
USNESENÍ

z 78.řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 12. 2. 2018 od 10:00
 hod., v zasedací místnost č.13

Usnesení RaMěst č. 079/18 z 12. 2. 2018
Kontrola plnění usnesení

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení.

Usnesení RaMěst č. 080/18 z 12. 2. 2018
Program 2018 pro poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje - podání žádosti 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

podání žádosti pro Městskou policii Chomutov na projekt "Vybavení strážníků-protiúderové 
chrániče" z Programu 2018 pro poskytnutí dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a dále

schvaluje

spolufinancování projektu v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů projektu z 
prostředků Městské policie Chomutov pro rok 2018.

Usnesení RaMěst č. 081/18 z 12. 2. 2018
Žádost o dotační titul z MV ČR na projekt prevence kriminality "Senioři 66+", s 10% spoluúčastí 
města

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva vnitra ČR na projekt prevence kriminality " Senioři 
66+", a

schvaluje

spolufinancování projektu ve výši 27 600,- Kč z rozpočtu Městské policie Chomutov na rok 2018.

Usnesení RaMěst č. 082/18 z 12. 2. 2018
Zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č.006/2017/MK: Sekání travnatých ploch

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí 

informaci o zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č.006/2017/MK: Sekání 
travnatých ploch.

Usnesení RaMěst č. 083/18 z 12. 2. 2018
RO č. 10,11,12,13/2018
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Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 10/2018
- zvýšení příjmů orj. 04 (OSV), odpa 3519, položka 2229 (ostatní přijeté vratky transferů) o částku 
589.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6402, položka 5366 (výdaje z finančního vypořádání 
minulých let mezi krajem a obcemi) o částku 589.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 084/18 z 12. 2. 2018
RO č. 10,11,12,13/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 11/2018
- zvýšení příjmů orj. 04 (OSV), položka 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů), ÚZ 400 o 
částku 1.896.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 3519 (ostatní ambulantní péče), položka 5213 (neinvestiční 
transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám), ÚZ 400 o částku 
1.896.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 085/18 z 12. 2. 2018
RO č. 10,11,12,13/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 12/2018
- zvýšení příjmů orj. 04 (OSV), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu) ÚZ 13010 o částku 2 688 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV),odpa 4339, položka 5169 (nákup služeb) ÚZ 13010 o částku 2 433 
000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5901 (finanční rezerva) o částku 255 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 04 (OSV), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu) ÚZ 13010 o částku 8 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 4339, položka 5169 (nákup služeb) ÚZ 13010 o částku 8 000,- 
Kč.

Usnesení RaMěst č. 086/18 z 12. 2. 2018
RO č. 10,11,12,13/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 13/2018
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), pol. 8115 (financování - bankovní účty - změna stavu krátkodobých 
prostředků), o částku 726.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3322, položka 5493 (Účelové neinvestiční transfery 
nepodnikajícím FO), org. 197, o částku 726.000,- Kč.
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Usnesení RaMěst č. 087/18 z 12. 2. 2018
RO č. 14,15,16/2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

rozpočtové opatření č. 14/2018
- snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím) org. 0000000000199 o částku 30.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3429, položka 5222 (neinvestiční transfery spolkům) org. 
0000000000199 o částku 30.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 088/18 z 12. 2. 2018
RO č. 14,15,16/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 15/2018
- zvýšení příjmů orj. 06 /ODaSČ/, položka 4111 /neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 
správy státního rozpočtu/, ÚZ 98008 o částku 1.152.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5011/platy zaměstnanců v pracovním 
poměru/, ÚZ 98008 o částku 48.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5031 /povinné pojistné na sociální 
zabezpečení/, ÚZ 98008 o částku 12.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění/, ÚZ 98008 o částku 5.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/, 
ÚZ 98008 o částku 35.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5139 /nákup matriálu jinde nezařazený/ ÚZ 
98008 o částku 5.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5151 /vodné/,ÚZ 98008 o částku 2.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5152 /tepelná energie/, ÚZ 98008 o částku 
9.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5154 /elektrická energie/ ÚZ 98008 o částku 
4.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5156 /nákup PHM/ ÚZ 98008 o částku 
4.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5161 /služby pošt/ ÚZ 98008 o částku 
15.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5162 /nákup ostatních služeb/, ÚZ 98008 o 
částku 70.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5164 /nájemné/ ÚZ 98008 o částku 16.000,- 
Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5169/nákup ostatních služeb/ ÚZ 98008 o 
částku 120.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5019 /ostatní platy/, ÚZ 98008 o částku 
10.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5021 /ostatní osobní výdaje/, ÚZ 98008 o 
částku 790.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5029 /ostatní platby za provedenou práci/ ÚZ 
98008 o částku 2.000,- Kč
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- zvýšení výdajů orj.06 /ODaSČ/, odpa 6118, položka 5039 /ostatní povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem/ ÚZ 98008 o částku 5.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 089/18 z 12. 2. 2018
RO č. 14,15,16/2018

