
USNESENÍ

z 8. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 4. 2019 od 9.00 hod. v 
zasedací místnosti č.13

Usnesení RaMěst č. 271/19 z 1. 4. 2019
Kontrola plnění usnesení

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení RaMěst č. 272/19 z 1. 4. 2019
Organizační zabezpečení ZSMCH dne 15. 4. 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

organizační zabezpečení Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které se bude konat dne 15. 
4. 2019.

Usnesení RaMěst č. 273/19 z 1. 4. 2019
Výjimka č. 1 z OZV č. 3/2017, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního 
klidu

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

udělení výjimky z ustanovení čl. 5 odst. 1 OZV č. 3/2017, o regulaci hlučných činností a o 
výjimečném zkrácení doby nočního klidu, žadateli: Vodohospodářská stavební spol. s.r.o., IČO: 
44567022, se sídlem Černovická 4264 Chomutov 430 03, k pořádání veřejnosti přístupné akce 
„HUDEBNÍ FESTIVAL BEZRUČÁK 2019“ konané dne 21.9.2019 od 15:00 do 24:00 hod., na 
venkovním prostranství rekreačního centra Hřebíkárna. 

Usnesení RaMěst č. 274/19 z 1. 4. 2019
Výjimka č. 2 z OZV č. 3/2017, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního 
klidu

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

udělení výjimky z ustanovení čl. 5 odst. 1 OZV č. 3/2017, o regulaci hlučných činností a o 
výjimečném zkrácení doby nočního klidu, žadateli: ArtCulture s.r.o., IČO: 07855206, se sídlem 
Kořenského 905/4, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, k pořádání veřejnosti přístupné akce 
„Květenles 2019“ konané dne 4.5.2019 od 10:00 do 23:00 hod., na venkovním prostranství areálu 
bývalého fotbalového stadionu vedle městského parku a části parku. 

Usnesení RaMěst č. 275/19 z 1. 4. 2019
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 - žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 
kázně

Rada statutárního města Chomutova
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promíjí

odvod za porušení rozpočtové kázně žadateli Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, IČ 467 
89 766, ve výši 10.219,- Kč, k jehož zaplacení je žadatel povinen na základě usnesení RM č. 
096/2019 ze dne 11.2.2019, za neoprávněné čerpání veřejných finančních prostředků.

Usnesení RaMěst č. 276/19 z 1. 4. 2019
Žádost Tanečního klubu Beethoven D.C. Chomutov o poskytnutí finančních prostředků - ostatní 
neprogramová dotace.

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - z nespecifikované provozní rezervy 
Statutárního města
Chomutova ve výši 355.000,- Kč spolku Taneční klub Beethoven D.C., IČ 70892709, se sídlem 
Chomutov, Bezručova 4268, na projekt MISTROVSTVÍ SVĚTA V DISCO DANCE-DANCE 
FEVER 2019.

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 32/2019 - poskytnutí individuální neprogramové dotace z rozpočtu 
města pro spolek Taneční klub Beethoven D.C., IČO 708 92 709, se sídlem Chomutov, Bezručova 
4268, na projekt MISTROVSTVÍ SVĚTA V DISCO DANCE - DANCE FEVER 2019 ve výši 
355.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 277/19 z 1. 4. 2019
RO č. 30,31/2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 30/2019 - státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2019.

Usnesení RaMěst č. 278/19 z 1. 4. 2019
RO č. 30,31/2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

nové akce rozpočtu roku 2019
- org. 0031928000000 /Příprava projektů - zásobník PD/ ve výši 1.300.000,- Kč

schvaluje

rozpočtové opatření č. 31/2019 - úprava objemu rozpočtu orj. 03 - ORI v rámci objemu rozpočtu

schvaluje

převedení částky 2.100.000,- Kč do rozpočtu města orj. 03 na dokrytí jednotlivých akcí z Fondu 
rozvoje města dle rozpisu – tabulky, přílohy důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 279/19 z 1. 4. 2019
RO č. 33,34,35/2019

Rada statutárního města Chomutova
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doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 33/2019 - zapojení zůstatku FP z minulých let do DFRSMCH.

Usnesení RaMěst č. 280/19 z 1. 4. 2019
RO č. 33,34,35/2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 34/2019 - posílení položky vratky za parkovací karty beze změny objemu 
rozpočtu orj. 08 (ÚKT).

Usnesení RaMěst č. 281/19 z 1. 4. 2019
RO č. 33,34,35/2019

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 35/2019 - žádost o navýšení Fondu oprav pro rok 2019 společnosti 
KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o. v rozpočtu orj. 02 (OMM).

