
USNESENÍ

z 82.řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 3. 4. 2018 od 10:00
 hod., v zasedací místnost č.13

Usnesení RaMěst č. 280/18 z 3. 4. 2018
Kontrola plnění usnesení

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení RaMěst č. 281/18 z 3. 4. 2018
Organizační zabezpečení ZSMCH dne 16. 4. 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

organizační zabezpečení zastupitelstva města, které se bude konat dne 16. 4. 2018.

Usnesení RaMěst č. 282/18 z 3. 4. 2018
Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku č.007/2018/MK: Vozidlo pro sběr odpadu

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku č. 007/2018/MK: Vozidlo pro sběr odpadu.

Usnesení RaMěst č. 283/18 z 3. 4. 2018
Částečná revokace usnesení ZSMCH č. 126/17 ze dne 20.11.2017 bodu č. 10 a bodu č. 11 z důvodu 
nečerpání bezúročné návratné finanční výpomoci pro Světlo Kadaň, z.s, IČ 65650701, se sídlem: 
Kadaň, Husova 1325 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

částečnou revokaci usnesení ZSMCH č. 126/17 ze dne 20.11.2017 bodu č. 10 a bodu č. 11 z důvodu 
nečerpání bezúročné návratné finanční výpomoci pro Světlo Kadaň, z.s, IČ 65650701, se sídlem: 
Kadaň, Husova 1325.

Usnesení RaMěst č. 284/18 z 3. 4. 2018
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro Okresní hospodářskou komoru v 
Chomutově na projekt Technodays 2018

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 
ul.Cihlářská 4132, Chomutov na projekt Technodays 2018.
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Usnesení RaMěst č. 285/18 z 3. 4. 2018
RO č. 35,36,37,38/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 36/2018
- snížení výdajů orj.15, (MěPO), odpa 5311, položka 6121 (budovy, stavby a haly) o částku 
953.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.15, (MěPO),odpa 5311, položka 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru) 
o částku 716.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.15, (MěPO),odpa 5311, položka 5031 (povinné pojistné na soc. zabezpečení) o 
částku 172.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.15, (MěPO),odpa 5311, položka 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění) o částku 65.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 286/18 z 3. 4. 2018
RO č. 35,36,37,38/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 37/2018

- zvýšení příjmů orj. 31 /SKKS/, položka 4122 /neinvestiční přijaté transfery od krajů/ ÚZ 311
o částku 1.235.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /SKKS/, odpa 3314, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím/ org. 3102 ÚZ 311 o částku 1.235.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 287/18 z 3. 4. 2018
RO č. 35,36,37,38/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 38/2018

- snížení příjmů orj. 01 /OE/, položka 2420 /splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných 
společností a podobných subjektů/ o částku 2.350.000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 3541, položka 5622 /neinvestiční půjčené prostředky spolkům/ 
org. 189 o částku 250.000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 4379, položka 5622 /neinvestiční půjčené prostředky spolkům/ 
org. 189 o částku 2.100.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 288/18 z 3. 4. 2018
RO č. 39,40,41/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 39/2018
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- Snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /nespecifikovatelné rezervy/, o částku 
519.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031818000000 /Vršovců – reko chodníků), UZ000000237 o částku 519.000,- Kč

- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 5139 /nákup materiálu jinde nezařazený/, org. 
0003903000000 /Příprava projektů a služeb/, o částku 50.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6125 /výpočetní technika/, org. 0003903000000 
/Příprava projektů a služeb /, o částku 50.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031501000000 
/Objekt KASS /, o částku 800.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3612, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031751000000 /Sociální bydlení - Palachova/, o částku 300.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031841000000 
/Informační systémy výzva č. 28/, o částku 1.684.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6122 /stroje, přístroje, zařízení/, org. 
0031841000000 /Informační systémy výzva č. 28/, o částku 490.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6125 /výpočetní technika/, org. 0031841000000 
/Informační systémy výzva č. 28/, o částku 804.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3639, položka 6111 /programové vybavení/, org. 
0031841000000 /Informační systémy výzva č. 28/, o částku 1.190.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3319, položka 5021 /ostatní osobní výdaje, mzdy/, org. 
0031608000000 /Muzea v Krušných horách - tradice a budoucnost V/A/, o částku 150.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3319, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031608000000 
/Muzea v Krušných horách - tradice a budoucnost V/A/, o částku 300.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031729000000 
/Otevřené a moderní úřady/, o částku 100.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031729000000 /Otevřené a moderní úřady/, o částku 100.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 6122 /stroje, přístroje, zařízení/, org. 
0031729000000 /Otevřené a moderní úřady/, o částku 834.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0001508000000 
/Reko komunikace a chodníku ul. Čelakovského/, UZ000000237 o částku 1.000.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0001514000000 
/Reko uličních vpustí a reko povrchů komunikací - koordinace se správci sítí/, UZ000000237 o 
částku 2.000.000,- 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/, UZ000000237 o 
částku 1.500.000,- 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 2.000.000,- Kč
- Zvýšení 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 1.500.000,- 
Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0001604000000 /Reko chodníků ul. Palackého - Riegrova/, UZ000000237 o částku 500.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0001614000000 /Cyklodoprava/, UZ000000237 o částku 100.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, org. 
0001614000000 /Cyklodoprava/, UZ000000237 o částku 100.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2212, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031806000000 
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/Nová komunikace Čermákova - etapa I/, UZ000000237 o částku 4.250.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031815000000 /Haškova rekonstrukce chodníků a VO/, UZ000000237o částku 1.200.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031815000000 
/Haškova rekonstrukce chodníků a VO/, UZ000000237 o částku 1.200.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031816000000 /Kochova rekonstrukce chodníků a VO/, UZ000000237o částku 1.400.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031816000000 
/Kochova rekonstrukce chodníků a VO/, UZ000000237 o částku 1.400.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031818000000 
/Vršovců – reko chodníků), UZ000000237 o částku 1.500.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031818000000 /Vršovců – reko chodníků), UZ000000237 o částku 2.500.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 2219, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0031821000000 
/Rekonstrukce chodníků ul. Havlíčkova (VP u ZŠ Duhová cesta)), UZ000000237 o částku 784.000,- 
Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3412, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0001626000000 
/Kamencové jezero/, o částku 1.200.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3322, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031737000000 
/Oprava fasády – oblastní muzeum/, o částku 140.000,- Kč
- Snížení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3322, položka 5171 /opravy a udržování/, org. 0031735000000 
/Střecha kostel Sv. Ignác/, o částku 140.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 3113, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 
0031717000000 /ZŠ Heyrovského – investice (fasáda)/, o částku 2.200.000,- Kč
- Zvýšení výdajů orj.03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031839000000 
/Chytrý Chomutov/, o částku 450.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 289/18 z 3. 4. 2018
RO č. 39,40,41/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 40 /2018

- snížení příjmů orj. 03 /ORI/, odd§ 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/
o částku 9.273.000,- Kč
- snížení výdajů orj. 03 /ORI/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
účtech/, o částku 9.273.000,- Kč.
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4216 /Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu org. 0031701000000 /Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina - akce A/, / UZ 
107117968 o částku 515.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4216 /Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031701000000 / Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina - akce A/, 
UZ 107517969 o částku 8.758.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 4349, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0031701000000 
/Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina - akce A/, UZ 107117968 o částku 515.000,- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 4349, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0031701000000 
/Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina - akce A/, UZ 107517969 o částku 
8.758.000,- Kč
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- snížení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 4349, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0031701000000 
/Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina - akce A/, o částku 3.500.000,- Kč
- snížení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 4349, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/ org. 
0031701000000 /Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina - akce A/, o částku 500.000,- 
Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /nespecifikované rezervy/, o částku 
4.000.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 290/18 z 3. 4. 2018
RO č. 42,43,44/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 42/2018

