
USNESENÍ

z 1.mimořádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 12. 12. 2018 od 
20.00 hod. v zasedací místnosti č.13

Usnesení RaMěst č. 1041/18 z 12. 12. 2018
Schválení rozpočtů a střednědobých rozpočtových výhledů příspěvkových organizací zřízených 
městem

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2019 dle přílohy 
č. 1 k tomuto usnesení, kdy závaznými ukazateli rozpočtu stanovuje kladný hospodářský výsledek 
(jako kladný rozdíl mezi výnosy a náklady), objem neinvestičního příspěvku, příspěvek na odpisy, 
výše nařízeného odvodu do rozpočtu zřizovatele, investiční příspěvek a mzdové prostředky v hlavní 
činnosti,

svěřuje

kompetenci vedoucímu Odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova schvalovat změny 
rozpočtů příspěvkových organizací mimo změn závazných ukazatelů, v případech, kdy není 
kompetence svěřena řediteli příslušné organizace a

schvaluje

v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na 
rok 2020 a 2021 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

Usnesení RaMěst č. 1042/18 z 12. 12. 2018
Změna rozpočtu TSmCh

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

úpravu schváleného rozpočtu TSmCh č. 2/2018.

Usnesení RaMěst č. 1043/18 z 12. 12. 2018
Schválení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Ekonomické služby na období let 
2018-2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení komise pro hodnocení a posouzení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnosti: MIRÓ Audit Services s.r.o., IČO 24291447, se sídlem Zdiby, Hvozdíkova 103, na 
plnění veřejné zakázky "Ekonomické služby na období let 2018-2019" a uzavření příkazní smlouvy 
s touto společností.

Usnesení RaMěst č. 1044/18 z 12. 12. 2018
Schválení vítěze veřejné zakázky "Rekonstrukce mostu přes Chomutovku v ulici Riegerova ev.č. 
M-14".
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Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky účastníka řízení společnosti 
N+N-Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., IČ 44564287 na plnění veřejné zakázky 
"Rekonstrukce mostu přes Chomutovku v ulici Riegerova ev.č. M-14" a uzavření smlouvy o dílo s 
dodavatelem N+N-Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. se sídlem Nerudova 2215, 412 
01 Litoměřice, IČ 44564287 a

schvaluje

v případě pokud účastník řízení společnost N+N-Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, IČ: 
44564287 neposkytne součinnost v rámci doložení originálních dokladů před podpisem smlouvy, 
uzavření smlouvy o dílo s druhým účastníkem v pořadí, společností Vodohospodářské stavby 
společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308.

Usnesení RaMěst č. 1045/18 z 12. 12. 2018
Schválení vítěze veřejné zakázky „Tisk Chomutovských novin 2019 - 2020“

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky společnosti Regionální 
vydavatelství s.r.o., IČ 27846717 na plnění veřejné zakázky „Tisk Chomutovských novin 2019 - 
2020“ a uzavření smlouvy o dílo s účastníkem Regionální vydavatelství s.r.o., Krakovská 201/14, 
779 00 Olomouc, IČ 27846717.

Usnesení RaMěst č. 1046/18 z 12. 12. 2018
Schválení výsledku jednání veřejné zakázky „Dodávka a montáž zdvíhací plošiny katafalku 
smuteční obřadní síně v objektu č.p. 546, Chomutov“

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení hodnotící komise výslednou nabídku společnosti ELSEREMO, a.s., IČ 
25565893 na dodávku a montáž zdvíhací plošiny katafalku obřadní síně v objektu č.p. 546, 
Chomutov a uzavření smlouvy o dílo se společností ELSEREMO, a.s., Kloboucká 864, 763 31 
Brumov-Bylnice, IČ 25565893.

Usnesení RaMěst č. 1047/18 z 12. 12. 2018
Klimatizace pro Domov pro osoby se zdravotním postižením - uzavření dodatku č.3

Rada statutárního města Chomutova

stanovuje

uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo evidenční číslo: d201800379, uzavřené se společností 
INTO-SERVIS, spol. s r.o., areál Chemopetrol a.s., 436 70 Litvínov-Záluží, IČ:63149150, na 
investiční akci "Klimatizace pro Domov pro osoby se zdravotním postižením", ve znění důvodové 
zprávy.

Usnesení RaMěst č. 1048/18 z 12. 12. 2018
Odvodnění ulice U Třešňovky, Chomutov - uzavření dodatku č. 1

Rada statutárního města Chomutova
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schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo evidenční číslo d201800435 uzavřené se společností FISAD 
s.r.o., Chomutovská 643, 431 11 Jirkov, IČ: 49101927 na investiční akci: "Odvodnění ulice U 
Třešňovky, Chomutov", ve znění dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 1049/18 z 12. 12. 2018
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Rekonstrukce a přístavba 
objektu zázemí fotbalového hřiště, Dr. Janského, Chomutov - I. etapa"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Rekonstrukce a přístavba 
objektu zázemí fotbalového hřiště, Dr. Janského, Chomutov - I. etapa" z důvodu překročení 
finančního limitu veřejné zakázky malého rozsahu, ve znění dle důvodové zprávy.

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

Chomutova
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