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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU z 10. ZASEDÁNÍ 
 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA KADANĚ, 
 

které se konalo dne 24.9.2020 od 15:15 hodin 

v hlavním sále kulturního zařízení Střelnice 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 131/2020 - Rozbory hospodaření za I. pololetí 2020 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený rozbor hospodaření města a jeho 
příspěvkových organizací za I. pololetí 2020.  
 

 
 
Usnesení č. 132/2020 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SPŠS a OA 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy 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. 133/2020 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Gymnázium Kadaň 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace  
č. 22/2020 na podporu výuky mladých talentů pro Gymnázium Kadaň ve výši 500 tis. Kč.  
 
 
 
 
Usnesení č. 134/2020 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - RADKA z.s. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy 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. 135/2020 - Smlouvy o poskytnutí individuální dotace - Nemocnice Kadaň s.r.o. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy 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.  
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Usnesení č. 136/2020 - Smlouvy o poskytnutí individuální dotace - Nemocnice Kadaň s.r.o. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace  
č. 25/2020 na provoz Nemocnice Kadaň s.r.o. ve výši 10.000.000 Kč.  
 
 
 
 
Usnesení č. 137/2020 - 4. rozpočtové opatření 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložené rozpočtové změny - 4. rozpočtové opatření 
(příloha č. 2).  
 
 
 
Usnesení č. 138/2020 - Plnění plánu výstavby 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění plánu výstavby na rok 2020.  
 

 
 
Usnesení č. 139/2020 - Dobrovolný svazek obcí "Cyklostezka Prunéřov - Černovice" - dodatek 
stanov 
 

Zastupitelstvo města schvaluje schválit dodatek č.1 stanov Dobrovolného svazku obcí 
"Cyklostezka Prunéřov - Černovice".  

 
 
 
Usnesení č. 140/2020 - Prodej bytových domů v k.ú. Kadaň, Strážiště I 
 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit 
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.  
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- 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.  
- 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 
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(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 
(681/5862) vzájemně spojené a neoddělitelné. Celková výměra podlahové plochy bytu činí 68,1 
m2. 
 
4/ Budova čp. 1877, Kadaň, předmětem prodeje je: 
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- 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 
(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 
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(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.  
- 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.  
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- 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 
(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 
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(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. 141/2020 - Prodej bytových domů v k.ú. Kadaň, Strážiště I 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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 
(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 
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(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: 
- 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.  
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- 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 
(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 
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(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.  
- 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: 
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- 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 
(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 
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(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 
(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 
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(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. 142/2020 - Převod práv a závazků, Strážiště I – BJ  
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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. 143/2020 - Revokace bodu č. 24 v usnesení ZM č. 344/2020 ze dne 14.05.2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje revokaci bodu č. 24 v usnesení ZM č. 344/2020 ze dne 
14.05.2020. 
        
 
 
Usnesení č. 144/2020 - Revokace bodu č. 24 v usnesení ZM č. 344/2020 ze dne 14.05.2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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. 145/2020 - Převod p.č. 2572 v k.ú. Kadaň od ČR – ÚZSVM 
 

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod (od ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových) části p.č. 2572 v k.ú. Kadaň, která je dotčena stavbou místní 
komunikace (dle pasportu místních komunikací) a části potřebné pro město k zajištění umístění 
přístřešku na komunální odpad. 
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Usnesení č. 146/2020 - Aktualizace žádosti o bezúplatný převod p.č. 228/19, 229/6, 240/4, 
240/8, 240/9, 240/10 v k.ú. Tušimice  od ČR – ÚZSVM 
 

Zastupitelstvo města schvaluje trvat na svém usnesení č. 121/2016 ze dne 22.9.2016  
a potvrzuje zájem o bezúplatný převod pozemků p.č. 228/19, p.č. 229/6, p.č. 240/4, p.č. 240/8, 
p.č. 240/9, p.č. 240/10 v k.ú. Tušimice od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Jedná se o pozemky sloužící jako jediná přístupová a příjezdová cesta k 
rekreačním objektům v k.ú. Tušimice a k lesnímu majetku města („Běšický chochol“) - účelová 
komunikace. 
        