- snížení příjmů orj. 03 /ORI/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/
o částku 2.178.000,- Kč
- snížení výdajů orj. 03 /ORI/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých finančních prostředků na 
bankovních účtech/ o částku 2.178.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031839000000 /Chytrý Chomutov/, UZ104113013 o částku 229.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /ORI/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu/, org. 0031839000000 /Chytrý Chomutov/, UZ104513013 o částku 1.949.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031839000000 
/Chytrý Chomutov/, UZ104113013 o částku 214.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031839000000 
/Chytrý Chomutov/, UZ104513013 o částku 1.822.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 6171, položka 5021 /ostatní osobní výdaje/, org. 
0031839000000 /Chytrý Chomutov/, UZ104113013 o částku 15.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 6171, položka 5021 /ostatní osobní výdaje/, org. 
0031839000000 /Chytrý Chomutov/, UZ104513013 o částku 127.000,- Kč
- snížení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0031839000000 
/Chytrý Chomutov/, o částku 8.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /ORI/, odpa 6171, položka 5021 / ostatní osobní výdaje/, org. 
0031839000000 /Chytrý Chomutov/, o částku 8.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 291/18 z 3. 4. 2018
RO č. 42,43,44/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 43/2018
- zvýšení příjmů orj. 31 /SoS Chomutov/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu/, UZ104113013 o částku 341.000,- Kč
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- zvýšení příjmů orj. 31 /SoS Chomutov/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu/, UZ104513013 o částku 2.895.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /SoS Chomutov/, odpa 4359, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
p.o./, org. 3104, UZ104113013 o částku 341.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /SoS Chomutov/, odpa 4359, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným 
p.o./, org. 3104, UZ104513013 o částku 2.895.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 292/18 z 3. 4. 2018
RO č. 42,43,44/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 44/2018
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3111, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 314 o 
částku 4 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 303 o 
částku 3 000,- Kč
- snížení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 304 o 
částku 18 000,- Kč
- snížení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 305 o 
částku 7 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 312 o 
částku 43 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 313 o 
částku 1 000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3114, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 318 o 
částku 2 000,- Kč
- snížení příjmů orj. 07 /OŠ/, odpa 3231, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/, org. 319 o 
částku 2 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3111 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 314 o částku 4 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 303 o částku 3 000,- Kč
- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 304 o částku 18 000,- Kč
- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 305 o částku 7 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 312 o částku 43 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 313 o částku 1 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3114 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 318 o částku 2 000,- Kč
- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3231 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím/ org. 319 o částku 2 000,- Kč.
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Usnesení RaMěst č. 293/18 z 3. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni – služebnosti cyklostezky 
v rámci akce „Cyklistická stezka Chomutov - Jirkov“ na pozemku p.č. 5748/14 v k.ú. Chomutov I 
ve vlastnictví Lidl Česká Republika v.o.s., Praha 5, Nárožní 1359/11, 158 00, IČ 26178541 ve 
prospěch statutárního města Chomutova, dle podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 294/18 z 3. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření bezúplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni – práva umístění 
rozvodné skříně v rámci akce „Přeložka rozvaděče RVO – 4 v ulici Rokycanova, Chomutov, ppč. 
3781“ na části pozemku p.č. 3781 v k.ú. Chomutov I v podílovém spoluvlastnictví 
********************************************************************************
*****************************************************, ve prospěch statutárního města 
Chomutova, dle podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 295/18 z 3. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva vést 
kanalizační vedení přes části pozemků p.č. 2314, 2388 a 2389/1 v k.ú. Chomutov I, dle GP č. 
6281-392/2017 za cenu 10.611,- Kč + DPH ve vlastnictví statutárního města Chomutova ve 
prospěch pozemku p.č. 2312, jehož součástí je budova čp. 762 v k.ú. Chomutov I v podílovém 
spoluvlastnictví 
********************************************************************************
********************************************************************************
**********************************.

Usnesení RaMěst č. 296/18 z 3. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

nepřijala usnesení

k bodu 4 směna pozemků:
Rada statutárního města Chomutova
částečně revokuje usnesení 335/17/16 z 5.6.2017 v části ceny týkající se směny pozemků mezi 
městem Chomutov a ******************************************** a
doporučuje ZSMCH
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schválit směnu pozemků
- pozemek p.č. 486/1 o vým. 13071 m2 za cenu 86.661,- Kč dle ZP č. 5082-37/2018 v k.ú. Bečov
- pozemek p.č. 3537/1 o vým. 1114 m2 za cenu 145.878,- Kč dle ZP č. 5082-37/2018 v k.ú. 
Chomutov II + 2/3 hodnoty cyklostezky dle ZP č. 5082-37/2018 ve výši 540.905,-Kč, celkem tedy 
686.783,- Kč
- pozemek p.č. 3537/4 o vým. 6302 m2 dle GP č. 2943-54/2017 za cenu 80.981,- Kč dle ZP 
5082-37/2018 v k.ú. Chomutov II,
- pozemek p.č. 3537/5 o vým. 10258 m2 dle GP č. 2943-54/2017 za cenu 131.815,- Kč dle ZP č. 
5082-37/2018 v k.ú. Chomutov II
ve vlastnictví 
********************************************************************************
******************************* za celkovou cenu 986.240,- Kč za