Usnesení RaMěst č. 282/19 z 1. 4. 2019
Mimořádná žádost Tělovýchovné jednoty Baník Březenecká Chomutov, z.s. o poskytnutí finančních 
prostředků na projekt SPORT A VOLNÝ ČAS 2019 - celoroční činnost spolku - ostatní 
neprogramová dotace + RO 36/2019

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

poskytnutí neprogramové dotace z rozpočtu města ve výši 133.000,- Kč pro spolek Tělovýchovná 
jednota Baník
Březenecká Chomutov, z.s., IČ 47792230 na projekt SPORT A VOLNÝ ČAS 2019 - celoroční 
činnost spolku, za podmínky spoluúčasti žadatele minimálně ve výši 30% uznatelných nákladů

a doporučuje ZSMCH
schválit rozpočtové opatření č. 36/2019 - poskytnutí neprogramové dotace Tělovýchovné jednotě 
Baník Březenecká Chomutov, z.s. projekt SPORT A VOLNÝ ČAS 2019 - celoroční činnost spolku.

Usnesení RaMěst č. 283/19 z 1. 4. 2019
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 část pozemku p.č. 4870/1 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. 284/19 z 1. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí
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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 část pozemku p.č. 1153/2 v k.ú. Chomutov II 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. 285/19 z 1. 4. 2019
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 a kanalizační vedení provozovat ho a udržovat přes část 
pozemku p.č. 1950/3 v k.ú. Chomutov II, který je vlastnictvím statutárního města Chomutova a to 
ve prospěch pozemku p.č. 1946/2 ve vlastnictví 
*******************************************************************, při splnění 
podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 286/19 z 1. 4. 2019
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 vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 
2122/1, 2257, 2262/1, 2300, 2301/1, 2336/4, 2364/1, 2364/2, 2434/3 a 2441/8 v k.ú. Chomutov II 
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. 287/19 z 1. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
energetické vedení, provozovat je a udržovat přes část pozemku p.č. 1701/2 v k.ú. Chomutov I ve 
vlastnictví statutárního města Chomutova dle GP č. 6432-178/2018 za cenu 500,-Kč + DPH ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035.

Usnesení RaMěst č. 288/19 z 1. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření třístranné smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - 
práva vést vodovodní a kanalizační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 
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1958/1, 1959/1, 1960/1, 1960/3, 1961/1, 1962/1, 1963/1 a 2122/1 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví 
statutárního města Chomutov dle GP č. 2934-22/2017 a GP č. 2937-25/2017 za cenu 18.411,-Kč + 
DPH ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, IČ 
49099469 a investorem Chomutovské stavitelství, spol. s r.o., Boční II 1062/10, Záběhlice, 141 00 
Praha 4, IČ 04102843. 

Usnesení RaMěst č. 289/19 z 1. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

revokovat usnesení ZaMěst č. 196/08:13 z 15.12.2008 a
schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na darování pozemků p.č. 4906/2, 4906/23, 4906/24, 
4906/25, 4906/26, 4906/27, 4906/28, 4906/29, 4906/30, 4908/1, 4908/23, 4908/24, 4908/25, 
4908/26, 4908/27, 4908/28, 4908/29, 4908/30, 4908/31, 4908/32, 4908/33, 4908/34, 4908/36, 
4908/37, 4908/38, 4908/39, 4908/40, 4908/41 a 4908/42 v k.ú. Chomutov I včetně vybudované 
komunikace, dešťové kanalizace, veřejné zeleně, veřejného osvětlení a dopravního značení z 
vlastnictví Josefa Olišara, Jarní 5677, 430 04 Chomutov do vlastnictví statutárního města 
Chomutova, dle podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 290/19 z 1. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

částečně revokovat
usnesení č. 116/18 ze dne 18. 6. 2018 ve věci prodeje části pozemku p.č. 6125/273 v k.ú. Chomutov 
I a
s c h v á l i t
prodej části pozemku p.č. 6125/273 o výměře cca 1600 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 450,-Kč/m2 
dle znaleckého posudku č. 2598-9/2018 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. 291/19 z 1. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 4950/8 o výměře 172 m2 v k.ú. Chomutov I, dle GP č. 6431-2/2019 za cenu 
dle znaleckého posudku č.2630-10/2019 ve výši 68.800,- Kč do vlastnictví 
****************************************************************************.

5



Usnesení RaMěst č. 292/19 z 1. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 249 o výměře 345 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu dle znaleckého posudku č. 
1/4261/19 ve výši 334.920,- Kč do vlastnictví 
************************************************************, se zřízením 
předkupního práva k pozemku ve prospěch města, s tím, že město bude oprávněno koupit pozemek 
za cenu 970,- Kč/m2 bez jakýchkoliv dalších podmínek, bez ohledu na jeho případné zhodnocení a 
bez ohledu na výši nabídkové ceny a dalších podmínek nabízených koupěchtivým. Předkupní právo 
bude zřízeno pro každý případ převodu pozemku, zejména i pro případ směny či darování. V 
případě, že se plánovaný převod bude týkat jen části pozemku, bude město oprávněno koupit buď 
tuto část, nebo i celý pozemek. Předkupní právo bude město oprávněno využít do 4 měsíců od 
doručení nabídky prodávajícího. Nevyužije-li město předkupní právo k pozemku nebo jeho části, 
zůstává mu zachováno.

