 210,63 m2, nacházející se v I. 
nadzemním podlaží budovy, vyznačené v situačním plánku, který je přílohou důvodové zprávy, za 
cenu 683,66 Kč/m2/rok (tzn. 144.000,- Kč/rok) včetně movitého majetku + zálohy za služby, za 
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účelem provozování zmrzlinárny s prodejem zmrzliny, od 1. 5. 2021 na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 3 měsíce pro Farma Drmaly s.r.o., Drmaly 48, 431 11 Vysoká Pec, IČ 05367620

Usnesení RaMěst č. 209/21 z 29. 3. 2021
Aktualizace soupisu Spravovaného majetku p.o. Technické služby města Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

soupis Spravovaného majetku příspěvkovou organizací Technické služby města Chomutova, se 
sídlem náměstí 1. máje 89/21, 430 01 Chomutov, IČ 00079065, ve smyslu bodu 6.1.3 zřizovací 
listiny, dle přílohy č. 1. důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 210/21 z 29. 3. 2021
Likvidace majetku

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyřazení, fyzickou likvidaci majetku dle soupisu uvedeného v důvodové zprávě a předání 
automobilu Škoda Octavia vč. příslušenství do užívání Technických služeb města Chomutova p.o. 
se sídlem náměstí 1. máje 89/21, 430 01 Chomutov, IČ 00079065 formou předávacího protokolu ve 
smyslu bodu 6.1.3 zřizovací listiny.

Usnesení RaMěst č. 211/21 z 29. 3. 2021
Zavedení dynamického nákupního systému v organizaci Městské lesy Chomutov, p.o.

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

zavedení dynamického nákupního systému „Vybrané těžební činnosti 2021+ na území Městských 
lesů Chomutov“ v organizaci Městské lesy Chomutov, p.o.

Usnesení RaMěst č. 212/21 z 29. 3. 2021
Vyhlášení Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na podnájem nebytových prostor za účelem 
provozování hostinské činnosti v Městském divadle v Chomutově

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

návrh zadávací dokumentace k vyhlášení Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na podnájem 
nebytových prostor za účelem provozování hostinské činnosti v Městském divadle v Chomutově, 
ul. Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov a uzavření smlouvy s vítězem veřejné soutěže.

Usnesení RaMěst č. 213/21 z 29. 3. 2021
Smlouva o jednorázovém odběru povrchové vody a dodávce této vody prostřednictvím PKP, která 
bude uzavřena podle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník s odběratelem č. 1920

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy se společností Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
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IČ:70889988, na jednorázový odběr povrchové vody a službu na dodávku vody prostřednictvím 
Podkrušnohorského přivaděče (PKP).

Usnesení RaMěst č. 214/21 z 29. 3. 2021
Schválení Investičního záměru s názvem „Revitalizace budovy v ul. Chelčického č. p. 98 v 
Chomutově“ a podání žádosti o dotaci z programu Brownfieldy Státního fondu podpory investic

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit Investiční záměr s názvem „Revitalizace budovy v ul. Chelčického č. p. 98 v Chomutově“. 
Předmětem Investičního záměru je revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) v 
rámci programu Brownfieldy formou dotace. Občanská vybavení, která revitalizací vzniknou, jsou 
určena převážně pro jiné než hospodářské využití, dle podmínek stanovených v nařízení vlády č. 
496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále

doporučuje ZSMCH

schválit podání žádosti o dotaci na projekt pod názvem "Revitalizace budovy v ul. Chelčického č. p. 
98 v Chomutově " programu Brownfieldy – na revitalizaci území se starou stavební zátěží podle 
nařízení vlády č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Usnesení RaMěst č. 215/21 z 29. 3. 2021
Schválení vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky „Opravy hydroizolace vnitřních podlah 
Aquasvět, Chomutov“

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky „Opravy hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět, 
Chomutov“ na základě předložené dokumentace, přičemž pro účely smlouvy o dílo bude použit 
Český smluvní standard.

Usnesení RaMěst č. 216/21 z 29. 3. 2021
Schválení výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikace Zd. 
Štěpánka, Chomutov"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení hodnotící komise výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníka 
zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace Zd. Štěpánka, Chomutov společnosti 
Rekonstrukce komunikací Chomutov zastoupené správcem společnosti PETROM STAVBY, a.s., 
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČ: 26769611.

