
USNESENÍ

z 89. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 27. 8. 2018 od 9.00
 hod. v zasedací místnosti u obřadní síně.

Usnesení RaMěst č. 647/18 z 27. 8. 2018
Kontrola plnění usnesení

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení RaMěst č. 648/18 z 27. 8. 2018
Organizační zabezpečení ZSMCH dne 12. 9. 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

organizační zabezpečení Zastupitelstva statutárního města Chomutov, které se bude konat dne 12. 9. 
2018.

Usnesení RaMěst č. 649/18 z 27. 8. 2018
Prominutí dluhu za odtah vozidla

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

prominutí dluhu 
******************************************************************************** 
spočívajícího v nákladech na odtah a střežení vozidla 
***************************************** v celkové výši 2.224,- Kč, dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 650/18 z 27. 8. 2018
Prominutí dluhu - úroků z prodlení

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
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 RaMěst č. 651/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene - práva vést plynovodní vedení, provozovat 
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je a udržovat přes části pozemků p.č. 2910/1, 3109/1, 3363, 3422/1, 3422/2, 3424/1, 3424/2, 
4071/98, 4071/120, 4071/142, 4149 a 4164/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města 
Chomutova dle GP č. 6293-2017678/2018 za cenu 21.262,- Kč + DPH a to ve prospěch GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01, Ústí nad Labem, IČ 27295567. 

Usnesení RaMěst č. 652/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene - práva vést plynovodní vedení, provozovat 
je a udržovat přes části pozemků p.č. 75/1, 231/6, 231/10, 263/2, 263/3 a 280/1 v k.ú. Chomutov II 
ve vlastnictví statutárního města Chomutova dle GP č. 3008-2018001/2018 za cenu 14.946,- Kč + 
DPH a to ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01, Ústí nad Labem, IČ 27295567. 

Usnesení RaMěst č. 653/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene a smlouvy o 
právu provést stavbu, služebnost inženýrské sítě - práva vést plynárenské vedení, provozovat je a 
udržovat přes části pozemků p.č. 914/1, 914/16, 914/17, 914/18, 914/19, 972, 1005, 1039/1, 1039/2, 
1039/3, 1080/1, 1080/4, 1080/8, 1080/9, 1080/20 a 1085 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví 
statutárního města Chomutova a to ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ 27295567, při splnění podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 654/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene a smlouvy o 
právu provést stavbu, služebnost inženýrské sítě - práva vést energetické vedení, provozovat je a 
udržovat přes části pozemků p.č. 1942/3, 1942/26, 1942/27, 1943, 2009/86, 2009/127, 2009/128, 
2009/133 a 2012/6 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035, při splnění 
podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 655/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

revokuje

usnesení č. 359/18 z 7.5.2018,

schvaluje

uzavření dvou dvoustranných smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení úplatného věcného 
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břemene, služebnost inženýrské sítě - práva vést telekomunikační vedení, provozovat je a udržovat 
přes části pozemků p.č. 5029/24, 5029/26, 5217/1 a 5217/2 v k.ú. Chomutov I a p.č. 1140, 1153/1, 
1153/2, 1193/1 a 1273/13 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve 
prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 
04084063 a Restamo Development, a.s., Pražská 585, 430 01 Chomutov, IČ 46708413, ostatní beze 
změny,