Usnesení RaMěst č. 293/19 z 1. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

revokuje

usnesení č. 021/19 ze dne 14.1.2019 a
 

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
- uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě s právem předkupním č. o201100116 (ORIaMM 
8/2011/Nov) ze dne 30. 3. 2011 s 
*******************************************************, jehož předmětem bude 
prodloužení termínu pro zahájení výstavby rodinného domu na koupeném pozemku do 31.12.2019 
za podmínky uhrazení částky 50.000,- Kč ***************** za třetí prodloužení termínu a to 
tak, že do tohoto termínu musí být stavba alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že již bude 
patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží.
- uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě s právem předkupním č. o201100117 (ORIaMM 
9/2011/Nov) ze dne 30. 3. 2011 s 
********************************************************, jehož předmětem bude 
prodloužení termínu pro zahájení výstavby rodinného domu na koupeném pozemku do 31. 12. 2019 
za podmínky uhrazení částky 50.000,- Kč ********************** za třetí prodloužení termínu a 
to tak, že do tohoto termínu musí být stavba alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že již bude 
patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží.

Usnesení RaMěst č. 294/19 z 1. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění směny pozemku p.č. 3326/1 dle GP GP č. 6393-151/2018 p.č. 3326/10 v k.ú. Chomutov I 
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o výměře 2 m 2 z vlastnictví Statutárního města Chomutova do vlastnictví 
********************************************************************************
********************************************************************************
********************************************************************************
******************************.

Usnesení RaMěst č. 295/19 z 1. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
směnu pozemku p.č. 5455/6 v k. ú. Chomutov I o výměře 1 951 m2, odděleného GP č. 
6434-13/2019 z vlastnictví statutárního města Chomutova za pozemky p.č. 5464/2, 5465/2, 5475/4, 
5475/5 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví 
********************************************************************************
********************************************************************************
***************************************************************** bez doplatku 
rozdílu hodnot pozemků.

Usnesení RaMěst č. 296/19 z 1. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 3199/1 o výměře cca 1300 m2 v k.ú. Chomutov II a 
dále

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
prodej části pozemku p.č. 3199/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví 
********************************************************* a 
********************************************** z důvodu prodeje pozemku formou 
veřejného výběrového řízení.

Usnesení RaMěst č. 297/19 z 1. 4. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru bezúplatného převodu 1/3 podílu k pozemku p.č. 33/1 v k.ú. Pětipsy.

Usnesení RaMěst č. 298/19 z 1. 4. 2019
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova
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schvaluje

výpůjčku pozemků p.č. 307/1 o výměře 13682 m2, p.č. 307/3 o výměře 373 m2, p.č. 307/8 o 
výměře 2128 m2, p.č. 307/9 o výměře 5399 m2, p.č. 328/1 o výměře 123 m2 a části p.č. 299/1 o 
výměře cca 3800 m2, vše k.ú. Chomutov I, vyznačených v situačním plánku, za účelem pořádání 
studentského hudebního festivalu „Květenles 2019“ na dobu určitou od 3.5.2019 do 5.5.2019 pro 
ArtCulture s.r.o., Kořenského 905/4, Střekov, Ústí nad Labem 400 03, IČ 07855206.

Usnesení RaMěst č. 299/19 z 1. 4. 2019
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pronájem pozemku p.č. 270/1 o výměře 2181 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 10 000,- Kč, za účelem 
umístění lunaparku na dobu určitou od 20.05.2019 do 26.05.2019 pro 
**********************************************************************.

Usnesení RaMěst č. 300/19 z 1. 4. 2019
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pronájem částí pozemků p.č. 3160/1 o výměře 198 m2 a p.č. 3161/2 o výměře 2 m2, k.ú. Chomutov 
I, vyznačených v situačním plánku, za cenu 10 400,- Kč/rok za účelem zřízení příjezdové cesty k 
pozemku ve vlastnictví žadatele za účelem výstavby rodinného domu pro 
********************************************************** do doby ukončení stavby, 
nejdéle však do 2 let od podpisu nájemní smlouvy se smluvní pokutou ve výši 20 000,- Kč při 
nedodržení podmínek, stanovených ORI a OŽP dle důvodové zprávy. 

Usnesení RaMěst č. 301/19 z 1. 4. 2019
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 2145/1 o výměře 3 m2, k.ú. Chomutov II, vyznačených v situačním 
plánku, za cenu 156,- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za účelem vybudování 
přístřešku pro sněhovou frézu pro Společenství vlastníků jednotek, Matěje Kopeckého 4828, 
Chomutov, 430 03, IČ 07197870. 

Usnesení RaMěst č. 302/19 z 1. 4. 2019
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pronájem prostoru nesloužícího k podnikání v budově č.p. 38 Husovo náměstí, která je součástí 
pozemku p.č. 122 v katastrálním území Chomutov I, a to prostoru o výměře 380 m2, nacházející se 
v I. nadzemním podlaží budovy, vyznačené v situačním plánku, který je přílohou důvodové zprávy, 
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za cenu 51.300,- Kč za rok + zálohy za služby, za účelem provozování charitativního obchůdku, 
sociálního šatníku, nábytkové banky a sdílené dílny, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 
měsíců, pro ADRA, o.p.s., Markova 600/6, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ 61388122.