 
 
Usnesení č. 147/2020 - Bezúplatný převod p.č.1848/3, 1848/4, 1848/6, 3292/14, 3291/15, 
3292/16 v k.ú. Kadaň a p.č. 16/4 v k.ú. Bystřice u Kadaně od ČR – ÚZSVM 
 

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků od ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových: 
- p.č. 1848/3, 1848/4, 1848/6 v k.ú. Kadaň 
- p.č. 3292/14, 3292/15, 3292/16 v k.ú. Kadaň 
- p.č. 16/4 v k.ú. Bystřice u Kadaně. 
Na těchto pozemcích se nachází veřejné chodníky a parkoviště bezprostředně navazující na 
majetek města Kadaně. 
        
 
 
Usnesení č. 148/2020 - Úprava smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 15147/19 dodatkem č. 1 
- Areál pozemního hokeje 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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. 149/2020 - Smlouva o právu stavby (Areál pozemního hokeje) v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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). 

 
        
 
 
Usnesení č. 150/2020 - Prodej p.č. 1855/7 v k.ú. Kadaň (dle GP 2974-19/2020) 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 1855/7 o výměře 82 m2 v k.ú. Kadaň (dle GP 
č. 2974-19/2020).  
Kupující: Bronwest s.r.o., Vinařická 365, 431 11 Jirkov   
Kupní cena: 34 350,- Kč + DPH 
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Usnesení č. 151/2020 - Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v lokalitě „Jihovýchodní 
předpolí“ 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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, 
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. 3464/7 o výměře 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. 152/2020 - Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v lokalitě „Jihovýchodní 
předpolí“ 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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. 153/2020 - Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v lokalitě „Jihovýchodní 
předpolí“ 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem 
Kadaň a společností JUREX VOS, s.r.o., Richarda Weinera 2304, Budějovické Předměstí, 
Písek  a to v předloženém znění. 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. 
Budoucí kupní cena: 1000,- Kč + DPH 
        
 
 
Usnesení č. 154/2020 - Strážiště I - prodej - rodinné domy 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí (včetně příslušenství) - RD Strážiště I 
v k.ú. Kadaň dle níže uvedeného: 
a) zastavěná par. č. 2953/48 vč. stavby čp. 1861 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 manželů Hladíkovi a I. 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. 
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(A dále náklady související s uzavřením kupní smlouvy a správním poplatkem za vklad smlouvy 
do KN). 
        
 
 
Usnesení č. 155/2020 - Záměr -  prodej par. č. 268/244 (popř. části) a části par. č. 268/245  
v k.ú. Tušimice 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit  záměr obce prodat pozemky par. č.  268/244 
o vým. 383 m2 (ani její část) a část par. č. 268/245 v k.ú. Tušimice (na základě žádosti  
o prodej). 
        
 
 
Usnesení č. 156/2020 - Záměr -  prodej par. č. 368/1 a par. č. 369/3 v k.ú. Úhošťany 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje 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 
pozemků více jak jednomu zájemci. 
        
 
 
Usnesení č. 157/2020 - Nabídka k odkoupení ideál. 1/2 pozemku par. č. 379/1 v k.ú. Úhošť do 
vlastnictví města 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje nabídku k odkoupení do vlastnictví města Kadaně a to 
ideální 1/2  pozemku par. č. 379/1 v k.ú. Úhošť od pí Pavlíkové, bytem Mladá Vožice,  
V Suchdolci. 
        
 
 
Usnesení č. 158/2020 - Zástupci města v orgánech Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje jmenování zástupců města, Ing. Jindry Zalabákové  
a Mgr. Michala Voltra, jako členů správní rady Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. od 14. 
12. 2020 na období 3 let.  
 
 
Usnesení č. 159/2020 - Zástupci města v orgánech Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje jmenování zástupce města, Mgr. Jana Losenického, jako 
člena dozorčí rady Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. od 14. 12. 2020 na období 3 let.  
 

