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Město  K a d a ň 
----------------------- 
 
 

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU z 21. SCHŮZE 
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 10.9.2020 od 8:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 654/2020 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla 
splněna, kromě usnesení č. 616/2020 a 649/2020, která trvají. 
 
        
 
 
Usnesení č. 655/2020 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - ZUŠ Kadaň 
 
          Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 53 135 Kč od Nadace 
ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 pro Základní uměleckou školu Klementa Slavického, 
Kadaň na nákup nového elektrického klavíru. 
 
        
 
 
Usnesení č. 656/2020 - Žádost o přesun prostředků do investičního fondu - ZUŠ Kadaň 
 
          Rada města schvaluje převod finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč z rezervního fondu 
do investičního fondu Základní umělecké školy Klementa Slavického, Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 657/2020 - Změna odpisového plánu 1. ZŠ Kadaň 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu Základní školy Kadaň, ul. 
Školní 1479, okr. Kadaň. 
        
 
 
Usnesení č. 658/2020 - Rozbory hospodaření města a jeho PO za I. pololetí 2020 
 
          Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací 
za I. pololetí 2020. 
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Usnesení č. 659/2020 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SPŠS a OA 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace č. 21/2020 na modernizaci výuky oborů vzdělání stavebního i ekonomického 
zaměření pro Střední průmyslovou školu stavební a Obchodní akademii, Kadaň ve výši 500 tis. 
Kč. 
        
       
 
 
Usnesení č. 660/2020 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Gymnázium Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace č. 22/2020 na podporu výuky mladých talentů pro Gymnázium, Kadaň ve 
výši 500 tis. Kč. 
       
 
 
Usnesení č. 661/2020 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - RADKA z.s. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace 23/2020 ve výši 200 tis. Kč pro RADKA z.s., Kadaň na zajištění 
protipožárního opatření v budově č.p. 630. 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 662/2020 - Smlouva Nemocnice s.r.o. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace č. 24/2020 na rekonstrukci oddělení šestinedělí - investice - "Plnění 
základních úkolů obce - rozvoj zdraví" pro Nemocnici Kadaň s.r.o. ve výši 15.800.000 Kč, z toho 
bude dotace ve výši 10.000.000 Kč investiční a ve výši 5.800.000 Kč neinvestiční. 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 663/2020 - Smlouva Nemocnice s.r.o. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace č. 25/2020 na provoz Nemocnice Kadaň s.r.o. ve výši 10.000.000 Kč. 
 
       
 
 
Usnesení č. 664/2020 - 4. rozpočtové opatření 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené rozpočtové změny - 4. 
rozpočtové opatření. 
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Usnesení č. 665/2020 - Stavba - „Využití srážkových vod u 3. ZŠ (Sluníčková)“ – uzavření 
dodatku č. 3 k SoD č. 15113/19 ze dne 17.10.2019 – změna ceny za provedení díla a 
prodloužení termínu dokončení stavby. 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k SoD č. 15113/19 ze dne 17.10.2019 s 
firmou FRK s. r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ 61324817 na akci „Využití srážkových 
vod u 3. ZŠ (Sluníčková)“. 
        
 
 
Usnesení č. 666/2020 - Parkourové hřiště v Kadani“  dodatek č. 1 ke smlouvě 15334/20 
 
          Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 15334/20 na akci „Parkourové hřiště v 
Kadani“ uzavřenou s firmou Colmex s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO 29037221. 
 
        
 
 
Usnesení č. 667/2020 - Park Rooseveltovy sady v Kadani – 1. etapa – výstavba 4 ks lávek přes 
potok – výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce 
„ Park Rooseveltovy sady v Kadani – 1. etapa –  výstavba 4 ks lávek přes potok“ a uzavření 
smlouvy o dílo s firmou Stavmax Group s.r.o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 
06080090. 
 
        
 
 
Usnesení č. 668/2020 - Park Rooseveltovy sady v Kadani – 1. etapa – vodohospodářské úpravy 
– dodatek č. 1 ke smlouvě 
 
          Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „Park Rooseveltovy sady v Kadani 
– 1. etapa – vodohospodářské úpravy“ uzavřenou s firmou PETROM STAVBY a.s., Běchovická 
701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO 26769611. 
 
        
 
 
Usnesení č. 669/2020 - Plnění plánu výstavby 
 
          Rada města bere na vědomí aktualizaci plánu výstavby na rok 2020. 
 
        
 
 
Usnesení č. 670/2020 - Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru - dodatek č. 1 SoD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15298/2020 ze dne 
18.5.2020 na akci "Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru" s firmou Petrom stavby, a.s., IČ: 
26769611 se sídlem: Běchovická 701/26, PSČ 100 00 Praha 10 - Strašnice. 
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Usnesení č. 671/2020 - Chodník u nemocnice - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Chodník u nemocnice" a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ: 27449416, se sídlem: 
Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5. 
 