Usnesení RaMěst č. 303/19 z 1. 4. 2019
Likvidace a vyřazení majetku

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyřazení, prodej, darování a fyzickou likvidaci movitého majetku dle soupisů uvedených v 
důvodové zprávě.

doporučuje ZSMCH

schválit vyřazení a likvidaci staveb v majetku města dle soupisu důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 304/19 z 1. 4. 2019
Problematika neproplacených hrobů na městském hřbitově Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

informativní zprávu o neproplacených hrobech na městském hřbitově Chomutov. Odbor majetku 
města provede zápis do evidence majetku města Chomutova dle přílohy č. 1.

ukládá

Technickým službám města Chomutova postupovat dle návrhu v příloze č. 1. Požadované finanční 
prostředky je třeba zajistit v rozpočtu města Chomutova a Technické služby města Chomutova 
zahrnou požadavek do rozpočtu na rok 2020.

Usnesení RaMěst č. 305/19 z 1. 4. 2019
Novelizace Jednacího řádu komisí RSMCH

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

novelizaci Jednacího řádu komisí Rady statuárního města Chomutova dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 306/19 z 1. 4. 2019
Organizační změna na ÚKT - navýšení počtu systemizovaných pracovních míst o jedno

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

navýšení počtu systemizovaných pracovních míst o jedno. Celkový počet pracovních míst na 
MMCh se zvýší na 272.

Usnesení RaMěst č. 307/19 z 1. 4. 2019
Schválení vyhlášení veřejné zakázky Oprava podchodu pod silnicí I/13 na sídlišti Písečná, k.ú. 
Chomutov I. 
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Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky „Oprava podchodu pod silnicí I/13 na sídlišti Písečná, k. ú. Chomutov I 
“na základě předložené zadávací dokumentace.

Usnesení RaMěst č. 308/19 z 1. 4. 2019
Schválení vyhlášení veřejné zakázky Oprava podchodu pod silnicí I/13 na sídlišti Březenecká, k.ú. 
Chomutov I.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky „Oprava podchodu pod silnicí I/13 na sídlišti Březenecká, k. ú. 
Chomutov I “na základě předložené zadávací dokumentace.

Usnesení RaMěst č. 309/19 z 1. 4. 2019
Schválení vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Husova v úseku Bezručova-Jiráskova - I. 
etapa, Chomutov“.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Husova v úseku Bezručova-Jiráskova - I. etapa, 
Chomutov“ na základě upravené zadávací dokumentace.

Usnesení RaMěst č. 310/19 z 1. 4. 2019
Infrastruktura do ZŠ Chomutov - FRK s.r.o. - d201800088 - Oznámení o uzavření dodatku č. 12,13

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

v rámci projektu "Infrastruktura do ZŠ Chomutov, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004160 " a v 
souladu s usnesením
883/18 z 29. 10. 2018 uzavření dodatku č. 12, 13 ke smlouvě o dílo d201800088 ze dne 24. 4. 2018 
se zhotovitelem
FRK s.r.o. se sídlem Chomutovská 1254, Kadaň 432 01, IČ: 61324817 ve znění dle přílohy 
důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 311/19 z 1. 4. 2019
Schválení Smlouvy o spolupráci při investiční akci "Vybudování cyklistické stezky Chomutov - 
Jirkov"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci při investiční akci "Vybudování cyklistické stezky Chomutov - 
Jirkov"

doporučuje ZSMCH

schválení Smlouvy o spolupráci při investiční akci "Vybudování cyklistické stezky Chomutov - 
Jirkov".
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Usnesení RaMěst č. 312/19 z 1. 4. 2019
Schválení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem: "Nízkoprahové 
denní centrum a noclehárna pro ženy - rekonstrukce"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnost SWH STAVBY, s.r.o., Lipská 4696, 430 01 Chomutov, IČO: 25487027, na plnění 
veřejné zakázky pod názvem "Nízkoprahové denní centrum a noclehárna pro ženy - rekonstrukce" a 
uzavření smlouvy o dílo s touto společností.

Usnesení RaMěst č. 313/19 z 1. 4. 2019
Schválení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Pořízení elektromobilů pro město 
Chomutov.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení komise pro hodnocení a posouzení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnosti: ČEZ ESCO, a. s., Duhová 1444/2, Praha 4, 140 00, IČO: 035 92 880, DIČ: 
CZ03592880, na plnění veřejné zakázky "Pořízení elektromobilů pro město Chomutov" a uzavření 
smlouvy o dílo s touto společností.