 
 
Usnesení č. 160/2020 - Nová obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje Řád 
veřejného pohřebiště Kadaň ze dne 28.2.2008 
 

Zastupitelstvo města schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se 
zrušuje Řád veřejného pohřebiště Kadaň ze dne 28.2.2008.  
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Usnesení č. 161/2020 - Pořízení změny územního plánu Kadaně - zahrádkářská osada Kostelní 
Dvůr - informace o odmítnutí návrhu 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o odmítnutí návrhu na pořízení změny 
územního plánu Kadaně, který se týká zahrádkářské osady Kostelní Dvůr.  
 

 
Usnesení č. 162/2020 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2020 - smlouvy o poskytnutí dotace - Münchovi 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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.  
 
 
 
Usnesení č. 163/2020 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2020 - smlouvy o poskytnutí dotace - Münchovi 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí dotace na č.p. 
121 v Kadani v rámci Programu městských památkových rezervací a městských památkových 
zón v roce 2020 - státní finanční podpora.  
 

 
 
Usnesení č. 164/2020 - Odvolání manažera prevence kriminality 
 

Zastupitelstvo města odvolává z funkce manažera prevence kriminality Michaelu 
Kobzovou, DiS.  

 
 
Usnesení č. 165/2020 - Žádost o změnu adresy provozovny ve smlouvě o poskytnutí dotace  
č. 2/2020 Runa group s.r.o. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje vyhovět žádosti obchodní firmy Runa group s.r.o. změnit 
adresu provozovny v uzavřené smlouvě o dotaci č. 2/2020 ze dne 28.2.2020 na podnikatelský 
záměr "Staré kousky" na novou adresu Mírové náměstí 81/82, 432 01 Kadaň od data 1.11.2020. 
A schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na podporu podnikání č. 2/2020.  
 
 
Usnesení č. 166/2020 - Žádost o změnu adresy provozovny v žádosti o poskytnutí dotace Runa 
group s.r.o. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje vyhovět žádosti obchodní firmy Runa group s.r.o. na 
změnu adresy provozovny v žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na podporu 
podnikání pro II. pololetí roku 2020 u podnikatelského záměru "Staré kousky - rozšíření služby".  
 
Usnesení č. 167/2020 - Žádost o prodloužení termínu realizace podnikatelského záměru Ing. 
Jana Hejlová 
 

Zastupitelstvo města schvaluje vyhovět žádosti pí Hejlové 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  
v předloženém znění.  
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Usnesení č. 168/2020 - Dotační program "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na 
podporu podnikání pro rok 2021" 
 

Zastupitelstvo města schvaluje dotační program "Poskytování dotací z rozpočtu města 
Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021" a vzorovou Žádost o poskytnutí dotace pro rok 
2021, vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na podporu podnikání č. ./2021 v předloženém 
znění. Objem vyčleněných finančních prostředků z rozpočtu města na tento program pro rok 
2021 bude 800 000 Kč (osm set tisíc korun českých) a maximální výše dotace na jeden 
podnikatelský záměr bude 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých).  
 

 
 
Usnesení č. 169/2020 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí 2020" 
 

Zastupitelstvo 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) 