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit rozpočtové opatření č. 16/2018
- zvýšení příjmů orj. 06 /ODaSČ/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech/ o částku 401.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 06 /ODaSČ/, odpa 6402, položka 5364 /vratky veřejným rozpočtům ústřední 
úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích/ o částku 401.000,- Kč.

Usnesení RaMěst č. 090/18 z 12. 2. 2018
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z DFRSMCH pro spolek Piráti Chomutov z.s. na 
odbornou stáž ve finském hokejovém klubu Kärpät Oulu.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - Dotačního fondu Rady statutárního města 
Chomutova ve výši 45.000,-Kč pro spolek Piráti Chomutov z.s., IČ 43222889, se sídlem Mostecká 
5773, Chomutov, na odbornou stáž ve finském hokejovém klubu Kärpät Oulu.

Usnesení RaMěst č. 091/18 z 12. 2. 2018
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. 2262/3 v k.ú. Chomutov II ve 
vlastnictví statutárního města Chomutova dle GP č. 2988-96/2017 za cenu 2.214,-Kč + DPH ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035.

Usnesení RaMěst č. 092/18 z 12. 2. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na darování pozemků p.č. 5379/1, 5379/19, 
5380/23, 5384/3 a 5398/14 v k.ú. Chomutov I včetně vybudované komunikace a dešťové kanalizace 
z vlastnictví společnosti Dukelská s.r.o., Chomutov, Březenecká 4808, 430 04, IČ 273 56 540 do 
vlastnictví statutárního města Chomutova, dle podmínek důvodové zprávy a s podmínkami 
uvedenými v návrhu smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy.
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Usnesení RaMěst č. 093/18 z 12. 2. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
bezúplatný převod pozemku p.č. 4144/2 o výměře 326 m2, p.č. 4144/4 o výměře 682 m2, p.č. 
4144/8 o výměře 118 m2 a p.č. 4144/10 o výměře 124 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 bez omezujících podmínek a

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 152/2017.

Usnesení RaMěst č. 094/18 z 12. 2. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
záměr výkupu pozemků p.č. 4238/5 o výměře 1 164 m2, p.č. 4238/6 o výměře 239 m2, p.č. 4238/10 
o výměře 158 m2, p.č. 4238/11 o výměře 14 507 m2 a p.č. 4238/14 o výměře 1 334 m2 v k.ú. 
Chomutov I z vlastnictví - podíl 1/12, 

- podíl 1/12,  - podíl 1/12, 
- podíl 1/12,

- podíl 1/12,
- podíl 1/2, - podíl 1/12 

do vlastnictví statutárního města Chomutova.

Usnesení RaMěst č. 095/18 z 12. 2. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
záměr výkupu pozemku p.č. 283/22 o výměře 5 846 m2 v k.ú. Chomutov II z vlastnictví

 do vlastnictví statutárního města Chomutova.
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Usnesení RaMěst č. 096/18 z 12. 2. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 2416/1 a 2155/3 o výměře cca 35 m2 v k.ú. 
Chomutov II.

Usnesení RaMěst č. 097/18 z 12. 2. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1193/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Chomutov II.

Usnesení RaMěst č. 098/18 z 12. 2. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2227/1 o výměře cca 850 m2 v k.ú. Chomutov I, dle 
podmínek důvodové zprávy. 