Usnesení RaMěst č. 314/19 z 1. 4. 2019
Smlouva o realizaci přeložky - zařízení NN v místě mostu přes Chomutovku v ul. Riegrova

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120065313 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 
dodávce elektrické energie mezi Statutárním městem Chomutov a provozovatelem ČEZ Distribuce, 
a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly - viz 
příloha č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 315/19 z 1. 4. 2019
Schválení uzavření Dohody o spolupráci s Destinační agenturou Dolní Poohří pro rok 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

Uzavření dohody o spolupráci s Destinační agenturou Dolní Poohří, o.p.s., IČ: 28750721, se sídlem 
nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec, dle přílohy důvodové zprávy, jejímž předmětem je 
spolupráce smluvních stran na propagaci města prováděná v rámci projektů agentury, dodání 
turistických materiálů vydávaných agenturou a Ústeckým krajem do Informačního centra a závazek 
statutárního města Chomutova zaplatit agentuře jednorázový finanční příspěvek ve výši
20 000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 316/19 z 1. 4. 2019
Schválení uzavření Dohody o spolupráci s Destinační agenturou Krušné hory pro rok 2019

Rada statutárního města Chomutova
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schvaluje

Uzavření Dohody o spolupráci s Destinační agenturou Krušné hory, o.p.s., IČ: 28734220, se sídlem 
Klíny 61, 436 01, dle přílohy důvodové zprávy, jejímž předmětem je spolupráce smluvních stran na 
propagaci města prováděná v rámci projektů agentury, dále dodání turistických materiálů 
vydávaných agenturou a Ústeckým krajem do Informačního centra města a závazek města 
Chomutova zaplatit agentuře jednorázový finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 317/19 z 1. 4. 2019
Revize Místního plánu inkluze Chomutov 2017 - 2020

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

revizi specifického cíle 4.1 Místního plánu inkluze Chomutov 2017 - 2020, který je přílohou 
Strategického plánu sociálního začleňování statutárního města Chomutova 2017 - 2020.

Usnesení RaMěst č. 318/19 z 1. 4. 2019
Schválení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, pod názvem: Revitalizace 
rybníku PZOO Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnost ROCKNET s.r.o., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, IČ: 27357694, zastoupené 
jednatelem Ladislavem Šmucrem na plnění veřejné zakázky pod názvem : "Revitalizace rybníku 
PZOO 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 - zápis z otevíráni obálek a 
hodnocení nabídek)

Usnesení RaMěst č. 319/19 z 1. 4. 2019
Schválení uzavření smlouvy o nájmu č. 3/2019/ZS,KSC za účelem pořádání akce pod názvem 
„SMART REGION FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE“

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu č. 3/2019/ZS,KSC mezi obchodní společností KULTURA A SPORT 
CHOMUTOV s.r.o. a Ústeckým krajem dle podmínek přiložené smlouvy za účelem pořádání akce 
pod názvem „SMART REGION FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE“ v období od 25. 4. do 27. 4. 
2019 v prostorách Kulturně společenského centra a Zimního stadionu s tréninkovou halou a 
šatnovacím blokem.

Usnesení RaMěst č. 320/19 z 1. 4. 2019
Jmenování konkursní komise - Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334

Rada statutárního města Chomutova

jmenuje

v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
konkursních
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komisích, konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního 
místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334, ve složení 
uvedeném v
důvodové zprávě.

Usnesení RaMěst č. 321/19 z 1. 4. 2019
Jmenování ředitele Střediska volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

výsledek konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Střediska 
volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace

jmenuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Bc. 
Radoslava Malarika s účinností od 1. 4. 2019 na vedoucí pracovní místo ředitele školského zařízení 
Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace, a to na dobu uvolnění 
stávajícího ředitele pro výkon veřejné funkce

