
USNESENÍ

z 7. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 18. 3. 2019 od 9.00 hod. 
v zasedací místnosti č.13

Usnesení RaMěst č. 188/19 z 18. 3. 2019
Kontrola plnění usnesení

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení RaMěst č. 189/19 z 18. 3. 2019
Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na službu : "Dodávka licencí produktů Microsoft dle 
licenčního programu pro řešení ve vzdělávání EES (Enrollment for education solutions) na období 
2019 - 2022"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na službu : "Dodávka licencí produktů Microsoft dle 
licenčního programu pro řešení ve vzdělávání EES (Enrollment for education solutions) na období 
2019 - 2022".

Usnesení RaMěst č. 190/19 z 18. 3. 2019
Projednání zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 006/2019/MK: Nákladní vozidlo - 
hákový nosič kontejnerů

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 006/2019/MK: Nákladní vozidlo - hákový nosič 
kontejnerů.

Usnesení RaMěst č. 191/19 z 18. 3. 2019
Projednání zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 007/2019/MK: Posypová sůl

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 007/2019/MK: Posypová sůl.

Usnesení RaMěst č. 192/19 z 18. 3. 2019
Projednání zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 008/2019/MK: Vozidlo pro svoz 
odpadu

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 008/2019/MK: Vozidlo pro svoz odpadu.

Usnesení RaMěst č. 193/19 z 18. 3. 2019
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Udělení souhlasu s bezplatným použitím znaku statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

bezplatné použití znaku statutárního města Chomutova pro Vězeňskou službu České republiky 
Věznice Všehrdy, zastoupenou ředitelem plk. Mgr. Alexandrem Vidlákem, dle důvodové zprávy. 

Usnesení RaMěst č. 194/19 z 18. 3. 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 části pozemků p.č. 4865/186, 4865/239, 5404/36, 
5404/38, 5404/39, 5404/40 a 5404/47 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města 
Chomutova dle GP č. 6396-112/2018 za cenu 34.272,-Kč + DPH ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035.

Usnesení RaMěst č. 195/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti cesty (umístění vjezdu) na 
částech pozemků p.č. 283/12 a 283/13 v k.ú. Chomutov II, dle GP č. 3040-239/2018 za cenu dle ZP 
č. 826-01/19 ve výši 14.238,- Kč + DPH ve vlastnictví statutárního města Chomutova ve prospěch 
pozemků p.č. 283/1 a 284/3, jehož součástí je budova čp. 5435 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví 
KKS spol. s r.o., Hornická 5435, 430 03 Chomutov, IČ 40231381 za podmínek uvedených v 
důvodové zprávě.

Usnesení RaMěst č. 196/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě, práva vést 
kanalizační vedení přes část pozemku p.č. 4253/3 v k.ú. Chomutov II, dle GP č. 3061-747/2018 za 
cenu 3.444,- Kč + DPH ve vlastnictví statutárního města Chomutova ve prospěch Povodí Ohře, 
státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988.

Usnesení RaMěst č. 197/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

revokuje

revokuje své usnesení č. 908/18 z 26.11.2018

schvaluje

uzavření třístranné smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - 
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práva vést vodovodní a kanalizační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 
4700/71, 4700/75 a 4700/76 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Družstva pro výstavbu a správu garáží 
Chomutov, Mostecká 39/3, 430 01 Chomutov, IČ 00055565 dle GP č. 6386-29/2018 za cenu 
3.000,-Kč + DPH ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 
415 50, IČ 49099469 a investorem Statutární město Chomutov. 

Usnesení RaMěst č. 198/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
vodovodní vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 258/10, 280/1 a 283/15 v k.ú. 
Chomutov II dle GP č. 2999-4914/2018 za cenu 20.934,-Kč + DPH ve prospěch Severočeské 
vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, IČ 49099469. 

Usnesení RaMěst č. 199/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
vodovodní a kanalizační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 2407/1, 2409/1, 
2508, 2585 a 2686/1 dle GP č. 6381-257/2018 a p.č. 2967 dle GP č. 6250-291/2017 v k.ú. 
Chomutov I za cenu 20.085,-Kč + DPH ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., 
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, IČ 49099469. 

Usnesení RaMěst č. 200/19 z 18. 3. 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. 143 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. 201/19 z 18. 3. 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. 859/1 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.

3



Usnesení RaMěst č. 202/19 z 18. 3. 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. 3037/1 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. 203/19 z 18. 3. 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 plynovodní vedení provozovat ho a udržovat přes část pozemku p.č. 
3784/2 v k.ú. Chomutov I, který je vlastnictvím statutárního města Chomutova a to ve prospěch 
pozemku p.č. 3896, jehož součástí je budova čp. 599 ve vlastnictví 
***************************************************, při splnění podmínek důvodové 
zprávy.

Usnesení RaMěst č. 204/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni – služebnosti lávky v 
rámci akce „Rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, Chomutov“ na pozemku p.č. 
51/1 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 
Chomutov, IČ 70889988 ve prospěch statutárního města Chomutova, dle podmínek důvodové 
zprávy.

Usnesení RaMěst č. 205/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést 
kanalizační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 4271/4, 4274/49, 4275, 
4350/3, 4523/4, 4524/1, 4524/10, 4524/32, 4524/35, 4524/36, 4524/49, 4524/56, 4551/1, 4551/24 a 
6201/1 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 6023-190/2016 za cenu 118.954,-Kč + DPH ve prospěch 
Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, IČ 49099469 

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemků p.č. 4271/8 o výměře 3 m2 a p.č. 4274/50 o výměře 37 m2 dle GP č. 
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6023-190/2016 v k.ú. Chomutov I za cenu dle znaleckého posudku č. 559/69/2018 ve výši 18.000,- 
Kč do vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, IČ 
49099469.

Usnesení RaMěst č. 206/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č 1464/2 o výměře 82 m2 a část pozemku p.č. 3224/7 o 
výměře cca 10 m2 v k.ú. Chomutov II, dle podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 207/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4339/11, 4340/3, 4305/35 a částí pozemků p.č. 4341/1 o 
výměře cca 400 m2 v k.ú. Chomutov I, dle podmínek důvodové zprávy. 