        
 
 
Usnesení č. 672/2020 - Chodník u DDM Šuplík - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "Chodník za 
DDM Šuplík": 
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
2. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 
3. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
 
        
 
 
Usnesení č. 673/2020 - Prodej bytových domů v k.ú. Kadaň, Strážiště I 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit v souladu s § 39 zák. 128/2000 
Sb., o obcích, po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr obce prodat bytové domy čp. 1864, 
čp. 1865, čp. 1876, čp. 1877, čp. 1878, čp. 1887, čp. 1888 a čp. 1897 v k.ú. Kadaň. 
 
1/ Budova čp. 1864, Kadaň, předmětem prodeje je:  
-  Pozemek p. č. 2953/307 o výměře 58 m2 a pozemek p. č. 2953/45 o výměře 273 m2, 
jehož součástí je budova čp. 1864, to vše v katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres 
Chomutov.  
-  Jednotka č. 1864/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1864/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1864/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1864/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
-  Jednotka č. 1864/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1864/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
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- Jednotka č. 1864/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1864/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1864/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
 
2/ Budova čp. 1865, Kadaň, předmětem prodeje je:  
- Pozemek p. č. 2953/306 o výměře 55 m2 a pozemek p. č. 2953/44 o výměře 272 m2, 
jehož součástí je budova čp. 1865, to vše v katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres 
Chomutov.  
- Jednotka č. 1865/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1865/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1865/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1865/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1865/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1865/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1865/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1865/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1865/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
 
3/ Budova čp. 1876, Kadaň, předmětem prodeje je: 
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- Pozemek p. č. 2953/305 o výměře 55 m2 a pozemek p. č. 2953/33 o výměře 273 m2, 
jehož součástí je budova čp. 1876, to vše v katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres 
Chomutov.  
- Jednotka č. 1876/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1876/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1876/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1876/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1876/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1876/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1876/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1876/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1876/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
 
4/ Budova čp. 1877, Kadaň, předmětem prodeje je: 
- Pozemek p. č. 2953/302 o výměře 56 m2, pozemek p. č. 2953/303 o výměře 9 m2 a 
pozemek p. č. 2953/21 o výměře 274 m2, jehož součástí je budova čp. 1877, to vše v 
katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.  
- Jednotka č. 1877/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1877/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1877/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
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(681/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1877/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1877/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(673/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,3 
m2.  
- Jednotka č. 1877/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1877/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1877/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1877/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
- Jednotka č. 1877/010, která v sobě zahrnuje mezonetový byt umístěný ve 2. a 3. NP 
budovy jako prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech 
nemovité věci (1099/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové 
plochy bytu činí 109,9 m2. 
 
5/ Budova čp. 1878, Kadaň, předmětem prodeje je: 
- Pozemek p. č. 2953/304 o výměře 58 m2 a pozemek p. č. 2953/23 o výměře 274 m2, 
jehož součástí je budova čp. 1878, to vše v katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres 
Chomutov.  
- Jednotka č. 1878/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1878/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1878/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1878/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1878/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
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- Jednotka č. 1878/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1878/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1878/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1878/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
 
6/ Budova čp. 1887, Kadaň, předmětem prodeje je: 
- Pozemek p. č. 2966/12 o výměře 53 m2 a pozemek p. č. 2953/32 o výměře 273 m2, 
jehož součástí je budova čp. 1887, to vše v katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres 
Chomutov.  
- Jednotka č. 1887/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1887/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1887/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1887/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1887/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1887/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1887/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1887/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1887/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
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(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
 
7/ Budova čp. 1888, Kadaň, předmětem prodeje je: 
- Pozemek p. č. 2953/298 o výměře 63 m2 a pozemek p. č. 2953/20 o výměře 272 m2, 
jehož součástí je budova čp. 1888, to vše v katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres 
Chomutov.  
- Jednotka č. 1888/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1888/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1888/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1888/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1888/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1888/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1888/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1888/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
-  Jednotka č. 1888/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
 
8/ Budova čp. 1897, Kadaň, předmětem prodeje je: 
- Pozemek p. č. 2953/299 o výměře 65 m2, pozemek p. č. 2953/300 o výměře 13 m2, 
pozemek p. č. 2953/301 o výměře 11 m2, pozemek p. č. 2953/308 o výměře 12 m2 a pozemek 
p. č. 2953/10 o výměře 272 m2, jehož součástí je budova čp. 1897, to vše v katastrálním území 
Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.  
- Jednotka č. 1897/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1897/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
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(675/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1897/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1897/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1897/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(673/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,3 
m2.  
- Jednotka č. 1897/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1897/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1897/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1897/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
- Jednotka č. 1897/010, která v sobě zahrnuje mezonetový byt umístěný ve 2. a 3. NP 
budovy jako prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech 
nemovité věci (1229/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové 
plochy bytu činí 122,9 m2. 
       
 
 
Usnesení č. 674/2020 - Prodej bytových domů v k.ú. Kadaň, Strážiště I 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prohlášení o rozdělení práva k 
nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám pro bytové domy čp. 1864, čp. 1865, čp. 1876, 
čp. 1877, čp. 1878, čp. 1887, čp. 1888 a čp. 1897 v k.ú. Kadaň dle ust. § 1166 občanského 
zákoníku, a to ve znění předloženém správou bytů. 
 