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost 
inženýrské sítě - práva vést telekomunikační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků 
p.č. 5215/1, 5215/3, 5215/4, 5215/6 a 5217/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města 
Chomutova a to ve prospěch Restamo Development, a.s., Pražská 585, 430 01 Chomutov, IČ 
46708413, při splnění podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 656/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti 
inženýrské sítě – práva vést kanalizační vedení provozovat ho a udržovat přes část pozemku p.č. 
1381/1 v k.ú. Chomutov II, který je vlastnictvím statutárního města Chomutova a to ve prospěch 
pozemku p.č. 1434, jehož součástí je budova čp. 2449 ve vlastnictví 
*******************************************************************************, 
při splnění podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 657/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti 
inženýrské sítě – práva vést vodovodní vedení provozovat ho a udržovat přes části pozemků p.č. 
95/1 a 95/2 v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím statutárního města Chomutova a to ve 
prospěch pozemku p.č. 112, jehož součástí je budova čp. 43 ve vlastnictví 
********************************************************************************
***********************************************, při splnění podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 658/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost 
inženýrské sítě - práva vést vodovodní a kanalizační vedení, provozovat je a udržovat přes části 
pozemků p.č. 2407/1, 2409/1, 2417, 2440/1, 2440/5, 2449/1, 2449/4, 2449/5, 2449/6, 2449/7, 
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2449/9, 2449/10, 2449/18, 2449/20, 2470/1 a 2472 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního 
města Chomutova a to ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, 
Teplice, 415 50, IČ 49099469, při splnění podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 659/18 z 27. 8. 2018
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 
p.č. 4187/1, 4187/2, 4192/1, 4337/1, 4337/5, 4337/6, 4338, 4340/4 a 4351 v k.ú. Chomutov I ve 
vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 
502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 00562262 za cenu 1.000,- Kč + DPH při splnění podmínek 
důvodové zprávy a

schvaluje

uzavření bezúplatné dohody o uložení optických trubek v rámci stavby „UPC CZ Chomutov, Na 
Moráni“ na částech pozemků. 4187/1, 4187/2, 4192/1, 4337/1, 4337/5, 4337/6, 4338, 4340/4 a 4351 
v k.ú. Chomutov I s UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 
00562262.

Usnesení RaMěst č. 660/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
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 vlastníku přilehlého rodinného domu.

Usnesení RaMěst č. 661/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

nepřijala usnesení k tomuto bodu:

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 3511/11 o výměře cca 388 m2 Chomutov I za 
podmínek dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 662/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

nepřijala usnesení k tomuto bodu:
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zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 2087/2 o výměře 163 m2 a části p.č. 2088/1 o výměře cca 
516 m2 v k.ú. Chomutov II.

Usnesení RaMěst č. 663/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 664/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 665/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

výpůjčku pozemků p.č. 4767/3 ostatní plocha o výměře 352 m2 a 4767/8 ostatní plocha o výměře 
553 m2 v k.ú. Chomutov I na dobu určitou od 12. 4. 2018 do 11. 4. 2023 pro statutární město 
Chomutov, za účelem provozu Podkrušnohorského zooparku Chomutov, příspěvková organizace a

schvaluje

znění Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. 109/2018 ve znění dle přílohy této důvodové zprávy 
a dále

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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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 RaMěst č. 666/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru darování pozemků p.č. 4782/5, p.č. 4748/48, p.č. 4782/49, 5404/63, p.č. 
5885/250 k.ú. Chomutov I z vlastnictví STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA do vlastnictví 
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem IČ 70892156 a dále 

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 667/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 668/18 z 27. 8. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění směny pozemku p.č. 3328/2 o výměře 96 m2 a části p.č. 3330/7 v k.ú. Chomutov I z 
vlastnictví statutárního města Chomutova za pozemek p.č. 3330/6 a část pozemku p.č. 3328/1 v k.ú. 
Chomutov I z vlastnictví 
********************************************************************************
******

Usnesení RaMěst č. 669/18 z 27. 8. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje
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pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 5461 ul. 17. listopadu, která je součástí 
pozemku p.č. 5404/49 v katastrálním území Chomutov I, a to místnosti č. 3 o výměře 16,00 m2 a č. 
8 o výměře 18 m2, nacházející se ve III. nadzemním podlaží budovy, vyznačené v situačním plánku, 
který je přílohou důvodové zprávy, za cenu 823,53 Kč/m2/rok (tzn. 28.000,- Kč/rok) + zálohy za 
služby, za účelem shromažďování a meditací (Buddhismus diamantové cesty), na dobu neurčitou s 
výpovědní dobou 6 měsíců, pro **************************************************.