Usnesení RaMěst č. 208/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 4339/9 a p.č. 4339/10 v k.ú. Chomutov I, dle podmínek 
důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 209/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
bezúplatný převod pozemku p.č. 5748/6 o výměře 1 604 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 z důvodu vybudování cyklistické stezky Chomutov – Jirkov. Jedná se o veřejně 
přístupný pozemek s trvalými porosty, který je součástí mimoúrovňové křižovatky v zastavěném 
území statutárního města Chomutova a

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 19/2019 bez 
omezujících podmínek.
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Usnesení RaMěst č. 210/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí – vodolyžařský vlek na pronajatých pozemcích p.č. 
4684/6, 5870/1, 5872 v k.ú. Chomutov I.

Usnesení RaMěst č. 211/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 2834 o výměře 119 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu dle znaleckého posudku č. 
2608-19/2018 ve výši 33.600,- Kč + náklady za zhotovení znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč + 
ušlé nájemné za 3 roky za část pozemku o výměře 84 m2 ve výši 504,- Kč do společného jmění 
manželů *********************************************************** s tím že část 
pozemku o výměře 35 m2 je kupujícím převáděna bezúplatně z důvodu mimosoudního vypořádání 
pozemku.

Usnesení RaMěst č. 212/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemků p.č. 4167/4 - 14816 m2 , 4169/1 - 1660 m2, 4170/4 - 581m2, 4172 - 833 m2, 
4173/1 - 99 m2 , 4174 - 238 m2, 4175/8 - 815 m2, 4176/20 - 2993 m2 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 
3048-127/2018, za cenu dle znaleckého posudku č. 1727-019/2017 ve výši 370,- Kč/m2, tj. za 
kupní cenu 8.152.950,- + DPH + náklady za GP ve výši 16.940,- Kč do vlastnictví společnosti 
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 76001 Zlín, IČ 25347942 s tím, že kupní smlouva bude 
uzavřena po splnění všech podmínek smlouvy budoucí kupní.

Usnesení RaMěst č. 213/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemků p.č. 471/23 o výměře 72 m2, 471/24 o výměře 92 m2, 471/25 o výměře 98 m2, 
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471/26 o výměře 87 m2, 471/27 o výměře 186 m2, 471/28 o výměře 37 m2, 471/29 o výměře 63 
m2, 471/30 o výměře 33 m2, 471/31 o výměře 4 m2 dle GP č. 341-78/2018 v k.ú. Křimov za cenu 
dle znaleckého posudku č. 0017-3-2018 s tím, že kupující dále uhradí náklady za zhotovení 
geometrických plánů a znaleckého posudku a zpětné nájemné za 3 roky ve výši 2,- Kč/m2 takto:
- p.č. 471/23 do společného jmění manželů 
***************************************************** za kupní cenu ve výši 2.664,- Kč 
+ 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 432,- Kč
- p.č. 471/24 do společného jmění manželů 
************************************************************* za kupní cenu ve výši 
3.404,- Kč + 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 552,- Kč
- p.č. 471/25 do vlastnictví ******************************************za kupní cenu ve 
výši 3.626,- Kč + 2.165,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 588,- Kč
- p.č. 471/26 do společného jmění manželů 
************************************************************ za kupní cenu ve výši 
3.219,- Kč + 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 522,- Kč
- p.č. 471/27 do společného jmění 
manželů******************************************************* za kupní cenu ve výši 
6.882,- Kč + 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 1.116,- Kč
- p.č. 471/28 do vlastnictví *************************************************za kupní 
cenu ve výši 1.369,- Kč + 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 222,- Kč
- p.č. 471/29 do vlastnictví************************************************ za kupní 
cenu ve výši 2.331,-Kč + 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 378,- Kč
- p.č. 471/30 a 471/31 do vlastnictví *********************************************** za 
kupní cenu ve výši 1.369,- Kč + 3980,- náklady za GP a ZP + ušlé nájemné ve výši 222,- Kč,
dle podmínek důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 214/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej podílu ve výši 632/18028 k pozemku p.č. 4865/225 o výměře 780 m2 v k.ú. Chomutov I za 
zvýhodněnou kupní cenu tj. 25% z ceny dle ZP č. 1912-012/2019, tj. za cenu ve výši 5.586,- Kč do 
vlastnictví paní ********************************************.
Zdůvodnění snížení ceny podle znaleckého posudku na 25% vychází ze schváleného usnesení 
ZSMCH č. 2/13/21 ze dne 18.3.2013, podle kterého se od 19.3.2013 pozemky funkčně související s 
bytovými domy prodávají vlastníkům příslušných bytových domů za cenu 25% z ceny obvyklé 
stanovené znaleckým posudkem a to z důvodu snižování nákladů města na údržbu pozemků a 
přenesení povinnosti údržby a oprav na majitele staveb.

Usnesení RaMěst č. 215/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 493/49 o výměře 2 m2 (dle GP č. 6346-54/2018) v k.ú. Chomutov I za cenu dle 
znaleckého posudku č. 1911-011/2019 ve výši 1.820,- Kč + náklady za zhotovení znaleckého 
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posudku a geometrického plánu ve výši 2.703,- Kč do vlastnictví paní 
************************************************.

Usnesení RaMěst č. 216/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
prodej části pozemku p.č. 3751/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví pana 
******************************************* z důvodu zachování veřejného prostranství.

Usnesení RaMěst č. 217/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 4604/2 o výměře 591 m2 a části p.č. 4604/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú. 
Chomutov I z důvodu zachování pozemků ve vlastnictví města za účelem uspokojení potřeb dalších 
nájemců.

Usnesení RaMěst č. 218/19 z 18. 3. 2019
Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

n e s c h v á l i t
prodej částí pozemků p.č. 258/15 a 258/30 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví pana 
************************************************ z důvodu plánované rekonstrukce ulice 
Husova.

Usnesení RaMěst č. 219/19 z 18. 3. 2019
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

doplnění smlouvy o nájmu plakátovacích ploch č. o201000301 (OSMM/130/2004/Pro) ze dne 
31.03.2004 ve znění dodatků č. 1 až 8, o část pozemku p.č. 1737/5 o celkové výměře 2272 m2 s 
dodržením podmínek dle vyjádření jednotlivých odborů a organizací SMCH a vyjmutí plakátovací 
plochy na části pozemku p.č. 5885/405 (dříve p.č. 5885/65) v k.ú. Chomutov I pro RENGL, s.r.o., 
Zákopnická 354/11, Liberec XIV – Ruprechtice, Liberec, 460 14, formou dodatku č. 9.
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Usnesení RaMěst č. 220/19 z 18. 3. 2019
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

revokuje

usnesení RM č. 358/16/5 ze dne 11.7.2016 ve věci pronájmu pozemku p.č. 558/4 o výměře 227 m2, 
k.ú. Chomutov I z důvodu nezrealizovaného pronájmu předmětného pozemku.