Runa group s.r.o. 062 88 995 Boženy Němcové 69 199 545 150 000 

MUDr. Jan Voráč 727 41 503 Chomutovská 1261 106 964   75 000 

Karel Glaser 694 01 705 Jiráskova 602   91 878   60 000 

Elena Sikorska 694 22 486 Chomutovská 1210   81 417   10 000 

Nikola Áčová 084 34 964 Nerudova 368   55 495   24 000 

Marek Pleticha 684 32 933 Budovatelů 1720   55 635   40 000 

Radka Pletichová 717 92 155 Jiráskova 1367   64 900   30 000 

Kateřina Dymičová 761 56 397 Na Podlesí 1454   93 979   40 000 

Vladislav Malhaus 128 01 101 Sukova 1715 194 630   90 000 

Ing. Marcel Čadílek 711 81 504 Tyršova 129  200 000 100 000 

Filip Řeháček 745 53 453 Dvořákova 1124 148 195    30 000 

Kristýna Krumlová 093 12 706 Jiráskova 1367   75 614    25 000 

Miluše Čadílková 669 88 021 Mírové náměstí 120 178 014             0 

Es Café s.r.o. 066 64 997 Mírové náměstí 80 200 000    60 000 

Vladimíra Beranová 134 90 397 Jana Švermy 10   90 750    45 000 

Antonie Herinková 751 99 513 Mírové náměstí 115   81 270    18 000 

Jana Dvorská 093 47 542 Fibichova 943   68 400    25 000 

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 1991 193 506   53 000 

Iveta Lörinczová 672 17 524 Na Průtahu 2037 131 789  30 000 

Nikolas Weiss 070 12 608 Na Průtahu 1960 193 900  35 000 



21 

 

Šárka Kulichová  867 58 101 Žitná 894    86 932  10 000 

Liďák s.r.o. 078 17 983 Žitná 893 200 000  15 000 

František Kožuch 678 44 197 Polní 1109 156 519  10 000 

Unifex s.r.o. 090 69 054 Chomutovská 1369 200 000   25 000 

Lada Tupá 615 49 843 Nová kolonie 1550 110 000  30 000 

Jana Mertová 678 44 685 kpt. Jaroše 52 188 881  15 000 

Kateřina Rybářová 868 30 929 Jiráskova 1367 74 456  15 000 

  
 
 
Usnesení č. 170/2020 - Schválení dohody o ukončení smlouvy č. 3/2020 Dovezsváču s.r.o. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace na 
podporu podnikání č. 3/2020 ze dne 28. února 2020 obchodní firmy Dovezsváču s.r.o.  
 

 
Usnesení č. 171/2020 - Zpráva o dopravě 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o dopravě.  
 

 
 
Usnesení č. 172/2020 - Návrh na jmenování nového člena kontrolního výboru 
 

Zastupitelstvo města jmenuje nového člena kontrolního výboru JUDr. Miroslava Pastorka 
od 25.9.2020  
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7 __" ŤÍ ŤŤ"ŤĹ7 _ _ H 0,00 

0,00 Í_ "*“_ŤI'ì1'ˇ'_n 24,42 
___ _" __, _ .___________. ÍŤÍ 1 343,58 _ _ 

ˇ 
ìăøìfiø 1 723,58 pronájem majetku 3 586,00 0,00 3 586,00 

nájem Z pozemků 728,00 0,00 728,00 nájem Z bytů a nebytů 2 858,00 0,00 2 858,00 
dary 49,90 0,00 49,90 
neinvestiční 

sankční platby 
49,90 0,00 

2 750,00 0,00 
49,90 

2 750,00 
okuty městské policie 300,00 0,00 300,00 okuty přestupkové komise 150,00 0,00 150,00 okuty - do avní agendy 1 700,00 0,00 1 700,00 pr 

Ostatní sankční platby
I 800,001 0,00 600,00



druh přijmu tis.KČ " 
ˇ"4.ż7iı'ăı1'a 'ñıñfl 

upravený rozpočet 

Kapitálové 8 307,00 _rř*i_Í«flŤfà 8 323,80 
prodej nemovitostí 8 307,00 16,80 8 323,80 
Strážíště I. 2 325,00 0,00 2 325,00 Strážištë Il. 2 530,00 0,00 2 530,00 prodej nemovitostí 693,00 0,00 693,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 89,00 0,00 89,00 
_!2fĹ9öÍ§ì ÝUřz>Ť0ř0yÝQÍfVè2'ìëÉI_ Í_ ŤÍ'__ _ [Í _ 