Usnesení RaMěst č. 217/21 z 29. 3. 2021
Schválení čerpání investičního fondu SoS Chomutov, p. o.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

výjimku č. 7 z usnesení RM č. 908/20 ze dne 14. 12. 2020 a schvaluje čerpání fondu investic 
Sociálních služeb Chomutov, p. o., IČ: 46789944, pro rok 2021 dle důvodové zprávy.
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Usnesení RaMěst č. 218/21 z 29. 3. 2021
Souhlas zřizovatele s realizací projektu -Šablony Na Příkopech III. 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

realizaci projektu Šablony Na Příkopech III., z výzvy č.80 - OP VVV - Šablony III - Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III. 

Usnesení RaMěst č. 219/21 z 29. 3. 2021
Zřízení přípravných tříd

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

podle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zřízení:
1) druhé přípravné třídy při Základní škole Chomutov, Hornická 4387,
2) čtvrté přípravné třídy při Základní škole a Mateřské škole, Chomutov, 17. listopadu 4728, 
příspěvkové organizaci,
s účinností od 1. září školního roku 2021/22 na dobu neurčitou.

Usnesení RaMěst č. 220/21 z 29. 3. 2021
Plán práce komise pro sportovní a volnočasové aktivity na rok 2021

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

plán práce komise pro sportovní a volnočasové aktivity na rok 2021. 

Usnesení RaMěst č. 221/21 z 29. 3. 2021
Schvalování žádostí o dotace v programu Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj 
2021

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

Poskytnutí dotací z dotačního programu Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj 
2021 z rozpočtu SMCH žadatelům:
1) Album Art, z. s. IČ 22823999, se sídlem Chomutov, Husova 2602/68, na projekt Country Fest ve 
výši 15.000,- Kč
2) Folklorní spolek Krušnohor Chomutov, IČ 26585138, se sídlem Chomutov, Písečná 5070, na 
projekt Činnost 2021 ve výši 30.000,- Kč.
3) Junák-český skaut, středisko Český lev Chomutov, z. s., IČ 46787721, se sídlem Chomutov, 
Havlíčkova 3675, na projekt Betlémský autobus 2021 ve výši 6.000,- Kč
4) ExperiPent, z. s., IČ 09297537, se sídlem Chotíkov, Chotíkov 445, na projekt Vokální těleso 
ExperiPent v roce 2021 ve výši 6.000,- Kč
5) ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE, z. s., IČ 22832734, se sídlem Chomutov, Pod lesem 4939, na 
projekt Krajiny a figury v obrazech, fotografii, plakátech a v poezii ve výši 27.000,- Kč
6) Kuprospěchu z. s., IČ 26649241, se sídlem Chomutov, Bělohorská 10, na projekt Palackého – 
historie jedné ulice ve výši 32.000,- Kč
7) Kuprospěchu z. s., IČ 26649241, se sídlem Chomutov, Bělohorská 10, na projekt Konzert 19 – 20 
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ve výši 34.000,- Kč
8) Masopust, z. s., IČ 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt Café 
Atrium mluví z duše ve výši 26.000,- Kč
9) Oblastní muzeum v Chomutově, p. o., IČ 00360571, se sídlem Palackého 86, na projekt 
Chomutov křížem krážem a kalichem – výstava věnovaná 600. výročí dobytí města husity ve výši 
40.000,- Kč
10) Oblastní muzeum v Chomutově, p. o., IČ 00360571, se sídlem Palackého 86, na projekt Kniha 
„Hlavně nevyslovit Jáchymov“ ve výši 24.000,- Kč
11) Kocourek Petr, fyz. osoba podnikající, IČ 74108816, se sídlem Praha 1, Kaprova 42/14, na 
projekt 7. ročník – Mezinárodní festival krátkých animovaných filmů – Anishort ve výši 31.000,-Kč
12) Smíšený pěvecký sbor AURUM, z. s., IČ 01550811, se sídlem Chomutov, Jirkovská 5012, na 
projekt Činnost SmPS AURUM Chomutov pro rok 2021 ve výši 29.000,- Kč
13) Severočeská filharmonie Teplice, IČ 000 83283, se sídlem Teplice, Mírové náměstí 2950, na 
projekt Koncert v rámci 56. ročníku Festivalu L. van Beethovena 2020 ve výši 20.000,-Kč