- pozemek p.č. 4305/17 o vým. 3298 m2 za cenu 116.617,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. 
Chomutov I
- pozemek p.č. 4306/3 o vým. 122 m2 za cenu 4.314,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Chomutov I
- pozemek p.č. 4331/6 o vým. 5827 m2 za cenu 206.043,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. 
Chomutov I
- pozemek p.č. 4336/1 o vým. 4378 m2 za cenu 154.806,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. 
Chomutov I
- pozemek p.č. 2417/2 o vým. 85 m2 dle GP č. 6201-57/2017 za cenu 17.809,- Kč dle ZP č. 
5081-36/2018 v k.ú. Chomutov I
- pozemek p.č. 3221/1 o výměře 498 m2 dle GP č. 2942-52/2017 za cenu 17.390,- Kč dle ZP č. 
5081-36/2018 v k.ú. Chomutov II
- pozemek p.č. 3223/13 o vým. 66 m2 dle GP č. 2942-52/2017 za cenu 3.027,- Kč dle ZP č. 
5081-36/2018 v k.ú. Chomutov II
- pozemky p.č. 86/2 o vým. 1821 m2, 86/5 o vým. 596 m2, 87/3 o vým. 187 m2, 86/13 o vým. 95 
m2, 86/6 o vým. 25 m2, 86/3 o vým. 252 m2, 86/20 o vým. 551 m2 a 86/14 o vým. 650 m2 za cenu 
90.203,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Jilmová
- pozemek p.č. st. 31 o vým. 185 m2, stavba bez čp. není součástí pozemku za cenu 15.017,- Kč dle 
ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Jilmová
- pozemek p.č. st. 32 o vým. 53 m2 , stavba bez čp. není součástí pozemku za cenu 3.933,- Kč dle 
ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Jilmová
- pozemek p.č. 136/12 o vým. 40 m2 za cenu 3.988,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Pohraniční
- pozemek p.č. 118/6 o vým. 19 m2 za cenu 1.894,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Pohraniční
- pozemek p.č. 118/9 o vým. 112 m2 za cenu 13.348,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Pohraniční
- pozemek p.č. st. 54 o vým. 8 m2, stavba bez čp. není součástí pozemku za cenu 953,- Kč dle ZP č. 
5081-36/2018 v k.ú. Pohraniční
- pozemek p.č. 118/16 o vým. 6554 m2, 118/14 o vým. 1413 m2 a 118/15 o vým. 5595 m2 dle GP č. 
72-60/2017 za cenu 64.262,- Kč dle ZP č. 5081-36/2018 v k.ú. Pohraniční
- pozemek p.č. 149/4 o vým. 372 m2 dle GP č. 72-60/2017 za cenu 46.592,- Kč dle ZP č. 
5081-36/2018 v k.ú. Pohraniční
ve vlastnictví statutárního města Chomutova za celkovou cenu 760.196,- Kč
K této ceně bude připočten ušlý nájem společnosti Ideafactory s.r.o. (NS č. ORIaMM/090/2010/Pro) 
v celkové výši 204.240,- Kč, celkem tedy 964.436,-Kč.
Rozdíl ve výši 21.804,- Kč ve prospěch 
********************************************************************************
****************************** nebude statutárním městem Chomutov uhrazen.

Usnesení RaMěst č. 297/18 z 3. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí
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Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t prodej části pozemku p.č. 959/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví manželů 
************************************************************************* z 
důvodu nekoncepčního prodeje, kdy prodej nebo případný pronájem bude nutné řešit s SVJ včetně 
zlegalizování příjezdové cesty.

Usnesení RaMěst č. 298/18 z 3. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej částí pozemků v k.ú. Chomutov I za cenu 450,-Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 
2598-9/2018 takto:
- část p.č. 6125/209 o výměře cca 1400 m2 do vlastnictví 
****************************************************
- část p.č. 6125/209 o výměře cca 2800 m2 do vlastnictví 
*********************************************************
- část p.č. 6125/273 o výměře cca 700 m2 do vlastnictví společnosti SAMAD – Průmyslová 
technika s.r.o., IČ 60277190, Ervěnická 1147, Jirkov s tím, že v prvé fázi bude uzavřena
smlouva o budoucí smlouvě kupní a při splnění všech podmínek bude poté uzavřena smlouva kupní 
a to nejdéle do dvou let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