1/ Budova čp. 1864, Kadaň, předmětem prodeje je:  
-  Pozemek p. č. 2953/307 o výměře 58 m2 a pozemek p. č. 2953/45 o výměře 273 m2, 
jehož součástí je budova čp. 1864, to vše v katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres 
Chomutov.  
- Jednotka č. 1864/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1864/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
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(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1864/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
-  Jednotka č. 1864/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
-  Jednotka č. 1864/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1864/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1864/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1864/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1864/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
 
2/ Budova čp. 1865, Kadaň, předmětem prodeje je:  
- Pozemek p. č. 2953/306 o výměře 55 m2 a pozemek p. č. 2953/44 o výměře 272 m2, 
jehož součástí je budova čp. 1865, to vše v katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres 
Chomutov.  
- Jednotka č. 1865/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1865/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1865/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1865/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1865/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
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- Jednotka č. 1865/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1865/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1865/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1865/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
 
3/ Budova čp. 1876, Kadaň, předmětem prodeje je: 
- Pozemek p. č. 2953/305 o výměře 55 m2 a pozemek p. č. 2953/33 o výměře 273 m2, 
jehož součástí je budova čp. 1876, to vše v katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres 
Chomutov.  
- Jednotka č. 1876/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1876/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1876/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1876/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1876/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1876/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1876/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1876/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1876/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
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(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
 
4/ Budova čp. 1877, Kadaň, předmětem prodeje je: 
- Pozemek p. č. 2953/302 o výměře 56 m2, pozemek p. č. 2953/303 o výměře 9 m2 a 
pozemek p. č. 2953/21 o výměře 274 m2, jehož součástí je budova čp. 1877, to vše v 
katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.  
- Jednotka č. 1877/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1877/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1877/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1877/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1877/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(673/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,3 
m2.  
- Jednotka č. 1877/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1877/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1877/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1877/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
- Jednotka č. 1877/010, která v sobě zahrnuje mezonetový byt umístěný ve 2. a 3. NP 
budovy jako prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech 
nemovité věci (1099/6959) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové 
plochy bytu činí 109,9 m2. 
 
5/ Budova čp. 1878, Kadaň, předmětem prodeje je: 
- Pozemek p. č. 2953/304 o výměře 58 m2 a pozemek p. č. 2953/23 o výměře 274 m2, 
jehož součástí je budova čp. 1878, to vše v katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres 
Chomutov.  
- Jednotka č. 1878/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
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(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1878/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1878/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1878/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1878/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1878/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1878/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1878/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1878/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
 
6/ Budova čp. 1887, Kadaň, předmětem prodeje je: 
- Pozemek p. č. 2966/12 o výměře 53 m2 a pozemek p. č. 2953/32 o výměře 273 m2, 
jehož součástí je budova čp. 1887, to vše v katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres 
Chomutov.  
- Jednotka č. 1887/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1887/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1887/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1887/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
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- Jednotka č. 1887/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1887/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1887/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1887/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1887/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
 
7/ Budova čp. 1888, Kadaň, předmětem prodeje je: 
- Pozemek p. č. 2953/298 o výměře 63 m2 a pozemek p. č. 2953/20 o výměře 272 m2, 
jehož součástí je budova čp. 1888, to vše v katastrálním území Kadaň, obec Kadaň, okres 
Chomutov.  
- Jednotka č. 1888/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1888/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1888/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1888/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1888/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1888/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1888/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1888/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
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(675/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
-  Jednotka č. 1888/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
 
8/ Budova čp. 1897, Kadaň, předmětem prodeje je: 
- Pozemek p. č. 2953/299 o výměře 65 m2, pozemek p. č. 2953/300 o výměře 13 m2, 
pozemek p. č. 2953/301 o výměře 11 m2, pozemek p. č. 2953/308 o výměře 12 m2 a pozemek 
p. č. 2953/10 o výměře 272 m2, jehož součástí je budova čp. 1897, to vše v katastrálním území 
Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov.  
- Jednotka č. 1897/001, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1897/002, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2. 
- Jednotka č. 1897/003, která v sobě zahrnuje byt umístěný v 1. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1897/004, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2.  
- Jednotka č. 1897/005, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(673/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,3 
m2.  
- Jednotka č. 1897/006, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2.  
- Jednotka č. 1897/007, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(598/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 59,8 
m2. 
- Jednotka č. 1897/008, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(675/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 67,5 
m2.  
- Jednotka č. 1897/009, která v sobě zahrnuje byt umístěný ve 3. NP budovy jako 
prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 
(681/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
- Jednotka č. 1897/010, která v sobě zahrnuje mezonetový byt umístěný ve 2. a 3. NP 
budovy jako prostorově oddělenou část domu a spoluvlastnický podíl na společných částech 
nemovité věci (1229/7089) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové 
plochy bytu činí 122,9 m2. 
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Usnesení č. 675/2020 - Převod práv a závazků, Strážiště I – BJ  
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení úpravu záhlaví Smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní č. 13829/16 ze dne 21.12.2016 formou uzavření dodatku č. 1. Údaje 
budoucího kupujícího v záhlaví smlouvy budou opraveny následovně:  
p. Ferstel, Kadaň – ideál. 1/2 
pí Turková, Kadaň – ideál. 1/2 
 