Usnesení RaMěst č. 670/18 z 27. 8. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

udělení souhlasu s pronájmem prostoru sloužícího podnikání v budově čp. 5786, která je součástí 
pozemku p.č. 4704/17 (místnost č. 122 o velikosti 38,43 m2 a místnost č. 119 o velikosti 7,06 m2) v 
katastrálním území Chomutov I, za účelem kancelářských prostor + soc. zařízení.
Smlouva bude uzavřena mezi společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy 
Němcové 552/32, 43001 Chomutov, IČ 47308095 a 
*********************************************, IČ 69895899.

Usnesení RaMěst č. 671/18 z 27. 8. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

1) 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

2) 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.

doporučuje ZSMCH

1) s c h v á l i t
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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

2) s c h v á l i t
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 RaMěst č. 672/18 z 27. 8. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pronájem pozemků p.č. 2155/5 o výměře 635 m2, 2155/19 o výměře 26 m2, 2155/20 o výměře 21 
m2, 2155/23 o výměře 94 m2, 2155/24 o výměře 28 m2, 2155/25 o výměře 14 m2, 2558/3 o výměře 
6 m2, vše k.ú. Chomutov II, za účelem realizace stavby „Rekonstrukce ulice Sokolská v úseku od 
ul. Kadaňská – po ul. Klicperova, Chomutov“ za nájemné ve výši 40,- Kč/m2/rok, tj. 32 960,- 
Kč/rok na dobu neurčitou od Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, IČ 709 94 234.

Usnesení RaMěst č. 673/18 z 27. 8. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 2439/1 o výměře 15 m2, k. ú. Chomutov I, vyznačené v situačním 
plánku v důvodové zprávě, za cenu 2 000,- Kč/rok za účelem vjezdu do zahrady a parkování 2 
osobních vozidel pro manžele 
************************************************************za podmínek, 
stanovených v důvodové zprávě s tím, že v nájemní smlouvě bude zakotvena podmínka údržby 
zbylé části travnaté plochy nájemcem a zajištění bezpečnosti žáků, a za dodržení podmínek 
uvedených ve stanovisku základní školy.
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Usnesení RaMěst č. 674/18 z 27. 8. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

neschvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1321/1 v k.ú. Chomutov II panu 
******************************************************** z důvodu nesouladu s 
využitím dle územního plánu. 

Usnesení RaMěst č. 675/18 z 27. 8. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

neschvaluje

pronájem části pozemku p.č. 3961/2 v k.ú. Chomutov I manželům 
**************************************************************** z důvodu 
nesouladu s charakterem pozemku dle územního plánu.

Usnesení RaMěst č. 676/18 z 27. 8. 2018
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

vydání souhlasu s umístěním památníku na pozemku p.č. 343/1 v k.ú. Chomutov I, na paměť 
synagogy vypálené během tzv. křišťálové noci. Souhlas vydá odbor majetku města.

Usnesení RaMěst č. 677/18 z 27. 8. 2018
Informace o výsledku kontroly 9 veřejnosprávních smluv o poskytnutí dotací, kterými byla 
poskytnuta finanční podpora PZOO v letech 2016 a 2017

Rada statutárního města Chomutova

projednala

výsledek kontroly 9 veřejnosprávních smluv o poskytnutí dotací, kterými byla poskytnuta finanční 
podpora PZOO v letech 2016 a 2017,

ukládá

Podkrušnohorskému zooparku Chomutov, příspěvkové organizaci, IČ 003 79 719, se sídlem 
Chomutov, Přemyslova 259, podle ust. § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši neoprávněně použitých 
prostředků 19.325 Kč.

Usnesení RaMěst č. 678/18 z 27. 8. 2018
KLUB PŘÁTEL CHOMUTOVSKA, z.s. - Žádost o prominutí úroku za zadržení části dotace

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje
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prominutí dluhu KLUBU PŘÁTEL CHOMUTOVSKA, z.s., IČ 048 18 229, se sídlem Všehrdy 48, 
430 01 Všehrdy, ve výši 712 Kč, k jehož zaplacení je spolek povinen na základě pravomocného 
platebního výměru č. 73/2018 vydaného rozhodnutím Magistrátu města Chomutova č.j. 
MMCH/75927/2018/OE/MarJ, ze dne 16.7.2018, výměr na úrok ze zadržení prostředků dotace 
čerpané na projekt Aktivizace dětí, mládeže a seniorů v oblasti kultury a sportu na základě smlouvy 
č. d201600265 ze dne 1.6.2016.