doporučuje ZSMCH

Schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní 
rozvoj 2021 z rozpočtu SMCH žadatelům:
1) Macek Petr Ing., IČ 10447202, se sídlem Most, F.L. Čelakovského 1136/15, na projekt Realizace 
koncertů Festivalového orchestru Petra Macka ve výši 87.000,-Kč
2) Sportovní klub HANDISPORT, z. s., IČ 04689852, se sídlem Chomutov, Husova 2616/62, na 
projekt !!! HEJ – RUP !!! aktivity, ve výši 48.000,- Kč
3) ExperiPent, z. s., IČ 09297537, se sídlem Chotíkov, Chotíkov 445, na projekt ExperiPent online 
ve výši 32.000,- Kč
4) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Historické cyklovlaky IX. ročník ve výši 90.000,-Kč
5) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Činnost 2021 ve výši 70.000,- Kč
6) Spolek OBNAŽENI, IČ 26990105, se sídlem Chomutov, Šafaříkova 2254/77, na projekt 
Obnaženi "ZRÁNÍ“, ve výši 80.000,-Kč
7) Proč bychom se netěšili, z. s. IČ 07336136, se sídlem Jirkov, Vrskmaň 61, na projekt Činnost 
spolku 2021 ve výši 50.000,- Kč
8) ADRA, o.p.s., IČ 61388122, se sídlem Praha, Markova 600/6, na projekt Sdílená dílna SDílna v 
roce 2021 ve výši 50.000,- Kč
9) ADRA, o.p.s., IČ 61388122, se sídlem Praha, Markova 600/6, na projekt Zapojení osob se 
zdravotním postižením anebo duševním onemocněním do komunitního života skrze dobrovolnictví 
ve výši 42.000,- Kč
10) Divadlo NaOko Chomutov, z. s., IČ 05935433, se sídlem Chomutov, Zahradní 5341, na projekt 
Rozšíření světelného a zvukového zázemí pro potřeby představení divadla v kulturním domě KASS 
v roce 2021 ve výši 79.000,- Kč
11) Divadlo NaOko Chomutov, z. s., IČ05935433, se sídlem Chomutov, Zahradní 5341, na projekt 
Pokrytí nákladů na běžný provoz divadla ve výši 83.000,- Kč
12) Kuprospěchu z. s., IČ 26649241, se sídlem Chomutov, Bělohorská 10, na projekt Koncert 
Tiburtina Ensemble + David Dorůžka ve výši 58.000,- Kč
13) Šnábl Jiří , fyz. osoba podnikající, IČ 12013927, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na 
projekt Husité v Chomutově ve výši 79.000,- Kč
14) Šnábl Jiří MODUA , fyz. osoba podnikající, IČ 12013927, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, 
na projekt Staročeské Vánoce ve výši 64.000,- Kč
15) Masopust, z. s., IČ 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Kultura a osvěta v Café Atrium 2021 ve výši 69.000,- Kč
16) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Naučná stezka čs. opevnění z let 1936 – 1938 na 
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Chomutovsku 2021 ve výši 90.000,- Kč
17) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Na Kočičáku to žije 2021 ve výši 90.000,- Kč
18) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Oživené pevnosti na Chomutovsku 2021 ve výši 
87.000,- Kč
19) Oblastní muzeum v Chomutově, p. o., IČ 00360571, se sídlem Palackého 86, na projekt 
Detektivní hra – Krvavé peníze aneb zločin za dávných časů ve výši 54.000,- Kč
20) Pěvecký sbor Hlahol, z. s., IČ 26588081, se sídlem Chomutov, Vodní 1590/15, na projekt 
Pěvecký sbor Hlahol – aktivity pro rok 2021 ve výši 56.000,- Kč
21) Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, 
p. o., IČ 41324641, se sídlem Chomutov, Na Průhoně 4800, na projekt Škola plná energie – 70 let 
ve výši 61.000,- Kč
22) Folklorní soubor Skejušan, IČ 26592509, se sídlem Chomutov, Seifertova 4165, na projekt 
Uchování tradic rusinské kultury a sv. liturgie ve staroslověnštině ve výši 55.000,-Kč
23) SHW Gym, z. s., IČ 09438335, se sídlem Chomutov, Václavská 4049, na projekt Historie 
Chomutova v terénu ve výši 55.000,-Kč
24) Přátelé hradu Hasištejna z. s., IČ 22762264, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na projekt 
Hledání pokladu hradu Hasištejna ve výši 62.000,- Kč
25) Přátelé hradu Hasištejna z. s., IČ 22762264, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na projekt 
Malá procházka středověkem ve výši 54.000,-Kč
26) ****************, fyz. osoba nepodnikající, se sídlem Boleboř, Orasín 16, na projekt vydání 
tištěné publikace „Příběhy obrazů“ ve výši 71.000,- Kč