Usnesení RaMěst č. 099/18 z 12. 2. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 2009/134 v k.ú. Chomutov I (dle GP č. 6142-3/2018) za celkovou kupní cenu 
dle ZP č. 3885-03/2018 + náklady na vyhotovení ZP ve výši 8.100,-Kč do vlastnictví České 
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063.

Usnesení RaMěst č. 100/18 z 12. 2. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 5160/6 o výměře 6 m2 v k.ú. Chomutov I, dle GP č. 6211-14/2017, za cenu dle 
ZP č. 5176-002/2018 ve výši 2.400,- Kč do vlastnictví 
*************************************************.
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Usnesení RaMěst č. 101/18 z 12. 2. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
prodej pozemku p.č. 2414/4 o výměře 719 m2 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 6297-2/2018, za cenu 
dle usnesení ZSMCH č. 2/13/21 ze dne 18.3.2013 ve výši 25% z ceny dle ZP č. 49-07/2016
ve výši 82.685,-Kč + náklady za zhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku ve výši 
11.512,- Kč do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Palackého 3665 – 3666 - 3667, 
Chomutov, IČ 25456725, Palackého 3665, Chomutov 430 01.
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 
souvisejících s bytovými domy z majetku statutárního města Chomutova prodávají vlastníkům 
příslušných bytových domů, za cenu 25% z ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, v max. 
výměře dvojnásobku zastavěné plochy bytovými domy, a to z důvodu snižování nákladů města na 
údržbu pozemků a přenesením povinnosti údržby a oprav na majitele staveb a také z důvodu toho, 
že tyto pozemky slouží jen k bytovým potřebám a jako odpočinková plocha pro majitele jednotek.

Usnesení RaMěst č. 102/18 z 12. 2. 2018
Prodej nemovitých věcí 

Rada statutárního města Chomutova

doporučuje ZSMCH

s c h v á l i t
směnu pozemku p.č. 6174 v k.ú. Chomutov I, ve vlastnictví statutárního města Chomutova
za pozemky dle GP č. 6225 - 63/2017 p.č. 3455/19, 3455/20, 4071/164, 4071/165 a části pozemku 
p.č. 4069/2 díl „a“, díl „m“, díl „o“ vše v k.ú. Chomutov I, ve vlastnictví Krajské zdravotní a.s., 
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 25488627, s doplatkem
ve prospěch Krajské zdravotní, a.s., ve výši 74.175,- Kč (na základě znaleckých posudků
č. 3891-09/2018 a 3892-10/2018, výše doplatku je již po odečtení poloviny nákladů za vyhotovení 
ZP tj. 5.445,-Kč).

Usnesení RaMěst č. 103/18 z 12. 2. 2018
Pronájem nemovitostí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pacht pozemků p.č. 180/8 o výměře 989 m2, 180/9 o výměře 216 m2 a 180/11 o výměře 30 m2, vše 
k.ú. Menhartice u Křimova, za cenu 509,- Kč/rok + DPH za účelem sečení trávy.
na dobu určitou 3 roky pro EQUI Bořeň - Svinčice spol. s r.o., Lužice – Svinčice,1, 435 24, IČ 
44564520.

Usnesení RaMěst č. 104/18 z 12. 2. 2018
Pronájem nemovitostí
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Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pacht pozemků p.č. 4636/1 o výměře 20020 m2, 4652 o výměře 5196 m2, 4657 o výměře 20003 
m2, 4659/11 o výměře 52896 m2, 4667/6 o výměře 10081 m2, 4672/5 o výměře 8879 m2, 4672/6 o 
výměře 6023 m2, 4672/7 o výměře 6756 m2, 4672/8 o výměře 567 m2, 4693/3 o výměře 3403 m2, 
4693/5 o výměře 2098 m2, 4694/1 o výměře 1838 m2, 5882/1 o výměře 1317 m2 a částí pozemků 
p.č. 4676/5 o výměře 6650 m2, 4695/1 o výměře 11898 m2, 4695/30 o výměře 10711 m2, k.ú. 
Chomutov I, za cenu 42 084,- Kč/rok + DPH za účelem rostlinné produkce na dobu určitou 3 roky 
pro ************************************* 

Usnesení RaMěst č. 105/18 z 12. 2. 2018
Pronájem nemovitostí

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

pacht pozemků p.č. 4249/5 o výměře 8 743 m2 a 4250/1 o výměře 73 549 m2, k.ú. Chomutov I, za 
cenu 20 573,- Kč/rok + DPH za účelem pěstování zemědělských plodin na dobu určitou 3 roky pro 
********************************************************* 

