USNESENÍ
z 51. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 14. 11. 2016 od 16.00
hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově.

Usnesení RaMěst č. 511/16 z 14. 11. 2016
Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. x/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rada statutárního města Chomutova
doporučuje ZSMCH
vydat s účinností od 01.01.2017 Obecně závaznou vyhlášku města Chomutova č. x/2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení RaMěst č. 512/16 z 14. 11. 2016
Návrh na rozdělení příspěvků na volnočasovou aktivitu dětí a mládeže
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
rozdělení příspěvků na volnočasovou aktivitu dětí a mládeže formou uzavření darovacích smluv s níže
uvedenými žadateli:
1) Handball klub Chomutov, z.s., IČ 65080343, se sídlem Chomutov, Kamenný vrch 5280, ve výši
6.000 Kč
2) Ing. Martin M., IČ 12070874, se sídlem Chomutov, ve výši 5.500 Kč
3) Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov, spolek, IČ 70693633, se sídlem Chomutov,
Přemyslova 259, ve výši 5.000 Kč
4) Junák - český skaut, středisko Český lev Chomutov, IČ 46787721, se sídlem Chomutov, Havlíčkova
3675, ve výši 14.500 Kč
5) Klub národní házené Chomutov, z.s., IČ 65081056, se sídlem Chomutov, Bezručova 4199, ve výši
11.000 Kč
6) Taneční klub BEETHOVEN D.C., IČ 70892709, se sídlem Chomutov, Hálkova 226/6, ve výši
14.000 Kč
7) TERRYDANCE COMPANY, IČ 02488515, se sídlem Chomutov, Čechova 3115/48, ve výši 11.000
Kč
8) Tělovýchovná jednota Baník Březenecká Chomutov, IČ 47792230, se sídlem Chomutov,
Chelčického 255, ve výši 5.500 Kč
9) TJ ZŠ SPV Chomutov, spolek, IČ 61342769, se sídlem Chomutov, Kadaňská 2334/2, ve výši 9.500
Kč
10) Veselá věda z.ú., IČ 03657914, se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 376/21, ve výši 12.500
Kč
11) Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, IČ 46789766, se sídlem Chomutov, Březenecká
4679, ve výši 10.500 Kč a
doporučuje ZSMCH
schválit rozdělení příspěvků na volnočasovou aktivitu dětí a mládeže formou uzavření darovacích
smluv s níže uvedenými žadateli:
1) Středisko volného času Domeček,příspěvková organizace, IČ 71294147, se sídlem Chomutov,
Jiráskova 4140, ve výši 233.000 Kč
2) Taneční škola STARDANCE s.r.o., IČ 22798773, se sídlem Chomutov, Havlíčkova 4184, ve výši
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32.000 Kč
3) Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895, IČ 46789685, se sídlem Chomutov, Na Příkopech
895/19, ve výši 40.000 Kč
4) Základní škola Chomutov, Písečná 5144, IČ 00831476, se sídlem Chomutov, Písečná 5144, ve výši
71.000 Kč
5) Základní škola Chomutov, Školní 1480, IČ 46789731, se sídlem Chomutov, Školní 1480/61, ve výši
27.500 Kč
6) Základní umělecká škola T.G.Masaryka Chomutov, IČ 61345636, se sídlem Chomutov, náměstí T.
G. Masaryka 1626, ve výši 190.000 Kč a
doporučuje ZSMCH
udělit výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže v čl.III,
odst.1, písmeno c, žadateli:
- ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Chomutov, IČ 65080033, se sídlem Chomutov, Blatenská 804 a
dále
doporučuje ZSMCH
schválit rozdělení příspěvků na volnočasovou aktivitu dětí a mládeže formou uzavření darovací
smlouvy s níže uvedeným žadatelem:
- ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Chomutov, IČ 65080033, se sídlem Chomutov, Blatenská 804, ve
výši 1.500 Kč.

Usnesení RaMěst č. 513/16 z 14. 11. 2016
Rozpočtové opatření č. 153/2016
Podnět č. 1 - Rozpočtové opatření č. 153/2016
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 153/2016 (1. část) - příspěvek na volnočasovou aktivitu dětí a mládeže
-snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3299, položka 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím) org. 194 o částku 92 500,-- Kč
-zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3299, položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 194 o
částku 76 500,-- Kč
-zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3299, položka 5212 (Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - fyzickým osobám), org. 194 o částku 5 500,-- Kč
-zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3299, položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím), org. 194 o částku 10 500,-- Kč a
doporučuje ZSMCH
schválit rozpočtové opatření č. 153/2016 (2. část) - příspěvek na volnočasovou aktivitu dětí a mládeže
-snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3299, položka 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím) org. 194 o částku 595 000,-- Kč
zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3299, položka 5222 (Neinvestiční transfery spolkům), org. 194 o
částku 1 500,-- Kč
-zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3299, položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím), org. 194 o částku 561 500,-- Kč
-zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3299, položka 5213 (Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - právnickým osobám), org. 194 o částku 32 000,-- Kč.
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Usnesení RaMěst č. 514/16 z 14. 11. 2016
Smlouva o poskytování služeb - prodej vstupenek v IC
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností Perfect System, s. r. o., IČ 26480981, se sídlem
Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5 dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 515/16 z 14. 11. 2016
Řešení správy ICT v podmínkách magistrátu města Chomutova
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
v souladu se závěry komise IT nevypisovat novou soutěž na outsourcing oblasti správy informačních
technologií a
zřizuje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. f) a § 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění),
s účinností od 1. 5. 2017 odbor informatiky a
stanovuje
počet zaměstnanců magistrátu podle § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (v
platném znění), k témuž datu na 244.

Usnesení RaMěst č. 516/16 z 14. 11. 2016
Jmenování vedoucího odboru majetku města
Rada statutárního města Chomutova
bere na vědomí
zrušení výběrového řízení na pozici vedoucího odboru majetku města.

Usnesení RaMěst č. 517/16 z 14. 11. 2016
Zadání Výzvy k podání nabídky na zakázku: Podnájem restaurace a hotelu Kamenčák
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
PZOO zadání Výzvy k podání nabídky na zakázku: Podnájem restaurace a hotelu Kamenčák ve
víceúčelovém objektu č. p. 5520 v areálu Kamencového jezera - podpora zaměstnannosti.

Usnesení RaMěst č. 518/16 z 14. 11. 2016
Lékařská pohotovostní služba v roce 2017
Rada statutárního města Chomutova
souhlasí
se spoluprací při zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2017 s Krajským úřadem Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156, a to v rozsahu celoročního
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provozu ordinace lékařské pohotovostní služby a
schvaluje
podání Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na zajištění lékařské
pohotovostní služby v roce 2017 dle přílohy č. 4.

Ing. Daniel Černý
primátor
statutárního města Chomutova

JUDr. Marek Hrabáč
náměstek primátora
statutárního města Chomutova
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