
Statutární město Chomutov

Pozvánka
na 2. jednání Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které se koná dne 06.12.2022 od 15.00 hod. v 
jednací místnosti č. 13 v budově staré radnice na nám. 1. máje v Chomutově.

Program jednání

1. Společný blok

- Určení zapisovatelů

- Volba ověřovatelů

- Schválení mandátové a návrhové, popř. volební komise

- Schválení programu

- Informování občanů o činnosti orgánů města

- Dotazy občanů

- Kontrola plnění usnesení

2. OKT - Kontrola plnění usnesení

3. OKT - Rezignace zastupitele

4. OKT - Časový a obsahový plán jednání ZSMCH na rok 2023

5. OKT - Delegování na valné hromady Dopravní podnik měst Chomutova Jirkova, a.s.

6. OKT - Delegování na valné hromady Severočeská vodárenská společnost, a.s.

7. OKT - Delegování na valné hromady Skládka Tušimice, a.s.

8. OKT - Návrh na odvolání a jmenování členů do orgánů příspěvkové organizace - Technické služby 
města Chomutova, p.o.

9. ODASČ - Pojmenování nové ulice

10. OIA - Podnět na úpravu a upřesnění obecně závazné vyhlášky města

11. OIA - Znovuzvolení přísedícího Okresního soudu v Chomutově

12. OE - Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Chomutova na období let 2023 až 2027

13. OE - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

14. OE - Rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2023

15. OE - RO č. 01,02/2023

16. OE - RO č. 03/2023

17. OE - RO č. 108,109,110,111/2022

18. OE - RO č. 113/2022 

19. OE - RO č. 114/2022

20. OE - RO č. 126/2022

21. OE - Uzavření dodatku č. 16 k příkazní smlouvě se SoS Chomutov, p.o. a rozpočtové opatření č. 
115/2022



22. OE - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelového investičního příspěvku č. 
d202200258 se SoS Chomutov, p.o. a rozpočtové opatření č. 116/2022

23. OE - Poskytnutí investičního příspěvku a snížení provozního příspěvku na rok 2022 pro 
Chomutovskou knihovnu, p.o. a RO č. 117/2022

24. OE - DPCHJ - poskytnutí individuální neprogramové investiční dotace na pořízení řídících jednotek 
na ovládání světelné křižovatky Moravská x Blatenská a RO č. 119/2022

25. OE - Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města 
Chomutova č. d202200020 s KULTUROU A SPORT CHOMUTOV s.r.o. a uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Chomutova č. d202200264 s 
KULTUROU A SPORT CHOMUTOV s.r.o. + rozpočtové opatření č. 123/2022

26. OE - Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města 
Chomutova č. d202200265 s KULTUROU A SPORT CHOMUTOV s.r.o. + rozpočtové opatření č. 
124/2022

27. OE - TSmCh - Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉHO INVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

28. OE - ZŠSaMŠ Palachova - dodatek č. 1 ke smlouvě

29. OE - Částečná revokace usn. č. ZaMěst č. 445/22 z 12.9.2022

30. OE - ZOO - Změna účelu poskytnutých investičních příspěvků - smlouvy č. d202200261 a 
d202200031

31. OE - Žádost TJ Lokomotiva, z.s. Chomutov o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
č.d202200183 schválené ZM č.338/22 ze dne 19.04.2022.

32. OE - Žádost LOKO-MOTIV, z.s. o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
č.d202200200 schválené ZM č.339/22 ze dne 19.04.2022.

33. OE - Poskytnutí neprogramové individuální dotace pro Piráti Chomutov 2020, s.r.o. a RO č. 
95/2022

34. OE - Poskytnutí neprogramové individuální dotace pro Piráti Chomutov z.s. a RO č. 94/2022

35. OMM - Prodej nemovitých věcí

36. OMM - Bezúplatný převod majetku

37. OMM - Likvidace majetku 

38. ORI - Schválení určeného zastupitele pro změny územního plánu

39. OŠ - Aktualizace Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace

40. OSV - Dohoda o účasti na auditu familyfriendlycommunity.

41. CKP - Revize Plánu sociálního začleňování statutárního města Chomutova 2022 - 2026

42. OKT - Návrh členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při zastupitelstvu města 
Chomutova

43. OKT - Návrh členů Výboru pro národnostní menšiny při zastupitelstvu města Chomutova

44. OKT - Návrh členů Výboru kontrolního při zastupitelstvu města Chomutova

45. ZAS - Pomoc občanům města v době vysokých cen energií

46. ZAS - Změna obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství

Závěrečný blok

47. Dotazy členů zastupitelstva a různé

48. Závěr

JUDr. Marek Hrabáč

primátor města Chomutova