nedoporučuje ZSMCH

Schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní 
rozvoj 2021 z rozpočtu SMCH žadatelům:
1) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Železniční muzeum Křimov 2021
Odůvodnění: Účel dotace a využití prostředků (nákladový rozpočet) se dublují s žádostí 
LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, projekt Činnost 
2021
2) Divadlo NaOko Chomutov, z. s., IČ 05935433, se sídlem Chomutov, Zahradní 5341, na projekt 
Zvýšení kvality představení a služeb poskytovaných divadlem v roce 2021
Odůvodnění: Účel dotace a využití prostředků (nákladový rozpočet) se dublují s žádostí Divadlo 
NaOko Chomutov, z. s., IČ05935433, se sídlem Chomutov, Zahradní 5341, projekt Pokrytí nákladů 
na běžný provoz divadla

Usnesení RaMěst č. 222/21 z 29. 3. 2021
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora aktivit v sociální oblasti na rok 
2021

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora aktivit v sociální 
oblasti na rok 2021 z rozpočtu města:
1/ SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO: 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616/62, na projekt Psychorehabilitační pobyt rodin s postiženými dětmi ve výši 15.000 Kč
2/ SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO: 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616/62, na projekt Tábor na kolečkách 2021 ve výši 24.000 Kč
3/ Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Louny, IČO: 64018539, se 
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sídlem Louny, Pod Nemocnicí 2503, na projekt Prožijme nejkrásnější svátky v roce společně ve 
výši 8.000 Kč
4/ Masopust, z.s., IČO: 26604205 se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23 , na projekt 
Program pro školy - Blázníš? No a! 2021 ve výši 8.000 Kč
5/ Svaz tělesně postižených v ČR z. s., místní organizace Chomutov, IČO: 61346322, se sídlem 
Chomutov, Bezručova 4512, na projekt: Rekondiční projekt Sloup v Čechách ve výši 21.600 Kč
6/Svaz tělesně postižených v CR z. s., místní organizace Chomutov, IČO: 61346322, se sídlem 
Chomutov, Bezručova 4512, na projekt Rekondiční pobyt Chlum u Třeboně ve výši 27.000 Kč
7/ Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Talent 2021 ve 
výši 30.000 Kč
8/ Klub českých turistů, odbor Chomutov, IČO: 47795999, se sídlem Chomutov, Beethovenova 
1599/29, na projekt Senioři za zdravým pohybem a krásami přírody ve výši 8.000 Kč

Usnesení RaMěst č. 223/21 z 29. 3. 2021
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora služeb v sociální oblasti 
neregistrovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2021