Usnesení RaMěst č. 679/18 z 27. 8. 2018
Ženský spolek, z.s. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada statutárního města Chomutova

nepromíjí

odvod za porušení rozpočtové kázně Ženskému spolku, z.s., IČ 048 39 099, se sídlem Chomutov, 
Politických vězňů 3271/3, ve výši 4.000 Kč, k jehož zaplacení je spolek povinen na základě 
Rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně, vydaného Magistrátem města Chomutova pod č.j. 
MMCH/87635/2018/OE/MarJ, ze dne 16.8.2018, za porušení podmínek čerpání dotace na projekt 
„Semináře“, poskytnuté na základe smlouvy č. d201700134 ze dne 10.5.2017,

nepromíjí

dluh Ženského spolku, z.s., IČ 048 39 099, se sídlem Chomutov, Politických vězňů 3271/3, ve výši 
909 Kč, k jehož zaplacení je spolek povinen na základě pravomocného platebního výměru č. 
76/2018 vydaného rozhodnutím Magistrátu města Chomutova č.j. MMCH/83163/2018/OE/MarJ, ze 
dne 03.08.2018, výměr na úrok ze zadržení prostředků dotace čerpané na projekt Semináře na 
základě smlouvy č. d201700134 ze dne 10.5.2017,

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 680/18 z 27. 8. 2018
Maximal Animal z.s. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a žádost o 
schválení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Maximal Animal z.s., IČ 228 49 092, ve výši 2.500 
Kč,

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 681/18 z 27. 8. 2018
********************* - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada statutárního města Chomutova
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doporučuje ZSMCH

č á s t e č n ě p r o m i n o u t,
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 
********************************************************************************
, ve výši 40.000 Kč - dotace na projekt Jazz pod horami - rok druhý - č. sml. d201700198, ze dne 
17. 2. 2018. Navrženo je prominutí části odvodu ve výši 6/7 z vyměřené částky. Ke dni vydání 
tohoto usnesení činí výše vyměřeného odvodu 40.000 Kč, z této částky se tímto usnesením 
doporučuje prominout 34.286 Kč, slovy: třicetčtyřitisícdvěstěodmdesátšestkorunčeských. Příjemce 
dotace bude 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 doporučuje rada města zastupitelstvu města prominout rovněž penále za prodlení s 
odvodem za porušení rozpočtové kázně,

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
žadateli 
********************************************************************************
, 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 RaMěst č. 682/18 z 27. 8. 2018
Pěvecký sbor Hlahol, z.s. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Pěveckému sboru Hlahol, z.s., IČ 265 88 081, se 
sídlem Chomutov, Vodní 1590, ve výši 3.000 Kč,

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 683/18 z 27. 8. 2018
Taneční klub BEETHOVEN D.C., z.s. - 2x Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 
kázně

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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,

doporučuje ZSMCH
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s c h v á l i t
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,

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 684/18 z 27. 8. 2018
TerryDance Company - 3x Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a žádost o 
schválení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací

Rada statutárního města Chomutova

nepromíjí

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/128907/2017 ze dne 13.12.2017 spolku TerryDance Company, IČ 024 88 515, se sídlem 
Čechova 3115 - dotace na projekt "Tanec na ulici. Street dance tam patří" - č. sml. d2016000269, ze 
dne 1.6.2016,

doporučuje ZSMCH

n e p r o m i n o u t,
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/128925/2017 ze dne 13.12.2017 spolku TerryDance Company, IČ 024 88 515, se sídlem 
Čechova 3115 - dotace na projekt "Taneční kursy Street dance pro děti a mládež" - č. sml. 
d2016000362, ze dne 21.6.2016,

doporučuje ZSMCH

n e p r o m i n o u t,
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/128893/2017 ze dne 13.12.2017 spolku TerryDance Company, IČ 024 88 515, se sídlem 
Čechova 3115 - dotace na projekt "Příběh loutky pokračuje" - č. sml. d2016000362, ze dne 
21.6.2016. 