Usnesení RaMěst č. 221/19 z 18. 3. 2019
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

revokuje

usnesení RM č. 563/17 ze dne 30.10.2017 ve věci pronájmu pozemku p.č. 3039/1 o výměře 176 m2, 
k.ú. Chomutov II z důvodu nezrealizovaného pronájmu předmětného pozemku.

Usnesení RaMěst č. 222/19 z 18. 3. 2019
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

výpůjčku prostoru nesloužícího k 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, 
nacházející se ve III. nadzemním podlaží budovy, vyznačené v situačním plánku, který je přílohou 
důvodové zprávy, půjčitel bude za vypůjčitele hradit služby spojené s předmětem výpůjčky, za 
účelem vybudování rekonvalescenční místnosti po kastraci pro bezprizorní kočky Chomutova, na 
dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, pro 
********************************************************************************
********************************************************************************
**.

Usnesení RaMěst č. 223/19 z 18. 3. 2019
Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

výpůjčku prostor v budově čp. 5341 Zahradní, Chomutov, který je součástí pozemku p.č. 6125/200 
v katastrálním území Chomutov I, jako prostor nesloužící podnikání, nacházející se ve II.NP (velký 
sál, prostor před sálem) o celkové výměře 524,18 m2, za účelem uskutečnění charitativní akce 
(prodej oblečení + spotřební zboží) pro veřejnost, od 19.4. – 20.4.2019, pro 
**********************************************************.
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Usnesení RaMěst č. 224/19 z 18. 3. 2019
Schválení vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka a instalace rotační kartotéky pro 
statutární město Chomutov"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka a instalace rotační kartotéky pro 
statutární město Chomutov" na základě předložené výzvy k podání nabídky.

Usnesení RaMěst č. 225/19 z 18. 3. 2019
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro HIPODROM MOST a.s. na projekt 
Jarní cena města Mostu-Cena první dámy České republiky

Rada statutárního města Chomutova

nebylo přijato usnesení

k bodu: poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - Dotačního fondu Rady statutárního 
města Chomutova ve výši 50.000,-Kč pro HIPODROM MOST a.s., IČ 64653269, se sídlem Most, 
K Hipodromu 213, na projekt Jarní cena města Mostu-Cena první dámy České republiky.

Usnesení RaMěst č. 226/19 z 18. 3. 2019
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro Klub potápěčů Chomutov, z.s. na 
činnost 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - Dotačního fondu Rady statutárního města 
Chomutova ve výši 20.000,-Kč pro Klub potápěčů Chomutov, z.s., IČ 04790995, se sídlem 
Chomutov, Březenecká 4750, na činnost 2019.

Usnesení RaMěst č. 227/19 z 18. 3. 2019
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro Life is skill, z.ú. na projekt Life is skill 
NFC čipy-Chomutovsko

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - Dotačního fondu Rady statutárního města 
Chomutova ve výši 40.000,-Kč pro Life is skill, z.ú., IČ 05915473, se sídlem Chomutov, Hálkova 
226/6, na projekt Life is skill NFC čipy-Chomutovsko.

Usnesení RaMěst č. 228/19 z 18. 3. 2019
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s., základní organizace Jirkov na celoroční činnost klubu SPCCH 

Rada statutárního města Chomutova

nebylo přijaté usnesení

k bodu: poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - Dotačního fondu Rady statutárního 
města Chomutova ve výši 30.000,-Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., 
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základní organizace Jirkov, IČ 72755130, se sídlem Jirkov, Olejomlýnská 1751, na projekt celoroční 
činnost klubu SPCCH.

Usnesení RaMěst č. 229/19 z 18. 3. 2019
Odpisový plán Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace pro rok 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

odpisový plán Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace, IČ 00360589 pro rok 2019.

Usnesení RaMěst č. 230/19 z 18. 3. 2019
Plán čerpání fondu investic Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace na rok 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

plán čerpání fondu investic Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace, IČ 00360589 pro rok 
2019.

Usnesení RaMěst č. 231/19 z 18. 3. 2019
Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

rozhodnout o zrušení nebo nedokončení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého 
hmotného majetku (zmařeného dlouhodobého hmotného majetku) a odpisu nákladů na pořízení 
předmětné projektové dokumentace a studií proveditelnosti z účetnictví města dle přílohy č. 4 
důvodové zprávy.

doporučuje ZSMCH

schválit Zprávu o výsledcích inventarizace majetku a závazků SMCH za rok 2018.

Usnesení RaMěst č. 232/19 z 18. 3. 2019
RO č. 20,21,22/2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

RO č. 20/2019 - přijetí dotace od Ústeckého kraje Krajského úřadu k zajištění výkonu regionálních 
funkcí Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace na rok 2019.

Usnesení RaMěst č. 233/19 z 18. 3. 2019
RO č. 20,21,22/2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 21/2019 - přijetí dotace od Ústeckého kraje Krajského úřadu na podporu 
sociálních služeb na rok 2019 pro SoS Chomutov, p.o. - ÚZ 13305.
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Usnesení RaMěst č. 234/19 z 18. 3. 2019
RO č. 20,21,22/2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 22/2019 - daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2018.

Usnesení RaMěst č. 235/19 z 18. 3. 2019
RO č. 23,24/2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 23/2019 - dotace poskytnutá MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup 
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, určená pro Základní školu 
Chomutov, Školní 1480.

Usnesení RaMěst č. 236/19 z 18. 3. 2019
RO č. 23,24/2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 24/2019 - úprava nařízeného odvodu škol plynoucího z odpisů nemovitostí.

Usnesení RaMěst č. 237/19 z 18. 3. 2019
RO č. 25,26,27/2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 25/2019 - přijatá platba od Státního zemědělského intervenčního fondu pro 
zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí pro rok 2018 
určená pro Městské lesy, p.o.

Usnesení RaMěst č. 238/19 z 18. 3. 2019
RO č. 25,26,27/2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 26/2019 - přijatá platba od Státního zemědělského intervenčního fondu jako 
přechodná vnitrostátní podpora pro rok 2018 určená pro Městské lesy, p.o.