Usnesení RaMěst č. 299/18 z 3. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
na základě vyhodnocení veřejného výběrového řízení prodej pozemků p.č. 3136/1 o výměře 7584 
m2 a 3136/3 o výměře 19 m2 tj. o celkové výměře 7603 m2 v k.ú. Chomutov II za nabídnutou cenu 
7,700.000,-Kč + DPH do vlastnictví 
************************************************************************* dle 
podmínek veřejného výběrového řízení s tím, že v prvé fázi bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě kupní a při splnění podmínek bude poté uzavřena smlouva kupní a to nejdéle do dvou let 
od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

Usnesení RaMěst č. 300/18 z 3. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 153/2 o výměře 48 m2 (dle GP č. 6296-2/2018) v k.ú. Chomutov I za cenu dle 
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ZP č. 5200-025/2018 ve výši 24.240,- Kč do vlastnictví 
*****************************************************, dle podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 301/18 z 3. 4. 2018
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

částečně revokuje

usnesení RaMěst č. 467/17:3 z 25.9.2017 v části schválení uzavření Dohody o změně rozsahu 
zákonného věcného břemene (namísto souhlasného prohlášení), ostatní beze změny.

Usnesení RaMěst č. 302/18 z 3. 4. 2018
Pronájem nemovitostí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově čp. 4602 Zborovská, která je součástí pozemku 
p.č. 240/20 v katastrálním území Chomutov I, a to prostor v I.NP o rozloze 4 m2 (nápoje + 
potraviny), vyznačené v situačním plánku, který je přílohou důvodové zprávy, za cenu 28.500,- Kč 
+ DPH za rok (tzn. 2.375,- Kč za měsíc + DPH) včetně služeb, za účelem provozování nápojového 
automatu, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, společnosti COSTE Czech, a.s., 
Bělohorská 3434/11, 4301 01 Chomutov, IČ 28444469.

Usnesení RaMěst č. 303/18 z 3. 4. 2018
Pronájem nemovitostí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pronájem pozemku p.č. 270/1 o výměře 2181 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 1 000,- Kč/den, tj. 
celkem za 7 000,- Kč, za účelem umístění lunaparku na dobu určitou od 07.05.2018 do 13.05.2018 
pro ***********************************************************************.

Usnesení RaMěst č. 304/18 z 3. 4. 2018
Pronájem nemovitostí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pacht pozemku p.č. 5396 o výměře 6761 m2 a části pozemku p.č. 5398/1 o výměře 13000 m2 v k.ú. 
Chomutov I, vyznačené v situačním plánku v důvodové zprávě, za cenu 2 964,- Kč/rok za účelem 
pastviny pro koně a sečení trávy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro 
***********************************************************. 

Usnesení RaMěst č. 305/18 z 3. 4. 2018
Pokus o smír se společností PRINCESS GAME s.r.o.

Rada statutárního města Chomutova
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schvaluje

pokus o smír ve věci soudního sporu vedeného proti městu u Okresního soudu v Chomutově pod sp. 
zn. 28 C 105/2015 o zaplacení částky 1.965.210,- Kč žalobkyní PRINCESS GAME s.r.o., IČ: 
28813553, se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha 3, a to tak, že město zaplatí žalobkyni částku 
959.066,- Kč a náklady řízení ve výši ½ soudního poplatku, s tím, že město nebude platit úroky z 
prodlení a náklady právního zastoupení si každá strana ponese sama a

schvaluje

pro případ, že žalobkyně bude se smírem souhlasit, uzavření tohoto smíru před soudem.

Usnesení RaMěst č. 306/18 z 3. 4. 2018
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, do 31.12.2019, s obcí Spořice.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků podle § 105 zák. 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s obcí Spořice, kterou obec Spořice 
přenáší na Statutární město Chomutov veškerou svou příslušnost k projednávání přestupků na dobu 
určitou do 31. 12. 2019.

Usnesení RaMěst č. 307/18 z 3. 4. 2018
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, do 31.12.2019, s obcí Údlice

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků podle § 105 zák. 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s obcí Údlice, kterou obec Údlice 
přenáší na Statutární město Chomutov veškerou svou příslušnost k projednávání přestupků na dobu 
určitou do 31. 12. 2019.