Usnesení RaMěst č. 685/18 z 27. 8. 2018
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro Okresní hospodářskou komoru v 
Chomutově na projekt výstava Vzdělávání 2019 + RO č. 87/218

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - Dotačního fondu Rady statutárního města 
Chomutova ve výši 50.000 Kč pro Okresní hospodářskou komoru, IČ 48290572, se sídlem 
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ul.Cihlářská 4132, Chomutov na projekt výstava Vzdělávání 2019,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 87/2018
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, par. 6409, pol. 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím), org. 199 (DFRSMCH) o částku 50.000,00 Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, par. 3299, pol. 5229 (Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím), org. 199 (DFRSMCH) o částku 50.000,00 Kč.

Usnesení RaMěst č. 686/18 z 27. 8. 2018
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro Maximal Animal, z.s.na projekt 
Chomutovský pohár lyží a snowboardu s Maximal Animal 3.ročník.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - Dotačního fondu Rady statutárního města 
Chomutova ve výši 50.000 Kč pro Maximal Animal, z.s., IČ 22849092 na projekt Chomutovský 
pohár lyží a snowboardu s Maximal Animal 3.ročník s následujícími podmínkami pro výplatu 
dotace, které musejí být splněny kumulativně:
a) dotace může být vyplacena až po vyřešení řízení o porušení rozpočtové kázně
b) po udělení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 90/2018
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím/, org. 199 o částku 50.000,-- Kč,
- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 3419, položka 5222 /ostatní neinvestiční transfery spolkům/, 
org. 199 o částku 50.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 687/18 z 27. 8. 2018
Žádost Hokejbalového klubu Dandy Chomutov o poskytnutí finančních prostředků na celoroční 
činnost spolku - ostatní individuální neprogramová dotace + RO č. 88/2018

Rada statutárního města Chomutova

nedoporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 688/18 z 27. 8. 2018
Žádost Krajské majetkové, příspěvkové organizace, o poskytnutí individuální neprogramové dotace 
ve výši 200.000,- Kč na pořízení pojízdného mlékomatu + RO 89/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
poskytnutí investiční dotace Krajské majetkové, příspěvkové organizaci, IČ 00829048, se sídlem 
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Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Na Schodech 1535/4, ve výši 150.000 Kč,

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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.

Usnesení RaMěst č. 689/18 z 27. 8. 2018
Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám č. d201700518 ze dne 17.1.2018 a d201700519 ze dne 
17.1.2018 ve věci změny termínu podání závěrečného vyúčtování dotací

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. d201700518 ze dne 17.1.2018 uzavřené 
s 
********************************************************************************
***********,
b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. d201700519 ze dne 17.1.2018 uzavřené 
s 
********************************************************************************
***********.

Usnesení RaMěst č. 690/18 z 27. 8. 2018
Specifikace účelové investiční dotace schválené v rozpočtu města pro rok 2018 pro PZOO 
Chomutov + RO č. 113/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
uzavření Smlouvy o poskytnutí účelového investičního přípěvku 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,

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 691/18 z 27. 8. 2018
PZOO - schválení odpisového plánu a plánu čerpání fondu investic pro rok 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje
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odpisový plán příspěvkové organizace Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková 
organizace, pro rok 2018,

schvaluje

plán čerpání fondu investic příspěvkové organizace Podkrušnohorský zoopark Chomutov, 
příspěvková organizace, pro rok 2018.

Usnesení RaMěst č. 692/18 z 27. 8. 2018
Rozbor hospodaření statutárního města Chomutova za první pololetí roku 2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
rozbor hospodaření statutárního města Chomutova za 1. pololetí 2018,

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t,
že z důvodu výkupu areálu Kamencového jezera (RO č. 46/2018) byl snížen příděl finančních 
prostředků do Fondu rozvoje města o částku 26.131.907,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 693/18 z 27. 8. 2018
Rozbor hospodaření statutárního města Chomutova za první pololetí roku 2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

v z í t n a v ě d o m í
informativní zprávu o hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Chomutov k 30.6.2018.