Usnesení RaMěst č. 239/19 z 18. 3. 2019
RO č. 25,26,27/2019

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 27/2019 - zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2019 - 
nadměrná vyrovnávací platba od Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace za rok 2018.
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Usnesení RaMěst č. 240/19 z 18. 3. 2019
RO č. 28,29/2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 28/2019 - přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů 
souvisejících
s novými volbami do zastupitelstev obce, konanými dne 16.3.2019 - ÚZ 98074

Usnesení RaMěst č. 241/19 z 18. 3. 2019
RO č. 28,29/2019

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 29/2019 - navýšení objemu rozpočtu roku 2019 o finanční 
prostředky z výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení RaMěst č. 242/19 z 18. 3. 2019
Schválení vyhlášení veřejné zakázky "Novostavba parkoviště Kamenný vrch, Chomutov"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejné zakázky "Novostavba parkoviště Kamenný vrch, Chomutov" na základě 
předložené zadávací dokumentace.

Usnesení RaMěst č. 243/19 z 18. 3. 2019
Schválení vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu na akce "rekonstrukce veřejného osvětlení v 
ulici Bezručova, Chomutov" a "multifunkční hřiště a agility - Zadní Vinohrady, Chomutov."

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce v souladu s Metodickým pokynem
RSMCH č. 011/13-17, pod názvy:
1. "rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Bezručova, Chomutov"
2. "multifunkční hřiště a agility - Zadní Vinohrady, Chomutov."

Usnesení RaMěst č. 244/19 z 18. 3. 2019
Schválení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu, pod názvem : Rekonstrukce ulice Sokolská - v 
úseku od ul. Komenského po ul. Kadaňská, Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky 
společnost PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 na plnění veřejné 
zakázky pod názvem : "Rekonstrukce ulice Sokolská - v úseku od ul. Komenského po ul. Kadaňská, 
Chomutov" a uzavření smlouvy o dílo s touto společností, v případě odstoupení uvedené vítězné 
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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. 245/19 z 18. 3. 2019
Uzavření plánovací smlouvy za účelem výstavby veřejné infrastruktury "Chomutov - hala 
ELKOPLAST"

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit plánovací smlouvu s vlastníkem veřejné infrastruktury žadatelem firmou ELKOPLAST CZ, 
s.r.o.; se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín; zastoupená Tomášem Krajčou, jednatelem; IČ: 
25347942 v podobě dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 246/19 z 18. 3. 2019
Schválení podání žádosti o dotaci na akci Demolice základní školy, ul. Kamenná čp. 5250, 
Chomutov – II. etapa

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

obsah projektu: "Demolice základní školy, ul. Kamenná čp. 5250, Chomutov – II. etapa" v rámci 
regenerace území brownfieldu a dále

schvaluje

podání žádosti o dotaci.

Usnesení RaMěst č. 247/19 z 18. 3. 2019
Elektronická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních 
služeb Chomutov - uzavření dodatku č.1

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo: d201800405 ze dne 28.8.2018, uzavřené se 
společností zabezpečovací systémy, s.r.o., Sazečská 560/8, 108 25 Praha 10 - Malešice, 
IČ:24840645, na investiční akci "Elektronická požární signalizace a systém nouzové komunikace 
pro zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov", ve znění důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 248/19 z 18. 3. 2019
Infrastruktura do ZŠ Chomutov - FRK s.r.o. - d201800088 - Oznámení o uzavření dodatku č. 10,11

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 č.
883/18 z 29. 10. 2018 uzavření dodatku č. 10, 11 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.
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Usnesení RaMěst č. 249/19 z 18. 3. 2019
Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory Chomutov - uzavření dodatku č.1

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo: d201800404ze dne 13.8.2018, uzavřené se 
společností RRR spol. s r.o., 17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov, IČ:25410946, na investiční akci 
"Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory Chomutov ", ve znění důvodové 
zprávy.

Usnesení RaMěst č. 250/19 z 18. 3. 2019
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. d201900557 - "Rekonstrukce smuteční obřadní síně 
v Chomutově"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. d201900557 uzavřené dne 12. 11. 2018 se společností 
"WORLD INVEST" v.o.s., se sídlem Obecní 23, Otvice, na investiční akci "Rekonstrukce smuteční 
obřadní síně v Chomutově".

Usnesení RaMěst č. 251/19 z 18. 3. 2019
Infrastruktura do ZŠ Chomutov - SITEL, spol. s.r.o. - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo d201800311

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

v rámci realizace projektu "Infrastruktura do základních škol v Chomutově" uzavření dodatku č. 3 
ke Smlouvě o dílo
d201800311 ze dne 31. 5. 2018 se spol. SITEL, spol. s.r.o. se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha, 
IČ: 44797320,
ve znění dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 252/19 z 18. 3. 2019
Rekonstrukce železniční tratě a přesun hlavního nádraží Chomutov

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit
vydání souhlasného stanoviska pro přesun nádraží dle záměru projektu "Rekonstrukce ŽST 
Chomutov„ dle studie SUDOP Praha v konceptu varianty 15.2.2019 Správě železniční dopravní 
cesty, státní organizace (SŽDC s.o.), Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 a

pověřuje

Odbor rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova dalším řešením problematiky celého záměru.

Usnesení RaMěst č. 253/19 z 18. 3. 2019
Částečná revokace usnesení č. 362/18 z 12.12.2018

Rada statutárního města Chomutova
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doporučuje ZSMCH

částečně revokovat usnesení č. 362/18 z 12.12. 2018, kdy v bodě 1:

a) v textu přiložené zřizovací listiny upravuje účinnost listiny (uvedení v soulad s usnesením č. 
362/18) a to od 21.12.2018
b) nahrazuje přílohu č. 1 zřizovací listiny novou přílohou č. 1, která je nedílnou součástí přiložené 
důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 254/19 z 18. 3. 2019
Návrh trestního oznámení (úkol z RM č. 977/18)

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

návrh trestního oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu.

Usnesení RaMěst č. 255/19 z 18. 3. 2019
Schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem "Výměna podlahové konstrukce 
městské haly Chomutov – velký sál, Mánesova 4980"

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

předloženou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Výměna podlahové konstrukce 
městské haly Chomutov – velký sál, Mánesova 4980".