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora služeb v sociální 
oblasti neregistrovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2021 z rozpočtu 
města:
1/ SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO: 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616/62, na projekt: Asociace Pro HANDICAP – činnost a provozní náklady ve výši 11.000 
Kč
2/ SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO: 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616/62, na projekt: Koně dětem s hendikepem ve výši 22.500 Kč
3/ Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, IČO: 66112222, se sídlem 
Chomutov, Kochova 1185, na projekt: Svépomocná skupina onkologických pacientů - dotace na 
činnost ve výši 4.500 Kč
4/ Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s, IČO: 27270955, se sídlem Chomutov, 
Kochova 1185, na projekt: Půjčovna kompenzačních pomůcek ve výši 48.000 Kč
5/ Masopust, z.s., IČO: 26604205, se sídlem Chomutov, Nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt: Klub 
Esprit 2021 ve výši 48.000 Kč
6/ Oblastní charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Františka Malíka 956/16a, na projekt: 
Potravinová pomoc a ošacení uživatelům služeb ve výši 48.000 Kč
7/ Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt: Světlem k 
prevenci ve výši 22.500 Kč
8/ Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Šafaříkova 635/24 , na 
projekt: Resocializační program - Člověk v tísni, o. p. s. ve výši 48.000 Kč
9/ Oblastní charita Chomutov, IČO: 73632988, se sídlem Chomutov, náměstí 1. Máje 2, na projekt: 
Zabezpečení provozu a činnosti OCHCH ve prospěch potřebných v roce 2021 ve výši 27.500 Kč
10/ Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Šafaříkova 635/24 , na 
projekt: Podpora vzdělávacích služeb - Člověk v tísni, o. p. s. ve výši 48.000 Kč
11/ Oblastní charita Chomutov, IČO: 73632988, se sídlem Chomutov, náměstí 1. Máje 2, na projekt: 
Potravinová pomoc pro osoby v nouzi v roce 2021 ve výši 27.500 Kč
12/ Domácí hospic sv. Terezie, z. ú., IČO: 09414665, se sídlem Braňany, č.p. 174, na projekt: 
Rozvoj hospicové péče na Chomutovsku - činnost Domácího hospice sv. Terezie ve výši 4.500 Kč
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Usnesení RaMěst č. 224/21 z 29. 3. 2021
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora sociálních služeb 
registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2021

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora sociálních služeb 
registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2021 z rozpočtu města:
1/ Linka bezpečí,z.s., IČO: 61383198, se sídlem Praha, Ústavní 95/1, na projekt: Linka bezpečí pro 
děti a mládež z města Chomutov ve výši 7.400 Kč
- přistoupení k Pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením 
mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností s účinností ode 
dne 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
2/ Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, IČO: 
65399447, se sídlem Praha, Krakovská 21, na projekt: Odborné sociální poradenství pro osoby s 
těžkým zrakovým postižením ve městě Chomutov ve výši 20.000 Kč
-přistoupení k Pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením 
mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností s účinností ode 
dne 1. 1.2021 do 31. 12. 2021
3/ Oblastní charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Františka Malíka 956/16a, na projekt: 
Terénní programy ve výši 50.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021 č. 134
4/ TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s., IČO: 25453629, se sídlem Ústí nad Labem, Hrnčířská 
64/4, na projekt: Průvodcovské a předčitatelské služby pro nevidomé občany a občany se zrakovým 
postižením ve výši 10.400 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021 č. 176
5/ Oblastní charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Františka Malíka 956/16a, na projekt: 
Odborné sociální poradenství I + II ve výši 50.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021 č. 134
6/ Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, se sídlem Praha, Petržílkova 2562/23, na 
projekt: Centrum sociálních věcí - Azylový dům pro matky s dětmi ve výši 20.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021 č. 9
7/ Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, se sídlem Praha, Petržílkova 2562/23, na 
projekt: Centrum sociálních věcí – Noclehárna ve výši 20.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021 č. 9
8/ Oblastní charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Františka Malíka 956/16a, na projekt: 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jirkov ve výši 26.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021 č. 134
9/ Spirála, Ústecký kraj, z. s., IČO: 68954221, se sídlem Ústí nad Labem, K Chatám 22, na projekt: 
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Linka pomoci ve výši 14.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností ode dne 1. 1.2021 do 31. 
3. 2021 č. 167
10/ TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s., IČO: 25453629, se sídlem Ústí nad Labem, Hrnčířská 
64/4, na projekt: Sociální rehabilitace pro nevidomé občany a občany se zrakovým postižením ve 
výši 10.400 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021 č. 176
11/ Spirála, Ústecký kraj, z. s., IČO: 68954221, se sídlem Ústí nad Labem, K Chatám 22, na 
projekt: Centrum krizové pomoci ve výši 14.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností ode dne 1. 1.2021 do 31. 
3. 2021 č. 167
12/ Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt: Poradna Světlo 
ve výši 50.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1.2020 do 31. 12. 
2021 č. 174
13/ Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, se sídlem Praha, Petržílkova 2562/23, na 
projekt: Centrum sociálních věcí - Azylový dům pro muže a ženy ve výši 20.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021 č. 9
14/ Oblastní charita Most, IČO: 70828920, se sídlem Most, Františka Malíka 956/16a, na projekt: 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro ve výši 50.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021
č. 134