schvaluje

platový výměr pro Bc. Radoslava Malarika, ředitele Střediska volného času Domeček Chomutov, 
příspěvková organizace, určený v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o 
katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, podle přílohy č. 2 
důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 322/19 z 1. 4. 2019
Poskytnutí dotací z Dotačního programu na poskytnutí účelového příspěvku na projekt v oblasti 
výchovy a vzdělávání z rozpočtu statutárního města Chomutova v roce 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí dotace z Dotačního programu na poskytnutí účelového příspěvku na projekt v oblasti 
výchovy a vzdělávání z rozpočtu statutárního města Chomutova v roce 2019 žadateli
1) Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, IČO 727 44 260, se sídlem Chomutov, 
Jiráskova 4335, na projekt Mateřinkové písňobraní ve výši 40.000,- Kč
2) Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, IČO 727 44 260, se sídlem Chomutov, 
Jiráskova 4335, na projekt Mateřinka 2019 ve výši 50.000,- Kč
3) Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, IČO 727 44 260, se sídlem Chomutov, 
Jiráskova 4335, na projekt Gymnastika hrou 2019 ve výši 40.000,- Kč
4) Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace, IČO 712 94 147, se sídlem 
Chomutov, Jiráskova 4140, na projekt Výběh pro zvířata ve výši 40.000,- Kč
5) Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace, IČO 712 94 147, se sídlem 
Chomutov, Jiráskova 4140, na projekt Chomutov má talent ve výši 16.000,- Kč
6) Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace, IČO 712 94 147, se sídlem 
Chomutov, Jiráskova 4140, na projekt Mikuláš ve věži ve výši 19.000,- Kč
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7) Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, IČO 467 89 766, se sídlem Chomutov, Březenecká 
4679, na projekt Fesťáček - Vítání prázdnin ve výši 19.000,- Kč
8) Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, IČO 467 89 766, se sídlem Chomutov, Březenecká 
4679, na projekt „O pohár ředitelky školy“ ve výši 12.000,- Kč
9) Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334, IČO 467 89 707, se sídlem Chomutov, Kadaňská 
2334/2, na projekt PRIMA ŠKOLNÍ PŘESTÁVKY ve výši 34.000,- Kč
10) Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895, IČO 467 89 685, se sídlem Chomutov, Na 
Příkopech 895, na projekt Krajské kolo Ars poetica - Puškinův památník, 53. ročník ve výši 
29.000,- Kč
11) Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895, IČO 467 89 685, se sídlem Chomutov, Na 
Příkopech 895, na projekt Ze století do století přes století ve výši 40.000,- Kč
12) Základní škola Chomutov, Písečná 5144, IČO 008 31 476, se sídlem Chomutov, Písečná 5144, 
na projekt Dětský a sportovní den Základní školy na Písečné - 38.ročník ve výši 47.000,- Kč
13) Základní škola Chomutov, Školní 1480, IČO 467 89 731, se sídlem Chomutov, Školní 1480, na 
projekt Tvoříme pro seniory ve výši 18.000,- Kč
14) Základní škola Chomutov, Zahradní 5265, IČO 467 89 677, se sídlem Chomutov, Zahradní 
5265, na projekt Hlava-ApplePencil-iPad-rozšířená realita-iPad-robotika-programování-iPad ve 
výši 40.000,- Kč
15) Základní škola Chomutov, Zahradní 5265, IČO 467 89 677, se sídlem Chomutov, Zahradní 
5265, na projekt Poznej město a okolí II. ve výši 23.000,- Kč
16) Základní škola Chomutov, Zahradní 5265, IČO 467 89 677, se sídlem Chomutov, Zahradní 
5265, na projekt Barevné školní chodby ve výši 25.000,- Kč
17) Základní škola Chomutov, Zahradní 5265, IČO 467 89 677, se sídlem Chomutov, Zahradní 
5265, na projekt Vesele do školy ve výši 50.000,- Kč
18) Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace, 
IČO 727 44 341, se sídlem Chomutov, Palachova 4881, na projekt Táto, mámo, pojď si hrát ve výši 
43.000,- Kč
19) Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace, 
IČO 727 44 341, se sídlem Chomutov, Palachova 4881, na projekt Šikulka 2019 ve výši 32.000,- Kč
20) Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace, 
IČO 727 44 341, se sídlem Chomutov, Palachova 4881, na projekt Adventní dílny 4. ročník ve výši 
15.000,- Kč
21) Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov, IČO 613 45 636, se sídlem Chomutov, 
náměstí T. G. Masaryka 1626, na projekt baletní představení Drákula, bubenický workshop ve výši 
50.000,- Kč
22) Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov, IČO 613 45 636, se sídlem Chomutov, 
náměstí T. G. Masaryka 1626, na projekt Veřejné koncerty jazzové a klasické hudby jaro 2019 ve 
výši 40.000,- Kč
23) Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov, IČO 613 45 636, se sídlem Chomutov, 
náměstí T. G. Masaryka 1626, na projekt Koncert tří big bandů ve výši 50.000,- Kč
24) Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov, IČO 613 45 636, se sídlem Chomutov, 
náměstí T. G. Masaryka 1626, na projekt Akademie umění a kultury pro seniory a osoby zdravotně 
postižené ve výši 50.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 323/19 z 1. 4. 2019
Rozšíření hlavní činnosti ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit změnu zřizovací listiny Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov, IČ: 61345636,
a to dodatkem č. 5 ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
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Usnesení RaMěst č. 324/19 z 1. 4. 2019
Chomutovská knihovna, příspěvková organizace - Organizační řád, Ceník, Statut dozorčí rady a 
navýšení limitu mzdových prostředků

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

1. Organizační řád Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace, IČ 00360589;
2. Ceník Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace, IČ 00360589;
3. Statut dozorčí rady Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace, IČ 00360589 - dle upravené 
zprávy;
4. Navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2019 Chomutovské knihovny, příspěvkové 
organizace, IČ 00360589 na celkovou částku 13.669.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 325/19 z 1. 4. 2019
Poskytnutí dotací z dotačního programu Sport a volný čas 2019 + RO č. 37/2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí dotace z dotačního programu Sport a volný čas 2019 žadatelům:
1) SK GYM Chomutov, z.s., IČO 052 75 733, se sídlem Chomutov, Holešická 4739, na projekt 
Dotace na činnost 2019 ve výši 40.000,- Kč.