Usnesení RaMěst č. 256/19 z 18. 3. 2019
Žádost o bezbariérový byt - ************

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

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

Usnesení RaMěst č. 257/19 z 18. 3. 2019
Žádost o bezbariérový byt - *******************

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

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

Usnesení RaMěst č. 258/19 z 18. 3. 2019
Žádost o bezbariérový byt - ********************

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

přidělení bezbariérového bytu v DPS Merkur pro paní ***************************** na dobu 
neurčitou. 
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Usnesení RaMěst č. 259/19 z 18. 3. 2019
Jmenování členů školských rad

Rada statutárního města Chomutova

jmenuje

v souladu s odst. 2 § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k 26. 3. 2019 zástupce 
zřizovatele
- ******************** a ********************** do Školské rady při Základní škole 
Chomutov, Písečná 5144;
- ******************** do Školské rady při Základní škole Chomutov, Hornická 4387;
- ******************* do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Chomutov, 17. 
listopadu 4728, příspěvková organizace;
- ************************** do Školské rady při Základní škole speciální a Mateřské škole, 
Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace.

Usnesení RaMěst č. 260/19 z 18. 3. 2019
Úprava č. 1 čerpání fondu investic Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, IČ 
46789758

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

úpravu č. 1 čerpání fondu investic Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, IČ 
46789758.

Usnesení RaMěst č. 261/19 z 18. 3. 2019
Smlouva o spolupráci uzavřená mezi SMCH a nadačním fondem NOVÉ ČESKO

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi SMCH a nadačním fondem NOVÉ ČESKO ohledně 
realizace programu "REVOLUTION TRAIN".

Usnesení RaMěst č. 262/19 z 18. 3. 2019
Přijetí darů Sociálními službami Chomutov, příspěvkovou organizací

Rada statutárního města Chomutova

souhlasí

s přijetím věcných darů v celkové hodnotě 12 500 Kč ve prospěch Sociálních služeb Chomutov, 
příspěvkové organizace, za období březen 2019. 

Usnesení RaMěst č. 263/19 z 18. 3. 2019
Schvalování žádostí o dotace z programu Kultura a kreativita, Regionální historie, Komunitní 
rozvoj 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje
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Dotační program Kultura a kreativita
RSMCH schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu Kultura a kreativita z rozpočtu SMCH 
žadatelům:
1) Album Art, IČ 22823999, se sídlem Chomutov, Husova 2602/68, na projekt COUNTRY FEST ve 
výši 13.000,- Kč,
2) BIG BAND ZDENKA TÖLGA, z. s., IČ 69411034, se sídlem Most, Pod Šibeníkem 2364, na 
projekt Chomutovské swingové koncerty 2019 ve výši 21.000,- Kč,
3) Folklorní spolek Krušnohor Chomutov, IČ 26585138, se sídlem Chomutov, Písečná 5070, na 
projekt Činnost 2019 ve výši 30.000,- Kč.
4) Kocourek Petr, IČ 74108816, se sídlem Praha 1, Kaprova 42/14, na projekt 5.ročník – 
Mezinárodní festival krátkých animovaných filmů – AninetFest ve výši 21.000,-Kč
5) Kuprospěchu z. s., IČ 26649241, se sídlem Chomutov, Bělohorská 10, na projekt Cyklojízda 
2019 + Kino Brut ve výši 21.000,-Kč
6) Kuprospěchu z. s., IČ 26649241, se sídlem Chomutov, Bělohorská 10, na projekt KONZERT 
16-18 ve výši 32.000,-Kč
7) Na louce, z. s., IČ 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Dílničky ve výši 
31.000,-Kč
8) Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, IČ 00360571, se sídlem Palackého 86, 
na projekt Kremsiger Gebirge. Historie rudného dolování v Krušných horách (kniha Václava Pinty) 
ve výši 29.000,-Kč
9) Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, IČ 00360571, se sídlem Palackého 86, 
na projekt Staré cesty v Doupovských horách (tisk publikace) ve výši 40.000,-Kč
10) Pěvecký sbor Hlahol, z. s., IČ 26588081, se sídlem Chomutov, Vodní 1590/15, na projekt 
Pěvecký sbor Hlahol 2019 ve výši 44.000,-Kč
11) Přátelé hradu Hasištejna z. s., IČ 22762264, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3 na projekt 
Hledání pokladu hradu Hasištejna ve výši 30.000,-Kč
12) Severočeská filharmonie Teplice, IČ 000 83283, se sídlem Teplice, Mírové náměstí 2950, na 
projekt Koncert v rámci 55. ročníku Festivalu L. van Beethovena 2019 ve výši 17.000,-Kč
13) Smíšený pěvecký sbor Aurum Chomutov z. s., IČ 01550811, se sídlem Chomutov, Jirkovská 
5012, na projekt Setkání sborů ve výši 38.000,-Kč
14) Smíšený pěvecký sbor Aurum Chomutov z. s., IČ 01550811, se sídlem Chomutov, Jirkovská 
5012, na projekt Mezinárodní hudební festival 14. Cantate Budweis ve výši 10.000,-Kč
15) Společnost pro podporu lidi s postižením v ČR, Asociace Pro HANDICAP pobočný spolek, IČ 
61345148, se sídlem Chomutov, Husova 2616,62, na projekt Benefiční představení ,,...jsme tu s 
vámi..." ve výši 45.000.-Kč
16) Spolek Folklorní soubor Skejušan, IČ 26592509, se sídlem Chomutov, Seifertova 4165, na 
projekt Uchování tradic rusinské kultury a sv. liturgie ve staroslověnštině ve výši 40.000,-Kč
17) ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE, z. s., IČ 22832734, se sídlem Chomutov, Pod lesem 4939 
na projekt SNY A MÝTY V OBRAZECH, vč. autorského čtení básní ve výši 15.000,-Kč
18) Šnábl Jiří, IČ 12013927, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na projekt Staročeské Vánoce ve 
výši 40.000,-Kč

Dotační program Regionální historie
RSMCH schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu Regionální historie z rozpočtu SMCH v 
roce 2019 žadatelům:
1) ******************************************, se sídlem Křímov, Strážky 24, na projekt 
Vydání knihy regionálních pověstí „Jak popravdě to bylo“, ve výši 20.000.-Kč.
2) Kuprospěchu z. s., IČ 26649241, se sídlem Chomutov, Bělohorská 10, na projekt Experimenty ve 
výši 25.000,-Kč.
3) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Železniční muzeum Křimov, ve výši 50.000,-Kč.
4) Oblastní muzeum Chomutov, příspěvková organizace, IČ 00360571, se sídlem Chomutov, 
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Palackého 86, na projekt 50 let numismatiky v Chomutově (výstava k 50. výročí chomutovské 
pobočky České numismatické společnosti), ve výši 24.000,-Kč
5) Oblastní muzeum Chomutov, příspěvková organizace, IČ 00360571, se sídlem Chomutov, 
Palackého 86, na projekt Propagace kostela sv. Kateřiny v Chomutově, ve výši 29.000,-Kč