Usnesení RaMěst č. 694/18 z 27. 8. 2018
Rozbor hospodaření statutárního města Chomutova za první pololetí roku 2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

v z í t n a v ě d o m í
informativní zprávu o hospodaření obchodních společností založených statutárním městem 
Chomutov k 30.6.2018.

Usnesení RaMěst č. 695/18 z 27. 8. 2018
RO č. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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.

15



Usnesení RaMěst č. 696/18 z 27. 8. 2018
RO č. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 697/18 z 27. 8. 2018
RO č. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

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

Usnesení RaMěst č. 698/18 z 27. 8. 2018
RO č. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 699/18 z 27. 8. 2018
RO č. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

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

Usnesení RaMěst č. 700/18 z 27. 8. 2018
RO č. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 701/18 z 27. 8. 2018
RO č. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 702/18 z 27. 8. 2018
RO č. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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
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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
- 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 RaMěst č. 703/18 z 27. 8. 2018
RO č. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 704/18 z 27. 8. 2018
RO č. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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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 RaMěst č. 705/18 z 27. 8. 2018
RO č. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
rozpočtové opatření č. 101/2018
- zvýšení příjmů orj. 13 /OVV/, odpa 3319, položka 2321 /neinvestiční dary/ o částku 500.000,- Kč,
- 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 RaMěst č. 706/18 z 27. 8. 2018
RO č. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 707/18 z 27. 8. 2018
RO č. 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 708/18 z 27. 8. 2018
RO č. 104,105,106,107,108,109/2018
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Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 
/ 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
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- 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
- 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 / 
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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 
/ 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 
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/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,

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
převedení částky 13.108.000,- Kč z Fondu rozvoje města do rozpočtu města orj. 03 na dokrytí 
mimofondových akcí dle rozpisu – tabulky, přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 709/18 z 27. 8. 2018
RO č. 104,105,106,107,108,109/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 710/18 z 27. 8. 2018
RO č. 104,105,106,107,108,109/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 
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660.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 711/18 z 27. 8. 2018
RO č. 104,105,106,107,108,109/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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/ , 
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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. 
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 RaMěst č. 712/18 z 27. 8. 2018
RO č. 104,105,106,107,108,109/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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.
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Usnesení RaMěst č. 713/18 z 27. 8. 2018
RO č. 104,105,106,107,108,109/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 
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částku 4.000,- Kč
- 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 RaMěst č. 714/18 z 27. 8. 2018
RO č. 110,111,112/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 715/18 z 27. 8. 2018
RO č. 110,111,112/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 716/18 z 27. 8. 2018
RO č. 110,111,112/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 
příspěvkovým organizacím/ ÚZ 15065, org. 3105 o částku 702.000,-- Kč.
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Usnesení RaMěst č. 717/18 z 27. 8. 2018
RO č. 114,115/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 718/18 z 27. 8. 2018
RO č. 114,115/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 719/18 z 27. 8. 2018
RO č. 116,117,118,119/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 
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 RaMěst č. 720/18 z 27. 8. 2018
RO č. 116,117,118,119/2018
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Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 721/18 z 27. 8. 2018
RO č. 116,117,118,119/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 722/18 z 27. 8. 2018
RO č. 116,117,118,119/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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.

Usnesení RaMěst č. 723/18 z 27. 8. 2018
RO č. 120/2018 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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.
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Usnesení RaMěst č. 724/18 z 27. 8. 2018
Na Louce z.s. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a žádost o schválení 
výjimky ze Zásad pro poskytování dotací

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

p r o m i n o u t,
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,

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
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 RaMěst č. 725/18 z 27. 8. 2018
Žádost o sponzorský příspěvek na projekt Expedice Balkán 2018

Rada statutárního města Chomutova

neschvaluje

poskytnutí peněžitého daru žadatelům 
********************************************************************************
***** a *******************************************************************, na 
realizaci projektu Expedice Balkán 2018.