Usnesení RaMěst č. 308/18 z 3. 4. 2018
Organizační změna Odboru rozvoje a investic - zajištění činnosti úřadu územního plánování

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

organizační změnu Odboru rozvoje a investic dle důvodové zprávy a to prostřednictvím 
personálního posílení úřadu územního plánování a

stanovuje

s účinností od 01. 05. 2018 celkový počet zaměstnanců magistrátu podle § 102 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 262.

Usnesení RaMěst č. 309/18 z 3. 4. 2018
Aktualizace Směrnice pro projektové řízení č. 37-02/15

Rada statutárního města Chomutova
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schvaluje

aktualizaci Směrnice pro projektové řízení č. 37-02/15.

Usnesení RaMěst č. 310/18 z 3. 4. 2018
Změnový list č. 10 na stavbu "Hlavní molo - Kamencové jezero".

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

změnu předmětu díla - části B) dle návrhu Změnového listu č. 10 předloženého společností SMP CZ 
a.s. v rámci realizace díla „Hlavní molo – Kamencové jezero".

Usnesení RaMěst č. 311/18 z 3. 4. 2018
Souhlas s použitím městského znaku v tiskových materiálech souvisejících s koncertem 5. června 
2018 v Kostele sv. Ignáce v rámci 54. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

bezplatné použití městského znaku pro Severočeskou filharmonii Teplice, příspěvková organizace, 
IČ: 00083283, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice, a to za účelem jeho zobrazení v tiskových 
materiálech souvisejících s festivalovým koncertem konaným v kostele sv. Ignáce v rámci 54. 
ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena.

Usnesení RaMěst č. 312/18 z 3. 4. 2018
Žádost o změnu ceníku poskytovaných služeb v areálu Kamencového jezera

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

změnu ceníku poskytovaných služeb v areálu Kamencového jezera dle upravené důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 313/18 z 3. 4. 2018
Informativní zpráva o plnění opatření v rámci Koncepce rodinné politiky statutárního města 
Chomutova 2013 - 2020 

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

informativní zprávu o plnění opatření v rámci Koncepce rodinné politiky statutárního města 
Chomutova 2013 - 2020 a

doporučuje ZSMCH

vzít na vědomí informativní zprávu o plnění opatření v rámci Koncepce rodinné politiky 
statutárního města Chomutova 2013 - 2020.

Usnesení RaMěst č. 314/18 z 3. 4. 2018
Žádost o bezbariérový byt - **********

Rada statutárního města Chomutova
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schvaluje

přidělení bezbariérového bytu v DPS Merkur pro pana ********************** na dobu 
neurčitou.

Usnesení RaMěst č. 315/18 z 3. 4. 2018
SKKS Chomutov - 1. úprava schváleného rozpočtu na rok 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

1. úpravu schváleného rozpočtu na rok 2018 Střediska knihovnických a kulturních služeb města 
Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem v Chomutově, Palackého 4995/85 od dubna 2018 
IČO 00360589
2. navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2018 Střediska knihovnických a kulturních služeb 
města Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem v Chomutově, Palackého 4995/85 v celkové 
výši 12 240 000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 316/18 z 3. 4. 2018
Rozdělení dotací z dotačního programu "ENVIRO 2018" a "Ochrana přírody 2018".

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

A/poskytnutí dotace z dotačního programu " - Podpora aktivit environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty "ENVIRO 2018" žadatelům:
1) ADRA, o.p.s., se sídlem Markova 600/6, 158 00 PRAHA, IČ: 61388122, na projekt „Cesta 
trička“ v požadované výši 23 000,- Kč.
2) Oblastní muzeum v Chomutově, p. o., se sídlem Palackého 86, 43001 Chomutov, IČ:00360571
na projekt „Pojďte s námi na houby !“ v požadované výši 10 500,- Kč.
3) Oblastní muzeum v Chomutově, p. o., se sídlem Palackého 86, 43001 Chomutov, IČ:00360571 
na projekt „Ptáčci na krmítku“ v požadované výši 25 000,- Kč.
4) Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotní škola, 
Chomutov, p. o., se sídlem Na Průhoně 43000, IČ: 41324641 na projekt „Energie pod pokličkou 
2018“ v požadované výši 45 000,- Kč.