       
 
 
Usnesení č. 676/2020 - Pronájem části parcely 61/1 (díl B) a par. č. 61/7 v k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města schvaluje pronájem části par. č. 61/1 (díl B) o vým. 404 m2 a par. č. 61/7 o 
vým. 14 m2 v k.ú. Prunéřov na dobu neurčitou, p. Herškovičovi, bytem Strupčice. Nájemní 
smlouva se uzavírá s účinností od 01.10.2020. Výše nájemného činí 1,- Kč/m2/rok, tj. celkem 
418,- Kč ročně. 
       
 
 
Usnesení č. 677/2020 - Pronájem části parcely 61/1 (díl M) v k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města schvaluje pronájem části par. č. 61/1 (díl M) o vým. 470 m2 v k.ú. Prunéřov 
na dobu neurčitou, p. Kotulovi, Spořice. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od 01.10.2020. 
Výše nájemného činí 1,- Kč/m2/rok, tj. celkem 470,- Kč ročně. 
 
       
 
 
Usnesení č. 678/2020 - Pronájem části par. č. 3460/188 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje pronájem části par. č. 3460/188 o vým. 114 m2 v k.ú. Kadaň p. 
Leštinovi, Kadaň na dobu určitou, a to do doby nabytí vlastnictví k pozemku par. č. 3460/53 
jehož součástí je stavba čp. 1831 v k.ú. Kadaň. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od 
01.10.2020. Výše nájemného činí 50,- Kč/m2/rok, tj. celkem 5.700,- Kč ročně. 
       
 
 
Usnesení č. 679/2020 - Záměr – prodej par. č. 922/1 a části  par. č. 886/1 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 15 
dnů na úřední desce MÚ záměr obce prodat par. č. 922/1 o vým. 92 m2 a část par. č. 886/1 o 
vým. cca 13 m2 v k.ú. Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 680/2020 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – SVS, a.s. 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města – část par. č. 416/3 a 417 v k.ú. Úhošťany, za 
jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč + DPH za každý započatý m2, min. však 1.000,- Kč + 
DPH, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti, a.s. se sídlem Teplice, Přítkovská 
1689 dle smlouvy v předloženém znění. 
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Usnesení č. 681/2020 - Revokace bodu č. 24 v usnesení ZM č. 91/2020 ze dne 25.06.2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci bodu č. 24 v usnesení 
ZM č. 91/2020 ze dne 25.06.2020. 
       
 
 
Usnesení č. 682/2020 - Revokace bodu č. 24 v usnesení ZM č. 91/2020 ze dne 25.06.2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků v k.ú. Kadaň v 
zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 4 v Kadani:   
Kupující: pí Frischová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/90 a ideál. 1/40 par. č. 3065/61 
Kupní cena činí: 4261,- Kč 
       
 
 
Usnesení č. 683/2020 - Výpůjčka části par. č. 3460/315 o vým. 17 m2 v k.ú. Kadaň, ul. Javorová 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku par. č. 3460/315 o vým. 17 
m2 v k.ú. Kadaň s účinností od 01.10.2020 s p. Dolanským, Kadaň a s pí Zborníkovou, Kraslice, 
za následujících podmínek:  
doba výpůjčky: určitá (po dobu vlastnictví nemovitosti příslušného čp.)   
- s ujednáním možnosti předčasného vrácení pro potřeby půjčitele   
 využití: jako zahrada před objektem (příslušným čp.)  
 povinnosti vypůjčitele:  
-  povinnost hradit náklady spojené s obvyklým udržováním vypůjčeného pozemku, zejména 
jeho pravidelný úklid 
 - omezení zřizovat na pozemku jakékoliv stavby     
 - na pozemku konat jen tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na komunikaci 
 
       
 
 
Usnesení č. 684/2020 - Strážiště I - prodej - rodinné domy 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej nemovitostí (včetně 
příslušenství) - RD Strážiště I v k.ú. Kadaň dle níže uvedeného: 
a) zastavěná par. č. 2953/48 vč. stavby o výměře 132 m2, par. č. 2953/9 o vým. 95 m2 
(zahrada) a par. č. 2953/172 o vým. 30 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3152/99 - do 
vlastnictví manželé Hladíkovi a sl. Hladíkové, bytem Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč.  
b) zastavěná par. č. 2953/36 vč. stavby čp. 1873 o výměře 93 m2 a par. č. 2953/79 o vým. 63 
m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3131/99 - do vlastnictví p. Čulíkovi, bytem Kadaň. Kupní 
cena činí 1 253 000,- Kč. 
(A dále náklady související s uzavřením kupní smlouvy a správním poplatkem za vklad smlouvy 
do KN). 
       