Dotační program Komunitní rozvoj
RSMCH schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu Komunitní rozvoj z rozpočtu SMCH v 
roce 2019 žadatelům:
1) ADRA, o.p.s., IČ 61388122, se sídlem Praha, Markova 600/6, na projekt Studentský 
dobrovolnický klub, ve výši 29.000.-Kč
2) ADRA, o.p.s., IČ 61388122, se sídlem Praha, Markova 600/6, na projekt Dobrovolnictví a 
recyklace jako podpora odpovědnosti, ve výši 35.000.-Kč
3) Junák – český skaut, středisko Český lev Chomutov, IČ 46787721, se sídlem Chomutov, 
Havlíčkova 3675, na projekt Betlémský autobus 2019, ve výši 8.000,-Kč
4) Klub Pathfinder, z. s., IČ 62939211, se sídlem Praha 2, Londýnská 30, na projekt Kolorit 2019, 
ve výši 14.700,-Kč
5) Na louce, z. s., IČ 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt Rodinné centrum 
Kolibřík, ve výši 33.000,-Kč
6) Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, IČ 00 360571, se sídlem Chomutov, 
Palackého 86, na projekt Muzejní noc vědy a kouzel, ve výši 24.000,-Kč.
7) Sbor CASD Horizont, IČ 26522675, se sídlem Chomutov, Příční 26/2, na projekt Volnočasové 
aktivity KCR Horizont, ve výši 21.000Kč
8) Sportovní klub HANDISPORT, z. s., IČ 04689852, se sídlem Chomutov, Husova 2616/62, na 
projekt!!! HEJ – RUP !!! aktivity, ve výši 30.000,- Kč
9) Street Hard Workers, z. s, IČ 4806506, se sídlem Březno, Čechova, na projekt Street Hard 
Workout Battle 2019, ve výši 40.000,-Kč
10) Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z. s, IČ 5928290, se sídlem Strupčice, Strupčice 
90, na projekt Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z. s. - Světové příměstské tábory, ve 
výši 16.000,-Kč
11) Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z. s, IČ 5928290, se sídlem Strupčice, Strupčice 
90, na projekt Dětský den SVĚT pro Chomutov, ve výši 16.000,-Kč,

doporučuje ZSMCH

Dotační program Kultura a kreativita
RSMCH doporučuje ZSMCH schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Kultura a kreativita 
z rozpočtu SMCH v roce 2019 žadatelům:
1) Hřebíkárna, z. s., IČ 06340822, se sídlem Chomutov, Bezručova 5877, na projekt Bezručák 2019 
ve výši 75.000,-Kč
2) Hřebíkárna, z. s., IČ 06340822, se sídlem Chomutov, Bezručova 5877, na projekt Hudební Jaro 
2019 ve výši 76.000,-Kč
3) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Cyklovlaky 2019 VII ročník ve výši 68.000,-Kč
4) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Historický vlak - 25 let LOKO-MOTIV ve výši 72.000,-Kč
5) Macek Petr Ing., IČ 10447202, se sídlem Most, F.L. Čelakovského 1136/15, na projekt Realizace 
koncertů Festivalového orchestru Petra Macka ve výši 74.000,-Kč
6) Malkus Vladan, IČ 72630922, se sídlem Most, Zdeňka Fibicha 2587/16, na projekt Podzimní 
večery 2019 ve výši 68.000,-Kč
7) Masopust, z. s., IČ 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt 
Celoroční kultura a osvěta v Café Atrium 2019, ve výši 63.000,-Kč
8) ************************************************, se sídlem Boleboř, Orasín 19, na 
projekt Série koncertů a kulturních akcí pro rok 2019, ve výši 71.000,-Kč
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9) Sdružení příznivců Gymnázia Chomutov, z. s., IČ 02016010, se sídlem Chomutov, Mostecká 
3000, na projekt Účast pěveckého sboru Gymnázia Chomutov na 9. Mezinárodním festivale 
sborového zpěvu v lloret de Mar, ve výši 79.000,-Kč
10) Sdružení příznivců Gymnázia Chomutov, z. s., IČ 02016010, se sídlem Chomutov, Mostecká 
3000, na projekt „Sametové vzpomínání“ aneb gymnázium si připomíná 30 let od pádu komunismu, 
ve výši 90.000,-Kč
11) Spolek OBNAŽENI, IČ 26990105, se sídlem Chomutov, Šafaříkova 2254/77, na projekt 
Obnaženi "SAMI SEBOU", ve výši 52.000,-Kč
12) Veteran Car Club Chomutov spolek, IČ 01308751, se sídlem Údlice, Kamenná cesta 334, na 
projekt Sraz historických vozidel Chomutov 2019, ve výši 51.500,-Kč

Dotační program Regionální historie
RSMCH doporučuje ZSMCH schválit poskytnutí dotací z dotačního programu Regionální historie z 
rozpočtu SMCH v roce 2019 žadatelům:
1) LOKO-MOTIV, z. s., IČ 47796057, se sídlem Chomutov, Kamenný Vrch 5279, na projekt 
Činnost 2019 LOKO-MOTIV, ve výši 58.000,-Kč.
2) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Na Kočičáku to žije 2019, ve výši 60.000,-Kč.
3) Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 "Na Kočičáku", z. s., IČ 22863192, se 
sídlem Chomutov, Růžová 5220, na projekt Oživené pevnosti na Chomutovsku 2019, ve výši 
65.000,-Kč,

neschvaluje

Dotační program Kultura a kreativita 2019
RSMCH neschvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu Kultura a kreativita z rozpočtu 
SMCH v roce 2019 žadatelům:
1) Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z. s, IČ 05928290, se sídlem Strupčice, Strupčice 
90, Klub nadaných dětí – IQ,
2) *******************************************, se sídlem Chomutov, Březenecká 4750, 
Pohybem ke zdraví v MŠ,

schvaluje

Dotační program Regionální historie – udělení výjimky
RSMCH schvaluje udělení výjimky za pozdní podání žádosti v dotačním programu Regionální 
historie žadateli Přátelé hradu Hasištejna, zapsaný spolek, IČ 22762264, se sídlem Chomutov, 
Mostecká 39/3, na projekt Malá procházka středověkem a

schvaluje

Poskytnutí dotace z dotačního programu Regionální historie z rozpočtu SMCH žadateli: Přátelé 
hradu Hasištejna, zapsaný spolek, IČ 22762264, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na projekt 
Malá procházka středověkem ve výši 45.000,-Kč 

Usnesení RaMěst č. 264/19 z 18. 3. 2019
Rezignace a jmenování tajemnice komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

rezignaci tajemnice komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj paní Lucie Hlivkové a

jmenuje 

tajemnicí komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj paní Radku Skočdopolovou.
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Usnesení RaMěst č. 265/19 z 18. 3. 2019
Plán práce komise pro sportovní a volnočasové aktivity na rok 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

plán práce komise pro sportovní a volnočasové aktivity na rok 2019.