Usnesení RaMěst č. 726/18 z 27. 8. 2018
Novelizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

v y d a t
s účinností od 1.1.2019 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova.

Usnesení RaMěst č. 727/18 z 27. 8. 2018
Zrušení obecně závazných vyhlášek 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
vydání Obecně závazné vyhlášky zrušovací k Požárnímu řádu.

Usnesení RaMěst č. 728/18 z 27. 8. 2018
Změna organizační struktury 

Rada statutárního města Chomutova
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schvaluje

změnu organizační struktury.

Usnesení RaMěst č. 729/18 z 27. 8. 2018
Zahájení výběrového řízení „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2019 na území 
Městských lesů Chomutov“

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

Zahájení výběrového řízení „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na rok 2019 na území 
Městských lesů Chomutov“.

Usnesení RaMěst č. 730/18 z 27. 8. 2018
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci - Přechod pro chodce v ulici Pod Strážištěm u Penny

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. o201800175 ze dne 26. 6. 2018 mezi smluvními stranami:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČO 00261891 a
Penny Market s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, IČO 64945880.

Usnesení RaMěst č. 731/18 z 27. 8. 2018
Schválení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu, pod názvem : Odvodnění ulice U Třešňovky, 
Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnost FISAD s.r.o., Chomutovská 643, 431 11 Jirkov na plnění veřejné zakázky pod názvem: 
"Odvodnění ulice U Třešňovky, Chomutov" a uzavření smlouvy o dílo s touto společností, v případě 
odstoupení uvedené vítězné společnosti ze soutěže, uzavření smlouvy o dílo s druhým uchazečem v 
pořadí a případně i s třetím uchazečem v pořadí, dle výsledku hodnocení nabídek (příloha č. 1 - 
zpráva o otvírání, hodnocení a posouzení nabídek).

Usnesení RaMěst č. 732/18 z 27. 8. 2018
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. d201800244 ze dne 4.6.2018 - "Realizace úsporných 
opatření na budově Základní školy Kadaňská č. p. 2334 v Chomutově"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. d201800244 uzavřené dne 4.6.2018 se společností 
ABC Chomutov, spol. s.r.o., IČ: 44566760, se sídlem Škroupova 1059, 430 01 Chomutov, na 
investiční akci "Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská č.p. 2334 v 
Chomutově".

Usnesení RaMěst č. 733/18 z 27. 8. 2018
Vyhlášení zakázky - Dodávka nábytku do Střediska volného času – „Domečku“ a Základní 
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umělecké školy TGM v Chomutově - VZMR

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

VZMR na výběr dodavatele k zakázce s názvem "Dodávka nábytku do Střediska volného času – 
„Domečku“ a Základní umělecké školy TGM v Chomutově".

Usnesení RaMěst č. 734/18 z 27. 8. 2018
Oslavy 100. výročí vzniku československé republiky - ocenění plaketou a pamětním listem 
statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

návrh nominovaných osob na ocenění u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu, dle 
důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 735/18 z 27. 8. 2018
Zrušení veřejné zakázky "Rekonstrukce bazénu ZŠ Chomutov, Hornická 4387".

Rada statutárního města Chomutova

zrušuje

zadávací řízení v rámci veřejné zakázky "Rekonstrukce bazénu ZŠ Chomutov, Hornická 4387", 
vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dne 27.06.2018.

Usnesení RaMěst č. 736/18 z 27. 8. 2018
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o příspěvek z fondu Ústeckého kraje

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

podání žádosti o příspěvek z fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu Silniční vláček ve výši 
700 000 Kč.

Usnesení RaMěst č. 737/18 z 27. 8. 2018
Souhlas zřizovatele s přijetím darů za 1. pololetí 2018

Rada statutárního města Chomutova

souhlasí

s nabytím účelově určených darů a finančních darů na chov zvířat v hodnotě 147 402 Kč za období 
leden – červen 2018, od dárců uvedených v příloze, ve prospěch Podkrušnohorského zooparku 
Chomutov, příspěvkové organizace.