 
 
Usnesení č. 685/2020 - Pronájem nebytových prostor v části objektu č.p. 1, ul. J. Švermy, 
Kadaň - (obálková metoda) - opakovaná nabídka 
 
          Rada města projednala jedinou došlou nabídku (na zveřejněnou nabídku pronájmu 
prostor v čp. 1) ve výši 2 976,- Kč/měsíc, se záměrem využití prostor jako prodejna květin 
(věnců, svícnů, dárkových předmětů) od pí Šálkové se sídlem, Poláky Chbany, IČ 86863622 a 
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schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 1, ul. J. 
Švermy - jedná se o nebytový prostor (1 místnost o vým. 30 m2, bez vlastního WC) umístěný 
vpravo od hlavního vstupu s přístupem ze společné vstupní haly za nájemní cenu 2 976,- 
Kč/měsíc, tj. celkem ročně 35 712,- Kč, za účelem - prodejna květin (věnců, svícnů, dárkových 
předmětů) s pí Šálkovou se sídlem Poláky Chbany, IČ 86863622 na dobu neurčitou s účinností 
od 01.10.2020 (a dále za podmínek schválených usnesením rady města č. 466/2020). 
 
       
 
Usnesení č. 686/2020 - Záměr - prodloužení nájmu/pachtu – Nájemní/pachtovní smlouva č. 
5449/N/04 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích  zveřejnit po dobu 15 
dnů záměr obce pronajmout p.č. 3461/2 o výměře 880 m2, p.č. 3463/1 o výměře 13134 m2, p.č. 
3464/1 o výměře 39988 m2, p.č. 3464/4 o výměře 1630 m2, p.č. 3464/8 o výměře 2063 m2, p.č. 
3464/9 o výměře 94903 m2, části p.č. 3419/5 o výměře 162 m2, části p.č. 3464/3 o výměře 853 
m2, části p.č. 3050/9 o výměře 7315 m2  v k.ú. Kadaň a části p.č. 104/877 o výměře 3161 m2 v 
k.ú. Tušimice a to na dobu určitou 1 rok, od 1.11.2020 do 31.10.2021. 
 
       
 
 
Usnesení č. 687/2020 - Výpůjčka nebytových prostor v čp. 377 k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kadaň a spolkem 
Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, Kadaň, a to v předloženém znění. Jedná se o výpůjčku 
nebytových prostor v čp. 377 v k.ú. Prunéřov, včetně stávajícího vybavení na dobu určitou - dva 
roky.  
Měsíční zálohová platba (ústřední topení, teplá voda, běžná spotřeba el.en.): 5000,-Kč 
Výpůjčka je sjednána s ohledem na účel, a to - registrované sociální služby Terénního programu 
Kadaňsko. 
        
 
 
Usnesení č. 688/2020 - Úprava smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 15147/19 dodatkem č. 1 
-  Areál pozemního hokeje 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření dodatku č. 1 smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě mezi městem Kadaň a Sportovním klubem HOCKEY CLUB 
KADAŇ, z.s., U Stadionu 1980, Kadaň, a to v předloženém znění. Dodatek upravuje předmět 
budoucího daru s ohledem na dokončení stavby „Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani“ 
a vydání kolaudačního souhlasu SÚ-22576/2020/KJ. 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 689/2020 - Smlouva o právu stavby (Areál pozemního hokeje) 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o právu 
stavby mezi městem Kadaň a Sportovním klubem HOCKEY CLUB KADAŇ, z.s., U Stadionu 
1980, Kadaň, a to v předloženém znění. Smlouva o právu stavby je sjednávána na dobu 10 let 
bezúplatně s ohledem na skutečnost, že město Kadaň se po uplynutí udržitelnosti projektu 
stane bezúplatně vlastníkem stavby „Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani“ (kolaudační 
souhlas SÚ-22576/2020/KJ). 
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Usnesení č. 690/2020 - Úprava předmětu výpůjčky – smlouva o výpůjčce č. 13813/16 
(Sportovní zařízení Kadaň, p.o.) 
 
          Rada města schvaluje vyjmutí níže uvedených nemovitostí v k.ú. Kadaň z předmětu 
výpůjčky „Smlouvy o výpůjčce č. 13813/16" uzavřené mezi městem Kadaň a Sportovním 
zařízením Kadaň, p.o. U Stadionu 2028, Kadaň, a to formou dodatku č. 10. 
Jedná se o objekty odstraněné z areálu pozemního hokeje na základě demoličního výměru: 
- budova bez čp. stojící na p.č. 3304/16 a p.č. 3304/17  k.ú. Kadaň  
- budova bez čp. stojící na p.č. 2229/5   a p.č. 3304/17 k.ú. Kadaň 
 
       
 
Usnesení č. 691/2020 - Smlouva o zřízení služebnosti stavby – Severočeské doly a.s.: stavba 
„Prunéřov – Tušimice – ETAPA I – Novostavba cyklotrasy“ 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stavby mezi společností 
Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, Chomutov a městem Kadaň, a to v 
předloženém znění. Služebnost dle této smlouvy zřizuje společnost Severočeské doly a.s. 
úplatně –  jednorázovou částkou 21 700,- Kč + DPH. Uzavřením smlouvy bude vypořádán 
majetkoprávní vztah k pozemku p.č. 104/125 v k.ú. Tušimice, který je dotčen stavbou města 
Kadaně: "Prunéřov – Tušimice – ETAPA I – Novostavba cyklotrasy”. 
 