doporučuje ZSMCH

schválit dotaci z dotačního programu Sport a volný čas 2019 žadatelům:
1) AFK LoKo Chomutov z.s., IČO 477 92 027, se sídlem Chomutov, Komenského 2831/1, na 
projekt Podpora činnosti AFK LoKo Chomutov z.s. z pohledu sportovní aktivity členské základny u 
mládeže, náklady na energie a údržbu sportovního areálu ve vlastnictví spolku ve výši 100.000,- 
Kč,
2) BK Chomutov, z.s., IČO 042 66 196, se sídlem Chomutov, Dukelská 1300/31, na projekt BK 
Levharti Chomutov - podpora činnost klubu pro rok 2019 ve výši 1.266.000,- Kč
3) CZECH WRESTLING Chomutov z.s., IČO 698 98 049, se sídlem Chomutov, Wolkerova 811/14, 
na projekt Olympijský zápas-činnost klubu ve výši 700.000,- Kč
4) ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Chomutov, IČO 650 80 033, se sídlem Chomutov, Blatenská 
804, na projekt Podpora mládeže v SSK Chomutov na rok 2019 ve výši 130.000,- Kč
5) FALER BIKE team, z.s., IČO 018 63 193, se sídlem Chomutov, Blatenská 866/79, na projekt 
Rozvoj BMX sportu na Chomutovsku ve výši 48.000,- Kč
6) FC Atletico Chomutov z.s., IČO 227 10 191, se sídlem Chomutov, Jiráskova 4096, na projekt 
Podpora činnosti na výchovu mládeže ve výši 36.000,- Kč
7) FC Baník Chomutov z.s., IČO 017 09 909, se sídlem Chomutov, Březenecká 4689, na projekt 
Činnost Klubu FC Baník Chomutov z.s. ve výši 157.000,-Kč
8) FC CHOMUTOV, s.r.o., IČO 250 24 329, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Podpora činnosti klubu kopané v roce 2019 ve výši 576.000,- Kč
9) Florbal Chomutov, z.s., IČO 689 54 107, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt 
Florbal Chomutov - činnost mládeže 2019 ve výši 1.200.000,- Kč
10) Handball klub Chomutov, z.s., IČO 650 80 343, se sídlem Chomutov, Kamenný vrch 5280, na 
projekt Činnost klubu v roce 2019 ve výši 140.000,- Kč
11) Horoklub Chomutov, IČO 613 42 726, se sídlem Chomutov, Husova 2806/83, na projekt 
Horolozecký výcvik dětí a mládeže ve výši 40.000,- Kč
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12) Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov, spolek, IČO 706 93 633, se sídlem 
Chomutov, Přemyslova 259, na projekt Podpora činnosti jezdeckého klubu pro rok 2019 ve výši 
155.000,- Kč
13) Junák - český skaut, středisko Český lev Chomutov, z. s., IČO 467 87 721, se sídlem Chomutov, 
Havlíčkova 3675, na projekt Junák Chomutov - činnost 2019 ve výši 180.000,- Kč
14) JUNIOR CHOMUTOV, z.s., IČO 266 40 651, se sídlem Chomutov, Mostecká 5886, na projekt 
Činnost spolku 2019 ve výši 686.000,- Kč
15) Klub národní házené Chomutov, z.s., IČO 650 81 056, se sídlem Chomutov, na projekt 
Sportovní činnost KNH Chomutov 2019 ve výši 198.000,- Kč
16) Krasobruslařský klub Chomutov, z.s., IČO 684 35 975, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na 
projekt Činnost krasobruslařského klubu Chomutov ve výši 242.000,- Kč
17) MMA Chomutov, z.s., IČO 229 05 049, se sídlem Chomutov, Mánesova 1999, na projekt 
Podpora činnosti MMA Chomutov, z.s. ve výši 66.000,- Kč
18) Na louce, z. s., IČO 266 45 505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Sportujeme s 
Kolibříkem ve výši 20.000,- Kč
19) Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov, IČO 692 91 845, se sídlem Chomutov, Havlíčkova 
3675, na projekt PIONÝR 2019 ve výši 150.000,- Kč
20) Piráti Chomutov a.s., IČO 254 04 695, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na projekt 
Výchova sportující mládeže v rámci Akademie ČH v hokejovém klubu Piráti Chomutov ve výši 
4.700.000,- Kč
21) Piráti Chomutov z.s., IČO 432 22 889, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na projekt 
Výchova sportující mládeže v hokejovém klubu Piráti Chomutov ve výši 2.270.000,- Kč
22) Spolek Chomutovská liga malého fotbalu, IČO 613 46 268, se sídlem Chomutov, Škroupova 
933/30, na projekt Chomutovská liga malého fotbalu ve výši 406.000,- Kč
23) Sportclub 80 Chomutov z.s., IČO 432 27 406, se sídlem Chomutov, Březenecká 4704, na 
projekt Podpora sportovní a volnočasové činnosti Sportclubu 80 Chomutov z.s. 2019 ve výši 
1.700.000,- Kč
24) Taneční klub Beethoven D.C., IČO 708 92 709, se sídlem Chomutov, Bezručova 4268, na 
projekt CELOROČNÍ AKTIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE ve výši 190.000,- Kč
25) Taneční klub STARDANCE Chomutov z. s., IČO 055 49 833, se sídlem Chomutov, Havlíčkova 
4184, na projekt Celoroční volnočasová aktivita dětí a mládeže ve výši 200.000,- Kč
26) Tělocvičná jednota Sokol Chomutov, IČO 442 22 416, se sídlem Chomutov, Kukaňova 2506, na 
projekt Dotace na činnost spolku ve výši 100.000,- Kč
27) Tenisový klub Chomutov, z. s., IČO 477 95 701, se sídlem Chomutov, Bezručova 4880, na 
projekt Podpora sportovní činnosti Tenisový klub,z.s. ve výši 500.000,- Kč
28) Tiger Fight Club, z. s., IČO 052 93 910, se sídlem Chomutov, Šafaříkova 2242, na projekt Tiger 
Fight Club - nájemné 2019 ve výši 180.000,- Kč
29) TJ Lokomotiva, z.s. Chomutov, IČO 477 95 913, se sídlem Chomutov, 17. listopadu 5461, na 
projekt Podpora sportovní činnosti TJ Lokomotiva, z.s. Chomutov 2019 ve výši 120.000,- Kč
30) TJ Slávie Chomutov, z.s., IČO 183 80 280, se sídlem Chomutov, Mánesova 4757, na projekt TJ 
Slávie Chomutov ve výši 900.000,- Kč
31) TJ VEROS Chomutov z.s., IČO 005 25 294, se sídlem Chomutov, Mýtná 4962, na projekt 
Podpora činnosti mládeže TJ VEROS Chomutov z.s. ve výši 105.000,- Kč
32) TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s., IČO 004 83 206, se sídlem Chomutov, Mánesova 1999, na projekt 
PODPORA ČINNOSTI TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. ve výši 2.250.000,- Kč
33) TJ ZŠ SPV Chomutov, spolek, IČO 613 42 769, se sídlem Chomutov, Kadaňská 2334/2, na 
projekt Sport pro všechny 2019 ve výši 249.000,- Kč