Usnesení RaMěst č. 106/18 z 12. 2. 2018
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb na úklidové práce v objektech statutárního města 
Chomutov č. 201100290 ze dne 11.8.2011

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb na úklidové práce v objektech statutárního 
města Chomutov č. d201100290 ze dne 11.8.2011 s INEX Česká republika s.r.o., Neumannova 
1286/11, 412 01 Litoměřice, IČ 61328987, jehož předmětem je zvýšení ceny úklidových služeb o 
10 %, tj. o 8.854,70,-Kč měsíčně a úprava platnosti smlouvy do 31.12.2018.

Usnesení RaMěst č. 107/18 z 12. 2. 2018
Schválení zadávacích podmínek a vyhlášení veřejné zakázky "Realizace úsporných opatření na 
budově Základní školy Kadaňská č. p. 2334 v Chomutově".

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zadávací podmínky a vyhlášení veřejné zakázky "Realizace úsporných opatření na budově Základní 
školy Kadaňská č. p. 2334 v Chomutově" ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce 
dle znění důvodové zprávy a příloh.

Usnesení RaMěst č. 108/18 z 12. 2. 2018
Aktualizace směrnice č. 030/05-16, pro zadávání veřejných zakázek.

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

aktualizovanou směrnici č. 030/05-16, pro zadávání veřejných zakázek.
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Usnesení RaMěst č. 109/18 z 12. 2. 2018
Schválení zadávacích podmínek a vyhlášení veřejné zakázky „Konektivita, strukturovaná kabeláž, 
vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských 
pracovištích základních škol v Chomutově“ .

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

zadávací podmínky a vyhlášení veřejné zakázky „Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení 
počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních poradenských pracovištích 
základních škol v Chomutově“ v nadlimitním otevřeném řízení na dodávky dle znění důvodové 
zprávy a příloh.

Usnesení RaMěst č. 110/18 z 12. 2. 2018
Vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce

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 vnitrobloku ul. 5. Května, Chomutov
2. Rekonstrukce chodníků a VO ul. Kochova, Chomutov
3. Nová cyklostezka – propojení ul. Lipská – Bezručovo údolí, Chomutov
4. Stavební úpravy objektu Písečná 5030, azylový dům pro rodiny s dětmi – rekonstrukce a 
vybavení
5. Realizace úsporných opatření na objektu správní budovy Městských lesů Chomutov, Hora 
Svatého Šebestiána č.p.90

Usnesení RaMěst č. 111/18 z 12. 2. 2018
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské 
školy Chomutov, příspěvková organizace

Rada statutárního města Chomutova

odvolává

v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, paní Bc. Irenu Kopeckou z 
pracovního místa ředitelky Mateřské školy Chomutov, příspěvková organizace, ke dni 31. 7. 2018; 

schvaluje

1) 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 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění, vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem 1. 8. 2018;
2) oznámení náležitostí vyhlášení konkursu v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích podle přílohy č. 1 k důvodové zprávě;

pověřuje

Ing. Vladimíru Bocianovou funkcí tajemníka komise.
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Usnesení RáMěst č. 112/18 Z 12. 2. 2018 
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Písečná 5144 
Rada statutámího města Chomutova 
bere na vědomí 
vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy Chomutov, Písečná 5144, pana Mgr. Karla 
Poláčka podle přílohy č. 1; 
odvolává 
v souladu S ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), V platném znění, pana Mgr. Karla Poláčka Z 
pracovního místa ředitele Základní školy Chomutov, Písečná 5144, ke dni 31. 7. 2018; 
schvaluje 

1) 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 odbomém a jiném Vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění, Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Základní škola Chomutov, Písečná 5144, s předpokládaným nástupem 1. 8. 
2018; 
2) oznámení náležitostí vyhlášení konkursu V souladu S § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., O náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích podle přílohy č. 2 k důvodové zprávě; 

vv n poveruje 
Ing. Vladimíru Bocianovou funkcí tajemníka komise. 