       
 
 
Usnesení č. 692/2020 - Prodej p.č. 1855/7 v k.ú. Kadaň (dle GP 2974-19/2020) 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej p.č. 1855/7 o výměře 82 
m2 v k.ú. Kadaň.  
Kupující: Bronwest s.r.o., Vinařická 365, 432 01 Jirkov   
Kupní cena: 34 350,- Kč + DPH 
       
 
 
Usnesení č. 693/2020 - Prodej p.č. 1855/7 v k.ú. Kadaň (dle GP 2974-19/2020) 
 
          Rada města schvaluje věcné břemeno ve prospěch města Kadaně k p.č. 1855/7 v k.ú. 
Kadaň za účelem umožnění přístupu města k údržbě a opravě přístřešku pro komunální odpad, 
které bude sjednané v kupní smlouvě uzavírané mezi městem Kadaň a společností Bronwest 
s.r.o., Vinařická 365, 432 01 Jirkov. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 1000,- Kč + DPH. 
 
       
 
Usnesení č. 694/2020 - Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v lokalitě „Jihovýchodní 
předpolí“ 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření směnné smlouvy 
mezi městem Kadaň a společností JUREX VOS, s.r.o., Richarda Weinera 2304, Budějovické 
Předměstí, Písek, a to v předloženém znění. 
Předmětem směny jsou níže uvedené pozemky dle geometrického plánu č. 3000-61/2020. 
Pozemky města Kadaně: p.č. 3463/102, p.č. 3463/103, p.č. 3463/104, p.č. 3463/105, p.č. 
3463/106, p.č. 3463/107, p.č. 3463/108, p.č. 3464/19, p.č. 3464/20, p.č. 3464/22, p.č. 3464/4, 
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p.č. 3464/23, p.č. 3464/24, p.č. 3464/26, p.č. 3464/27, p.č. 3464/28, p.č. 3464/29, p.č. 3464/30, 
p.č. 3464/31, p.č. 3464/32, p.č. 3464/33, p.č. 3464/34, p.č. 3464/35, p.č. 3464/36, p.č. 3464/37, 
p.č. 3464/38, p.č. 3464/39, p.č. 3464/40 o celkové výměře 30618 m2 v k.ú. Kadaň 
se směňují za pozemek ve vlastnictví společnosti JUREX VOS, s.r.o.: 
p.č. 16447 m2 v k.ú. Kadaň  
Smlouva směnná sjednává směnu bez doplatku s ohledem na budoucí zpětný převod pozemků 
(komunikací) i s infrastrukturou investovanou společností JUREX VOS, s.r.o. na město Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 695/2020 - Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v lokalitě „Jihovýchodní 
předpolí“ 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Kadaň a společností JUREX VOS, s.r.o., Richarda Weinera 2304, Budějovické 
Předměstí, Písek, a to v předloženém znění. Předmětem prodeje jsou níže uvedené pozemky 
dle geometrického plánu č. 3000-61/2020 v rámci ucelení IV. etapy “Jihovýchodního předpolí” - 
p.č. 3464/21, p.č. 3464/41, p.č. 3464/42, p.č. 3464/43, p.č. 3464/44 o celkové výměře 3849 m2 
v k.ú. Kadaň. 
Kupní cena je smluvní a činí: 2 117 000,- Kč + DPH 
 
       
 
Usnesení č. 696/2020 - Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v lokalitě „Jihovýchodní 
předpolí“ 
 
          Rada města odkládá projednání návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem 
Kadaň a společností JUREX VOS, s.r.o., Richarda Weinera 2304, Budějovické Předměstí, 
Písek. Předmětem smlouvy jsou níže uvedené pozemky včetně budoucí vybudované 
infrastruktury (komunikace, VO, dešťová kanalizace) dle geometrického plánu č. 3000-61/2020 - 
p.č. 3463/108, p.č. 3463/103, p.č. 3464/102, p.č. 3464/4, p.č. 3464/23, p.č. 3464/22, p.č. 
3464/27, p.č.  3464/26, p.č. 3464/36, p.č. 3464/20 o celkové výměře 9483 m2 v k.ú. Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 697/2020 - Informace – Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 9088/07 - RADKA z.s. 
 
          Rada města bere na vědomí informace k uzavření dodatku č. 7 a schvaluje úpravy tohoto 
dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 9088/07 uzavřené mezi městem Kadaň a spolkem RADKA 
z.s. (v předloženém novém znění). 
       