doporučuje ZSMCH

neschválit dotaci z dotačního programu Sport a volný čas 2019 žadateli:
1) Česká tábornická unie - Velká rada oblasti Velké Lucko, p.s., IČO 650 80 211 , se sídlem 
Chomutov, akademika Heyrovského 4115, na projekt Zajištění oddílové činnosti a táboru
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2) MUAY THAI CHOMUTOV ZAKˊS TEAM o.s., IČO 227 08 936, se sídlem Chomutov, 
Palackého 3654, na projekt Thajský box -činnost klubu
3) Tělovýchovná jednota Baník Březenecká Chomutov, z.s., IČO 477 92 230, se sídlem Chomutov, 
Chelčického 255, na projekt SPORT A VOLNÝ ČAS 2019.

doporučuje ZSMCH

poskytnutí neprogramové dotace z rozpočtu města ve výši 150.000,-Kč pro spolek Asociace sportu 
dětí a mládeže z.s., IČO 053 28 411, se sídlem Chomutov, Školní 1106/43, na projekt Sport a pohyb 
dětem v Chomutově - aktivity v roce 2019, za podmínky spoluúčasti žadatele minimálně ve výši 30 
% uznatelných nákladů.

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 37/2019
poskytnutí neprogramové dotace Asociace sportu dětí a mládeže z.s., IČO 053 28 411, se sídlem 
Chomutov, Školní 1106/43, na projekt Sport a pohyb dětem v Chomutově - aktivity v roce 2019.

Usnesení RaMěst č. 326/19 z 1. 4. 2019
Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 
2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2019 ve výši 40.000,- Kč pro žadatele Florbal Chomutov, z.s., IČO 689 54 107, se 
sídlem Chomutov, Mánesova 4980, na projekt Mezinárodní turnaj juniorek a dorostenců v 
Chomutově;

neschvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2019 pro žadatelku 
********************************************************************************
**, na projekt Sportovní příprava na účast Mistrovství Evropy 2019 v softballu;

neschvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2019 pro žadatele Tiger Fight Club, z. s., IČO 052 93 910, se sídlem Chomutov, 
Šafaříkova 2242, na projekt Tiger Cup 2019;

schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2019 ve výši 25.000,- Kč pro žadatelku 
*************************************************************************, na 
projekt „TÝNA, TALENT na lyžích“;

neschvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2019 pro žadatele 
********************************************************************, na projekt 
Sportovní příprava pro užší výběr reprezentace na vrcholnou akci Mistrovství Evropy 2020 v 
softballu;
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neschvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2019 pro žadatelku 
*****************************************************************, na projekt 
Sportovní příprava na účast Mistrovství Evropy 2019 v softballu;

schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu města z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2019 ve výši 30.000,- Kč pro žadatele ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub 
Chomutov, IČO 650 80 033, se sídlem Chomutov, Blatenská 804, na projekt Soustředění mládeže 
Ústeckého kraje a soutěž Chomutovská Juniorka 2019.

Usnesení RaMěst č. 327/19 z 1. 4. 2019
Částeční revokace usnesení RaMěst č. 269/19 ze dne 18.3.2019 - Rozdělení dotací z dotačního 
programu pro sociální oblast Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb na rok 2019.

Rada statutárního města Chomutova

částečně revokuje

v části 3, zrušením bodu:
48) Asociace pracovní rehabilitace ČR, z.s., IČO 26569558, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20 - 
na projekt Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením 2.

Usnesení RaMěst č. 328/19 z 1. 4. 2019
Bezpečnostní komise plán práce 2019 a náplň činnosti

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

plán práce bezpečností komise 2019 a náplň činnosti.

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

Chomutova
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