Usnesení RaMěst č. 113/18 Z 12. 2. 2018 
Souhlas s přijetím darů za 4. čtvrtletí 2017 
Rada statutámího města Chomutova 
revokuje 

vv souhlas s přijetím účelově určených darů penézitých V celkové Výši 345 133 50,- Kč a účelových 
darů věcných V celkové výši 30 423,25,- Kč, určených školám a školským zařízením zřizovaným 
statutámím městem Chomutov za čtvrté čtvrtletí roku 2017 a účelově určeného investičního 
věcného daru ve Výši 53 215,80 Kč určeného Mateřské škole Chomutov, příspěvkové organizaci a 

souhlasí 
vv 

s přijetím účelově určených darů penézitých v celkové výši 285 956,- Kč a účelových darů věcných 
V celkové výši 84 600,75,- Kč, určených školám a školským zařízením zřizovaným statutámím 
městem Chomutov za čtvrté čtvrtletí roku 2017 a účelově určeného investičního věcného daru ve 
výši 53 215,80 Kč určeného Mateřské škole Chomutov, příspěvkové organizaci. 

[Jsnesení RaMěst č. 114/18 Z 12. 2. 2018 
Zádost O bezbariérový byt - 

Rada statutámího města Chomutova 
schvaluje 

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

Usnesení RaMěst č. 115/18 z 12. 2. 2018
Smlouva o pronájmu reklamní plochy na vozidle

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

uzavření Smlouvy o pronájmu reklamní plochy na vozidle v rámci projektu "Auto pomáhá 
seniorům" mezi Statutárním městem Chomutovem a ************************, IČ 62198955, 
se sídlem Chomutov, Šípková 5555, dle přílohy č. 1.

Usnesení RaMěst č. 116/18 z 12. 2. 2018
Rezignace člena Likvidační komise

Rada statutárního města Chomutova

bere na vědomí

odstoupení Bc. Petry Neugebauerové z funkce členky Likvidační komise Rady statutárního města 
Chomutova k 24.1.2018.

Usnesení RaMěst č. 117/18 z 12. 2. 2018
Plán práce Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj na rok 2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

Plán práce Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj Rady statutárního města Chomutova 
na rok 2018 dle přílohy č. 1.

Usnesení RaMěst č. 118/18 z 12. 2. 2018
Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 
2018

Rada statutárního města Chomutova

schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč z dotačního programu Podpora sportovních akcí a 
talentovaných sportovců v roce 2018 žadateli Střední odborná škola energetická a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, IČO 413 24 
641, se sídlem Chomutov, Na Průhoně 4800, na projekt 47. ročník volejbalového turnaje ke Dni 
učitelů,

schvaluje

žadateli FC Baník Chomutov z.s., IČO 017 09 909, se sídlem Chomutov, Březenecká 4689, výjimku 
z článku Lhůta pro podání žádosti dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2018 a poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na projekt Účast na MČR juniorů 
kategorie U17 ve futsale,

schvaluje

žadateli Piráti Chomutov z.s., IČO 432 22 889, se sídlem Chomutov, Mostecká 5773, výjimku z 
článku Lhůta pro podání žádosti dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2018 a poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč na projekt Hokejový mezinárodní 
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turnaj pro děti a mládež v Quebecu 2018,

schvaluje

žadateli Florbal Chomutov, z.s., IČO 689 54 107, se sídlem Chomutov, Mánesova 4980, výjimku z 
článku Lhůta pro podání žádosti dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných 
sportovců v roce 2018 a poskytnutí dotace ve výši 38.000,- Kč na projekt Pořadatelství přátelských 
utkání reprezentace juniorů Česko – Švýcarsko,

neschvaluje

poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 
2018 žadateli FC Baník Chomutov z.s., IČO 017 09 909, se sídlem Chomutov, Březenecká 4689, na 
projekt Účast na MČR juniorů kategorie U19 ve futsale,

neschvaluje

poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 
2018 žadateli FC Baník Chomutov z.s., IČO 017 09 909, se sídlem Chomutov, Březenecká 4689, na 
projekt Pořádání MČR juniorů ve futsale kategorie U17 a U19.

JUDr. Marek Hrabáč Mgr. Jan Mareš, MBA
primátor statutárního města Chomutova náměstek primátora statutárního města 

Chomutova
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