Usnesení RaMěst č. 266/19 z 18. 3. 2019
Poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 
2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

udělení výjimky z článku Lhůta pro podání žádosti dotačního programu Podpora sportovních akcí a 
talentovaných sportovců v roce 2019 a poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu města pro 
žadatele Piráti Chomutov z.s., IČO 432 22 889, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, na projekt 
Hokejový mezinárodní turnaj pro děti a mládež v Quebecu 2019.

Usnesení RaMěst č. 267/19 z 18. 3. 2019
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora aktivit v sociální oblasti na rok 
2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora aktivit v sociální 
oblasti na rok 2019 z rozpočtu města:
1)ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s., IČO 22832734, se sídlem Chomutov, Pod lesem 4939, na 
projekt DOKTOR SWING A TŘI GRÁCIE, ve výši 8.000 Kč
2)ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s., IČO 22832734, se sídlem Chomutov, Pod lesem 4939, na 
projekt IDOL NAŠICH BABIČEK - 100. VÝROČÍ NAROZENÍ STANDY PROCHÁZKY, ve výši 
8.000 Kč
3)Svaz tělesně postižených v České republice zapsaný spolek, místní organizace Chomutov, IČO 
61346322, se sídlem Chomutov, Bezručova 4512, na projekt Rekondiční týdenní pobyt Sloup v 
Čechách, ve výši 24.000 Kč
4)Svaz tělesně postižených v České republice zapsaný spolek, místní organizace Chomutov, IČO 
61346322, se sídlem Chomutov, Bezručova 4512, na projekt Rekondiční týdenní pobyt Jetřichovice, 
ve výši 24.000 Kč
5)SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616, na projekt Lutová 2019, ve výši 18.000 Kč
6)Masopust, z.s., IČO 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23, na projekt projekt 
"Blázníš? No a!“ Masopust, z.s. 2019, ve výši 22.500 Kč
7) Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, 
Písečná 5030, na projekt Diskotéka pro handicapované 2019, ve výši 30.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 163
8)Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, Písečná 
5030, na projekt Chomutov svým seniorům 2019, ve výši 30.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 163
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9)Společně proti času, o.p.s., IČO 22800522, se sídlem Chomutov, Prokopova 1827/5, na projekt 
Seniorský parlament, ve výši 10.000 Kč
10)Svaz tělesně postižených v České republice z.s., IČO 64018539, se sídlem Louny, Pod 
nemocnicí 2503, na projekt O Vánocích nemá být nikdo sám, ve výši 15.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 171.
11)Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s., IČO05928290, se sídlem Strupčice 90, na 
projekt Keramická dílnička pro děti Světáčky, ve výši 3.000 Kč
12) Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325, na projekt Talent 2019, ve 
výši 30.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 174.
13) Na louce, z. s., IČO 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606, na projekt První pomoc s 
Kolibříkem, ve výši 24.000 Kč a

neschvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora aktivit v sociální 
oblasti na rok 2019 z rozpočtu města:
14) Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s., IČO 05928290, se sídlem Strupčice 90, na 
projekt Keramická a kreativní dílnička ve Světě v centru města pro Chomutovany
15) 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.

Usnesení RaMěst č. 268/19 z 18. 3. 2019
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora podávání projektových žádostí 
na rok 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedenému žadateli dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora podávání 
projektových žádostí na rok 2019 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. 2019 ve výši 25.000 Kč.

Usnesení RaMěst č. 269/19 z 18. 3. 2019
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících sociálních a 
ostatních služeb na rok 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících 
sociálních a ostatních služeb na rok 2019 z rozpočtu města:
1)ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s., IČO 22832734, se sídlem Chomutov, Pod lesem 4939 – 
na projekt Činnost spolku ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. 2019, ve výši 3.000 Kč
2)Solid Ground, z.s, IČO 26996928, se sídlem Strupčice 12 – na projekt - Dětská šou, ve výši 
21.000 Kč
3)Diakonie ČCE - středisko Praha, IČO 62931270, se sídlem Praha, Vlachova 1502/20 – na projekt 
Raná péče rodinám Chomutovska – 2019, ve výši 21.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
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4)SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616 – na projekt Koně dětem s hendikepem, ve výši 19.600 Kč
5)SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP, IČO 61345148, se sídlem Chomutov, 
Husova 2616 – na projekt Keramická a kreativní dílna, ve výši 24.500 Kč
6)TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s., IČO 25453629, se sídlem Ústí nad Labem, Hrnčířská 64/4 
– na projekt Sociální rehabilitace, ve výši 20.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 176
7)TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s., IČO 25453629, se sídlem Ústí nad Labem, Hrnčířská 64/4 
– na projekt Průvodcovská a předčitatelská služba, ve výši 20.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 176
8)Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, IČO 
65399447, se sídlem Praha 1, Krakovská 1695/1 – na projekt Činnost 2019, ve výši 11.100 Kč
- přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb zařazených mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 
působností
9)Oblastní charita Most, IČO 70828920, se sídlem Most, Petra Jilemnického 2457 – na projekt 
Potravinová pomoc uživatelům, ve výši 36.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 134
10)Oblastní charita Most, IČO 70828920, se sídlem Most, Petra Jilemnického 2457 – na projekt 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro, ve výši 50.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 134
11)Oblastní charita Most, IČO 70828920, se sídlem Most, Petra Jilemnického 2457 – na projekt 
Odborné sociální poradenství Chomutov I + II, ve výši 50.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 134
12)Oblastní charita Most, IČO 70828920, se sídlem Most, Petra Jilemnického 2457 – na projekt 
Terénní programy, ve výši 50.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 134
13)Sbor CASD Horizont, IČO 26522675, se sídlem Chomutov, Příční 26/2 - na projekt Provoz 
KCR Horizont 2019, ve výši 15.300 Kč
14)Spirála, Ústecký kraj, z. s., IČO 68954221, se sídlem Ústí nad Labem, K Chatám 22 – na projekt 
Intervenční centrum, Ústecký kraj - kontaktní místo Chomutov, ve výši 40.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 167
15)Spirála, Ústecký kraj, z. s., IČO 68954221, se sídlem Ústí nad Labem, K Chatám 22 – na projekt 
Centrum krizové intervence, ve výši 15.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 167
16)Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24 – na projekt Podpora 
vzdělávání, ve výši 35.000 Kč
17)Na louce, z. s., IČO 26645505, se sídlem Chomutov, Dřínovská 4606 – na projekt Rodinné 
centrum Kolibřík, ve výši 35.000 Kč
18) Linka bezpečí, z.s., IČO 61383198, se sídlem Praha 8, Ústavní 95 – na projekt Linka bezpečí 
pro děti a mládež z města Chomutov, ve výši 5.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb zařazených mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 
působností,
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doporučuje ZSMCH