 
 
Usnesení č. 698/2020 - Záměr -  prodej par. č. 368/1 a par. č. 369/3 v k.ú. Úhošťany 
 
          Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnit záměr obce prodat 
pozemky par. č. 368/1 o vým. 6 300 m2 a par. č. 369/3 o vým. 308 m2 v k.ú. Úhošťany (na 
základě žádosti o prodej). Odůvodnění: bude provedena aktualizace studie zájmové plochy BV - 
pro možný prodej zájmových pozemků více jak jednomu zájemci. 
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Usnesení č. 699/2020 - Záměr -  prodej par. č. 368/1 a par. č. 369/3 v k.ú. Úhošťany 
 
          Rada města projednala informace Severočeské vodárenské společnosti, a.s. ve věci 
kapacitního zajištění vodou obce Úhošťany a konstatuje že kapacita je zajištěna a ukládá 
provést aktualizaci studie pro prodej zájmové plochy BV a následnou přípravu podmínek pro 
prodej plochy. 
       
 
Usnesení č. 700/2020 - Přidělení sociálního bytu s jistotou – vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Žitná, Kadaň s p. Horváthem a pí Horváthovou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 701/2020 - Přidělení sociálního bytu s jistotou –vel. 1+0 
 
          Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v 
budově v ul. Chomutovská, Kadaň s p. Surmajem, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 702/2020 - Přidělení bytů - výměna bytů vel. 1+1 a  vel. 2+1 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 022 o velikosti 
1+1 v budově v ul. Golovinova, Kadaň s pí Krejčovou, bytem Golovinova Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 703/2020 - Přidělení bytů - výměna bytů vel. 1+1 vel. 2+1 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+1 v 
budově v ul. Golovinova, Kadaň s p. Albrechtem, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 704/2020 - Přidělení bytů - výměna bytů – vel. 1+1 a vel. 2+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Golovinova, Kadaň s p. Albrechtem, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 705/2020 - Přidělení bytů - výměna bytů – vel. 1+1a vel. 2+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+1 v 
budově v ul. Golovinova, Kadaň s pí Krejčovou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 706/2020 - Žádost o souhlas s podnájmem RD Na Strážišti, Kadaň – p. Parkan 
 
          Rada města schvaluje p. Parkanovi, Na Strážišti Kadaň, podnájem rodinného domu čp. 
na jeden rok do 30.9.2021 rodině se dvěma dětmi. 
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Usnesení č. 707/2020 - Žádost o souhlas s podnájmem bytu v BD Na Strážišti, Kadaň – pí 
Hoření 
 
          Rada města schvaluje pí Hoření, Na Strážišti, Kadaň, podnájem bytu v bytovém domě na 
jeden rok do 30.9.2021 jedné osobě. 
 
       
 
 
Usnesení č. 708/2020 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.09.2020.  
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.09.2020 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Chomutovská, Kadaň s pí Vákovou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 709/2020 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle 
předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu 
dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách. 
 
       
 
 
Usnesení č. 710/2020 - Harmonogram plnění smlouvy - aktualizace přílohy č. 2 studio Colmo 
 
          Rada města schvaluje přílohu č. 2 ke Smlouvě o dílo a Licenční smlouvě s Colmo v.o.s. v 
předloženém znění. 
        
 
 
Usnesení č. 711/2020 - Re-Use Centrum 
 
          Rada města bere na vědomí možnost vytvoření Re-Use Centra v Kadani za účelem 
předcházení tvorby odpadů na principu cirkulární ekonomiky, ukládá projednat možnost získání 
stavebních buněk od Severočeských dolů a.s. a prověřit možnost jejich umístění v prostoru u 
komunitní zahrady. 
        
 
 
Usnesení č. 712/2020 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2020 - smlouvy o poskytnutí dotace Münchovi 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh smlouvy o 
poskytnutí dotace na č.p. 121 v Kadani v rámci Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón v roce 2020 - podíl města. 
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Usnesení č. 713/2020 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2020 - smlouvy o poskytnutí dotace Münchovi 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh smlouvy o 
poskytnutí dotace na č.p. 121 v Kadani v rámci Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón v roce 2020 - státní finanční podpora. 
 
       
 
Usnesení č. 714/2020 - Změna manažera prevence kriminality 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města odvolat z funkce manažera prevence 
kriminality Michaelu Kobzovou, DiS. 
       
 
 
Usnesení č. 715/2020 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2020" 
 
          Rada města schvaluje přidělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z 
rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2020" takto: 
 

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno  
(v Kč) 

Schváleno  
(v Kč) 

Ing. Jiří Šruma  148 55 763  kpt. Jaroše 1548 50 000 15 000 

Hana Křivdová  120 71 323  1. máje 1527          40 136 20 000 

 
        
 
 
Usnesení č. 716/2020 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2020" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města přidělení dotací z dotačního programu 
"Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2020" 
takto: 

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno  
(v Kč) 

Doporučeno  
(v Kč) 

Veronika Tomsová  058 47 206  Na Průtahu 2037   55 654 17 000 

Bc. Simona Huňová  726 08 404  kpt. Jaroše 609        106 231 28 000 

Jan Böhm  726 09 508  Jiráskova 1367        199 866 52 000 

Blig s.r.o.  034 48 436  Královský Vrch 1991        193 506 53 000 

 
       
 
Usnesení č. 717/2020 - Dotační program "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na 
podporu podnikání pro rok 2021" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotační program "Poskytování 
dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021" v předloženém znění 
spolu s vzorovou Žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2021 a vzorovou Smlouvou o poskytnutí 
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dotace na podporu podnikání č.. /2021. Objem vyčleněných finančních prostředků z rozpočtu 
města na tento program pro rok 2021 bude 800 000 Kč a maximální výše dotace na jeden 
podnikatelský záměr bude 200 000 Kč. 
       