B/ poskytnutí dotace z dotačního programu "Ochrana přírody 2018 " žadatelům
1) Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. se sídlem Palackého 86, 43001 Chomutov IČ:00360571 na 
projekt „Halofilní (slanomilné) rostliny na Chomutovsku“ v celkové výši 20 000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 317/18 z 3. 4. 2018
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora aktivit v sociální oblasti na rok 
2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora aktivit v sociální 
oblasti pro rok 2018 z rozpočtu města:
1)ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s., IČO 22832734, se sídlem Chomutov, Pod lesem 4939, na 
projekt HUDBA 20. STOLETÍ - vzdělávací akademie pro seniory - VIII. ročník ve výši 4.500 Kč
2)ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s., IČO 22832734, se sídlem Chomutov, Pod lesem 4939, na 
projekt STOLETÁ PANÍ REPUBLIKA ve výši 7.000 Kč
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3)Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Chomutov, IČO 61346322, se 
sídlem Chomutov, Bezručova 4512, na projekt Rekondiční a edukační pobyt- Sloup v Čechách ve 
výši 9.000 Kč
4)Společně proti času, o.p.s., IČO 22800522, se sídlem Chomutov, Prokopova 18275, na projekt 
Seniorský parlament ve výši 6.000 Kč
5)Kapka 97, sdružení onkologických pacientů a přátel, IČO 66112222, se sídlem Chomutov, 
Kochova 1185, na projekt Rekondiční pobyt k 20. výročí založení Kapky 97 - Lázeňský dům 
Polonia Mariánské Lázně ve výši 16.500 Kč
6)Klub českých turistů, odbor Chomutov, IČO 47795999, se sídlem Chomutov, Beethovenova 
1599/29, na projekt Aktivním způsobem života ke snižování obtíží spojených se stárnutím ve výši 
9.000 Kč
7)Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, Písečná 
5030, na projekt Diskotéka pro handicapované 2018 ve výši 30.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením
8)Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, Písečná 
5030, na projekt Den ve fitness XII. ročník ve výši 15.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením
9)SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616, na projekt Orlík – Loužek ve výši 15.000 Kč
10)SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, 
Písečná 5030, na projekt Tábor pro děti a mladistvé s postižením ve výši 15.000 Kč
11)Kapka 97, sdružení onkologických pacientů a přátel, IČO 66112222, se sídlem Chomutov, 
Kochova 1185, na projekt Podzimní turistický pobyt Špičák na Šumavě ve výši 10.000 Kč
12)Masopust, z.s., IČO 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919//23, na projekt 
Blázníš, no a? Masopust, z.s. ve výši 15.000 Kč
13)Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Talent 2018 ve 
výši 10.000 Kč
14)ADRA, o.p.s., IČO 61388122, se sídlem Praha, Markova 600/6, na projekt Dobrovolnictví - 
cesta k aktivnímu stáří ve výši 10.000 Kč
15)Na louce, z. s., IČO 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt První pomoc s 
Kolibříkem ve výši 22.000 Kč
16)Oblastní charita Chomutov, IČO 73632988, se sídlem Chomutov, náměstí 1. Máje 2, na projekt 
Materiální vybavení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením ve 
výši 20.000 Kč
17)Svaz tělesně postižených v České republice z.s., IČO 640185539, se sídlem Louny, Pod 
Nemocnicí 2503, na projekt Prožijme nejkrásnější svátky v roce společně ve výši 20.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Usnesení RaMěst č. 318/18 z 3. 4. 2018
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora nových subjektů poskytujících 
sociální a ostatní služby na rok 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedenému žadateli dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora nových subjektů 
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poskytujících sociální a ostatní služby pro rok 2018 z rozpočtu města:
1)Centrum ucelené rehabilitace, z. ú., IČO 06172865, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20 na 
projekt Příspěvek na odborného poradce pro Poradnu pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy 
Chomutov ve výši 50.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – registrovaná služba: Odborné sociální 
poradenství

neschvaluje

uvedenému žadateli dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora nových subjektů 
poskytujících sociální a ostatní služby pro rok 2018 z rozpočtu města:
1)Centrum ucelené rehabilitace, z. ú., IČO 06172865, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20 na 
projekt Podpora klientům formou právního poradenství.

Usnesení RaMěst č. 319/18 z 3. 4. 2018
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora podávání projektových žádostí 
na rok 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedenému žadateli dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora podávání 
projektových žádostí na rok 2018 z rozpočtu města:
1)Masopust, z.s., IČO 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919//23, na projekt 
Podávání projektových žádostí Masopust, z.s. ve výši 25.000 Kč.

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

Chomutova
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