schválit uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících 
sociálních a ostatních služeb na rok 2019 z rozpočtu města:
19)Solid Ground, z.s, IČO 26996928, se sídlem Strupčice 12 – na projekt Mateřské centrum U 
Broučka, ve výši 32.500 Kč
20)Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s, IČO 27270955, se sídlem Chomutov, 
Kochova 1185 – na projekt Osobní asistence, ve výši 100.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 23
21)Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s, IČO 27270955, se sídlem Chomutov, 
Kochova 1185 – na projekt - Odborné sociální poradenství, ve výši 100.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 23
22)Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, IČO 66112222, se sídlem 
Chomutov, Kochova 1185 – na projekt Dotace na činnost 2019, ve výši 18.000 Kč
23)Demosthenes, o. p. s., IČO 25421018, se sídlem Ústí nad Labem, Mírová 2 – na projekt Raná 
péče DEMOSTHENES, ve výši 9.900 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 88
24)Masopust, z.s., IČO 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23 – na projekt 
Sociálně terapeutické dílny Masopust, z.s. 2019, ve výši 100.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 96
25)Masopust, z.s., IČO 26604205, se sídlem Chomutov, nám. Dr. Beneše 1919/23 – na projekt - 
Sociální rehabilitace Masopust, z.s. 2019, ve výši 100.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 96
26)Fokus Labe, z.ú., IČO 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9 – na 
projekt Sociální rehabilitace, ve výši 90.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 73
27)Fokus Labe, z.ú., IČO 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9 – na 
projekt Chráněné bydlení, ve výši 30.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 73
28)Fokus Labe, z.ú., IČO 44226586, se sídlem Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9 – na 
projekt Centrum duševního zdraví Chomutov, ve výši 90.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 73
29)Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, 
Písečná 5030 – na projekt Rozvoj a podpora služeb Denního stacionáře pro osoby se zdravotním 
postižením Písečná, ve výši 10.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 163
30)Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, 
Písečná 5030 – na projekt Rozvoj a podpora služeb střediska Domova pro seniory Písečná, ve výši 
10.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 163
31)Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, 
Písečná 5030 – na projekt Rozvoj a podpora služeb střediska Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Písečná, ve výši 10.000 Kč
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- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 163
32)Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, 
Písečná 5030 – na projekt Rozvoj a podpora služeb střediska Centra denních služeb Bezručova, ve 
výši 10.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 163
33)Společně proti času, o.p.s., IČO 22800522, se sídlem Chomutov, Prokopova 1827/5 – na projekt 
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb - Společně proti času, o.p.s., ve výši 47.500 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 168
34)Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325 – na projekt Terénní programy 
Chomutovsko, ve výši 70.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 23
35)Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325 – na projekt Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Klub Molo, ve výši 100.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 23
36)Světlo Kadaň z.s., IČO 65650701, se sídlem Kadaň, Husova 1325 – na projekt K-centrum 
Chomutov, ve výši 60.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 23
37)Northskateunion, z.s., IČO 04201655, se sídlem Chomutov, Kamenná 5120 – na projekt 
Primární prevence v Eldorádu v roce 2019, ve výši 20.000 Kč
38)K srdci klíč, o.p.s., IČO 27000222, se sídlem Horní Jiřetín, U Jezera 1, Dolní Jiřetín – na projekt 
Noclehárna v Chomutově, ve výši 70.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 87
39)Centrum ucelené rehabilitace, z. ú., IČO 06172865, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20 - na 
projekt Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov, ve výši 70.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 214
40)ADRA, o.p.s., IČO 61388122, se sídlem Praha, Markova 600/6 – na projekt Dobrovolnické 
centrum ADRA Chomutov 2019, ve výši 99.180 Kč
41)Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24 – na projekt Terénní 
programy, ve výši 100.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 27
42)Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24 – na projekt Dluhové 
poradenství, ve výši 20.000 Kč
43)Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s., IČO 265695558, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20 
– na projekt Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením, ve výši 30.000 Kč
- přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 24
44)Diecézní charita Litoměřice, IČO 40229939, se sídlem Litoměřice, Kosmonautů 2022 – na 
projekt Charitní pečovatelská služba, ve výši 30.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 34
45)Oblastní charita Chomutov, IČO 73632988, se sídlem Chomutov, náměstí 1. Máje 2 – na projekt 
Provoz charitního šatníku a výdejny potravin v roce 2019, ve výši 50.000 Kč
46)Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 635/24 – na projekt 
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Předškolní kluby, ve výši 67.500 Kč a

neschvaluje

uvedeným žadatelům dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora stávajících 
sociálních a ostatních služeb na rok 2019 z rozpočtu města:
47)Centrum ucelené rehabilitace, z. ú., IČO 06172865, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20 - na 
projekt Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov 2
48)Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s., IČO 265695558, se sídlem Chomutov, Revoluční 22/20 
– na projekt Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením 2
49) CENTRUM HÁJEK z.ú., IČO 22845798, se sídlem Vejprnice, Křimická 756 – na projekt 
Provozní náklady.

Usnesení RaMěst č. 270/19 z 18. 3. 2019
Rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora nových subjektů poskytujících 
sociální a ostatní služby na rok 2019

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uvedenému žadateli dotaci z dotačního programu pro sociální oblast Podpora nových subjektů 
poskytujících sociální a ostatní služby na rok 2019 z rozpočtu města:
1)Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, Písečná 
5030, na projekt Dětské skupiny Kamenná, ve výši 35.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 163
2)Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, IČO 46789944, se sídlem Chomutov, Písečná 
5030, na projekt SoS doprava, ve výši 35.000 Kč
-přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje č. 163.

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

Chomutova
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