doporučuje ZSMCH

schválit uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora sociálních 
služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2021 z rozpočtu 
města:
15/ Centrum ucelené rehabilitace, z. ú., IČO: 06172865, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20, na 
projekt: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Chomutov ve výši 80.250 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1.1.2019 do 
31.12.2021 č. 24
16/ 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 Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1.2020 do 31. 12. 
2021 č. 16
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 Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1.2020 do 31. 12. 
2021 č. 174
18/ Fokus Labe, z.ú., IČO: 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9, na 

20



projekt Centrum duševního zdraví Chomutov ve výši 52.000 Kč.
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 1. 1.2020 do 31. 12. 2021 
č. 73
19/ 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 Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1.2020 do 31. 12. 
2021 č. 16
20/ Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s., IČO: 26569558, se sídlem, Chomutov, Revoluční 
22/20, na projekt: Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením ve výši 100.000 
Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021 č. 10
21/ Fokus Labe, z.ú., IČO: 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9, na 
projekt: Chráněné bydlení Chomutov ve výši 52.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 1. 1.2020 do 31. 12. 2021 
č. 73
22/ Spirála, Ústecký kraj, z. s., IČO: 68954221, se sídlem Ústí nad Labem, K Chatám 22, na 
projekt: Intervenční centrum, Ústecký kraj ve výši 49.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností ode dne 1. 1.2021 do 31. 
3. 2021 č. 167
23/ Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt: Terénní 
programy – Chomutovsko ve výši 100.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1.2020 do 31. 12. 
2021 č. 174
24/ Světlo Kadaň z.s., IČO: 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt: K-centrum 
Chomutov ve výši 100.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1.2020 do 31. 12. 
2021 č. 174
25/ Společně proti času, o.p.s., IČO: 22800522, se sídlem Chomutov, Prokopova 1827/5, na projekt: 
Společně proti času, o.p.s. - Pečovatelská služba a Odlehčovací služby ve výši 50.200 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 
2021 č. 168
26/ Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, IČO: 
65399447, se sídlem Praha, Krakovská 21, na projekt: Sociálně-aktivizační služby pro osoby s 
těžkým zrakovým postižením ve městě Chomutov ve výši 31.700 Kč
-přistoupení k Pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením 
mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností s účinností ode 
dne 1. 1.2021 do 31. 12. 2021
27/ Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o., IČO: 28716736, se sídlem Chomutov, Kochova 1185, na 
projekt: Zajištění dostupnosti terénní pečovatelské služby v obcích ORP Chomutov, ve výši 80.250 
Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 
2021 č. 186
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28/ Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Šafaříkova 635/24 na 
projekt: Terénní programy - Člověk v tísni, o. p. s. ve výši 100.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021 č. 27
29/ Masopust, z.s., IČO: 26604205, se sídlem Chomutov, Nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt: 
Sociální rehabilitace 2021 ve výši 100.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021 č. 98
30/ Masopust, z.s., IČO: 26604205, se sídlem Chomutov, Nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt: 
Sociálně terapeutické dílny 2021 ve výši 100.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021 č. 98
31/ Demosthenes, o.p.s., IČO: 25421018, se sídlem Ústí nad Labem, Mírová 2, na projekt Raná 
péče DEMOSTHENA, ve výši 7.400 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1.2019 do 31. 12. 
2021 č. 28

doporučuje ZSMCH

neschválit uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora sociálních 
služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 2021 z rozpočtu 
města:
32/ Fokus Labe, z.ú., IČO: 44226586, se sídlem Ústí nad Labem,Stroupežnického 1372/9, na 
projekt Sociální rehabilitace
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 1. 1.2020 do 31. 12. 2021 
č. 73

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

Chomutova
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