 
 
Usnesení č. 718/2020 - Žádost o prodloužení termínu realizace podnikatelského záměru 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti o prodloužení termínu 
realizace podnikatelského záměru "Projížďky koňským kočárem po Kadani" do 30. června 2021 
a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu podnikání č. 9/2019. 
 
       
 
Usnesení č. 719/2020 - Zpráva o dopravě 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o dopravě za rok 2019/2020. 
 
        
 
 
Usnesení č. 720/2020 - Autobusová linka Kadaň - Prunéřov 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu s návrhem vzniku autobusové linky 
Kadaň - Kadaň, Prunéřov a souhlasí s navrhovaným řešením za podmínky zajištění linky 
Ústeckým krajem. 
        
 
 
Usnesení č. 721/2020 - Zpráva o situaci v okolí Crossbaru v ul. Chomutovská č.p. 1369 a 
navrhovaných způsobech řešení 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o situaci v okolí Crossbaru v ul. 
Chomutovská č.p. 1369 a navrhovaných způsobech řešení. 
 
        
Usnesení č. 722/2020 - Inventury 2020 
 
          Rada města schvaluje provedení inventarizace majetku města dle § 29 zákona 563/1991 
Sb. v platném znění za rok 2020 ve smyslu níže uvedeného harmonogramu a jmenuje hlavní 
inventarizační komisi ve složení: 
 
Předseda: 
Místostarosta města Mgr. Jan Losenický 
 
Členové: 
Ing. Zdeněk Vaško                             Mgr. Tomáš Mědílek 
Ing. Jitka Viková                                 Ing. Karel Bazalka 
Ing. Lenka Kášová                             Jindřich Drozd 
Ing. Jiří Frajt                                       Martin Polaczek Apolen 
Ing. Milan Pikl                                     Hana Baxa Mašková 
Ing. Jiří Pazdera                                 Jana Hájková 
Ing. Petr Panuška             Eva Hubínková 
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Usnesení č. 723/2020 - Návrh na vyřazení majetku z evidence města 
 
          Rada města schvaluje vyřazení majetku z majetkové evidence města uvedeného v 
příloze. 
        
 
 
Usnesení č. 724/2020 - Vyjádření ke schodišti u projektu VD Kadaň 
 
          Rada města projednala řešení schodiště k VD Kadaň pod františkánským klášterem na 
p.č. 1036/1, 1036/6 a 2913/1 k.ú. Kadaň a schvaluje variantu č. 5 (příloha 3.5.). 
 
        
 
 
Usnesení č. 725/2020 - Žádost o využití pozemku města - Radka, z.s. 
 
          Rada města schvaluje pronájem části Mírového náměstí a části městských hradeb v 
Kadani pro akci "Stezka uličkou" pro neziskovou organizaci Radka, z.s. za 1,- Kč na den 1. 11. 
2020 od 16.00 - 19.30 hod., v případě nepříznivého počasí na den 8. 11. 2020 od 16.00 - 19.30 
hod. 
        
 
 
Usnesení č. 726/2020 - Nezaměstnanost ve městě 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu ředitelky kontaktního pracoviště ÚP ČR 
o nezaměstnanosti ve městě. 
        
 
 
Usnesení č. 727/2020 - Výběr zhotovitele - Výroba stánků Mírové náměstí 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o výběru zhotovitele na akci Výroba 
stánků (Mírové náměstí) dle předložených podkladů a návrhu KZK. 
 
        
 
 
Usnesení č. 728/2020 - Přijetí daru pro MěSSS Kadaň 
 
          Rada města schvaluje přijetí daru, osobního automobilu Škoda Octavia combi v ceně 
894.500,- Kč, od firmy ŠKODA AUTO a.s. pro MěSSS Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 729/2020 - Služební cesta 7.10. - 9.10. 2020 
 
          Rada města schvaluje účast Ing. Zdeňka Vaška a Mgr. Stanislava Hakla na studijní cestě 
pořádané Severočeskými Doly, a.s. - Hornická historie na Českokrumlovsku ve dnech 7. - 9. 10. 
2020. 
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Usnesení č. 730/2020 - Termín mimořádné schůze rady města dne 24.9. 2020 
 
          Rada města schvaluje termín mimořádné schůze rady města dne 24.9. 2020 od 14.00 
hod. 
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 