Usnesení RaMěst č. 738/18 z 27. 8. 2018
Souhlas zřizovatele s vyhlášením veřejné zakázky č. VZ 2/2018 – Silniční vláček a schválení 
zadávací dokumentace včetně kupní smlouvy

Rada statutárního města Chomutova
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souhlasí

se záměrem vyhlášení veřejné zakázky č. VZ 2/2018 – Silniční vláček.

Usnesení RaMěst č. 739/18 z 27. 8. 2018
Aktualizace přílohy č. 1 zřizovacích listin Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace a 
Střediska volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizace

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
aktualizovanou Přílohu č. 1 Zřizovací listiny:
1) Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace,
2) Střediska volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizace.

Usnesení RaMěst č. 740/18 z 27. 8. 2018
Návrhy změn rozpočtů škol a školských zařízení za 1. pololetí roku 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

schvaluje
úpravu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018:
Základní školy Chomutov, Zahradní 5265, IČ 46789677
Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895, IČ 46789685
Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, IČ 46789707
Základní školy Chomutov, Písečná 5144, IČ 831476
Základní školy Chomutov, Hornická 4387, IČ 46789723
Základní školy Chomutov, Školní 1480, IČ 46789731
Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, IČ 46789758
Základní školy Chomutov, Březenecká 4679, IČ 46789766
Základní školy a Mateřské školy, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvkové organizace, IČ 
46789791
Základní školy speciální a Mateřské školy, Chomutov, Palachova 4881, příspěvkové organizace, IČ 
72744341
Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 72744260
Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov, IČ 61345636
Střediska volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizace, IČ 71294147.

Usnesení RaMěst č. 741/18 z 27. 8. 2018
Úprava č. 2 odpisového plánu Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, IČ 46789707 na rok 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

Úpravu č. 2 odpisového plánu Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, IČ 46789707 na rok 
2018.

Usnesení RaMěst č. 742/18 z 27. 8. 2018
Revokace usnesení č. 596/18 z 26.6.2018 - Stanovení platu ředitelce Mateřské školy Chomutov, 
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příspěvková organizace

Rada statutárního města Chomutova

částečně revokuje

usnesení č. 596/18 z 26.6.2018
v části: podle přílohy č. 1 důvodové zprávy a nahrazuje: podle upravené přílohy č. 1 důvodové 
zprávy.

Usnesení RaMěst č. 743/18 z 27. 8. 2018
IROP - Výzva č. 80 - Memorandum o spolupráci v oblasti podpory sociálního bydlení na území 
statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova

nepřijala usnesení k tomuto bodu:

vydává souhlasná stanoviska s realizací projektů předkládaných do 80. výzvy IROP „Sociální 
bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 na 
území města Chomutova pro tyto subjekty:
1) Acta non verba, z.s., IČ 07297297, se sídlem Strupčice, Strupčice 250,
2) SOECO, z.s., IČ 07286732, se sídlem Most, Jakuba Arbesa 2574/3,
3) Chomutov pro matky s dětmi, z.s., IČ 07315333, se sídlem Řepov, Řepov 61,
4) Bílá kopretina, z.s., IČ 07335237, se sídlem Zákupy, Kamenice 14,
5) Sociální byty Haškova ulice z.s., IČ 07307055, se sídlem Otvice, U kolejí 204,
a schvaluje
uzavření Memorand o spolupráci v oblasti podpory sociálního bydlení na území statutárního města 
Chomutova mezi statutárním městem Chomutov a
1) Acta non verba, z.s., IČ 07297297, se sídlem Strupčice, Strupčice 250, dle přílohy č. 1;
2) SOECO, z.s., IČ 07286732, se sídlem Most, Jakuba Arbesa 2574/3, dle přílohy č. 2;
3) Chomutov pro matky s dětmi, z.s., IČ 07315333, se sídlem Řepov, Řepov 61, dle přílohy č. 3;
4) Bílá kopretina, z.s., IČ 07335237, se sídlem Zákupy, Kamenice 14, dle přílohy č. 4;
5) Sociální byty Haškova ulice z.s., IČ 07307055, se sídlem Otvice, U kolejí 204, dle přílohy č. 5.

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

Chomutova
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