0 

Í _ 0,00 jf 
" 

iôäìđ 16,80 Dvořákova ul. - prodej bytů na splátky 2 670,00 
' U k" ˇ'2””'^öÍOó 

2 670,00 

Přijaté transfery 84 302,44 
L. Ť; __ Ťñıhżă znvíľiìn 

50 _27§=_31_ 1 34 575,75 
příspěvek na výkon přenesené působnosti - KU 32 203,90 0,00 32 203,90 Terénní program - UK 1 987,00 0,00 1 987,00 P_ě$tóĹıI1Skă”Éìě*č"eÍ_f_ÍlQb'o_ďyĚ ÍÍř_š‹Íí“ pfáçef _ _Í__ __ _Í' _ _ _ __ __ 2 160,00 _ 

' 
_ _ _ _-ŽĚĹGĚLI 2 140,00 Podpora sousedství - MPSV 1 850,00 0,00 1 850,00 CĹm_IíQätĹ\ł 9lfŤ[ašÍtT:MĎ§\_/Í"” 'P 2 5 7 ˇ 

_ __ 7 000,00 'Ť 
_ ĹÍ [ĹŤ *Í2ĹŠ_7.Í_3“Q 7 267,00 Sociální práce na obci - MPSV 1 848,61 0,00 1 848,61 Zmírnëní dopadu kürovcové kalamity ~ KU Karlov. kraje 16,07 0,00 16,07 lìoľàšêlıăřø MăŤŠi_Š_ŠŠ_Í-KÚ_;Ť_ŤŤ7_"Ť_/ 

ˇ "_" 7 

ÍÍÍŤ 14 076,18 Í_Ť__/ Í. 
ˇ ”;Ť 

”Ť147fĚ6_vŠŽl 28 833,10 ;lĎ_efaˇGę__pf0 _-9_Q\__/llìť1_9; _ _ _ _ _ 0,00 __ _ __1o2`8,§ě 1 023,54 IROP - Inovace vzdělávání ZŠ 13 621,30 0,00 13 621,30 Neinvestiční p_řiIaté transfery od obcí - VPS 40,00 0,00 40,00 Příspěvek na ochranné pomůcky - Úřad práce 7,89 0,00 7,89 Mzdy Úřad práce 3 000,00 0,00 3 000,00 IROP - Komunitní centrum Husova 1667 4 436,83 0,00 4 436,83 IROP - podpora odpadového hospodářství 468,66 0,00 468,66 Obědy do škol - KÚ 90,00 0,00 90,00 Dotace JPO - KÚ 810,00 0,00 810,00 Prevence kriminality - MV 686,00 0,00 686,00 
~I`Í€$ÍıštłŠ_‹iż>Íì;ŽĹšìšLnŤíŤn;lăM5šŘ”Ú_____ Ĺ_f__Ť _ _ 

`_'_*_Ĺ __Ť"Í__ÍŤ 0,00 Ĺ _______”____ ÍÍ__zĹŽÍŽĚ_ÖŽ.šö, 22 807,50 iE1'ooram_raoefeIàšêM;EBa_MPŽžÍMK _ _____ 0,00 ._____. ;1 „fm 790,00 §QVľD*19aKÚ _ __ _ /__ 

Dømoyntrh-_øraxêr‹fitsa~áølêa±@k 
22 ` 

'J 
0,00 
0,00 _ __ _,___ 

__ ____Í____Ť __ 263,00 
133,03 Ž_ěišťfl1_€Éa±ę§àťkÉÍ$ìÉŽÉˇ`;ˇ_ŤŤ Ť”_ŤŤÍ'_ÍŤŤ _ĹĹ 0,00 ___ _ _______Ĺ Ĺ__ __Élìšëi=.71_š 194,71 Äoıaêšilfaflf1ęSn‰iłme©flIàřskéľfla_ıš›lànfl_+KÚ __ __ __ __ ___J 0,00 .__ __; __ ______%51_§ 57,61 iflìnëfiì zä1‹I_a‹inI_‹àh_ obce - røa/€›i.züıà\1L~_ì§tLJ__-_Nšm»øëmí‹:ę_ł§açIañ __ 0,00 2____ ___,___ _ ÍÍŤĹĚÍJÉLCŽQŤ 10 000,00



druh Výdaje tis.Kč 
` 7 ů M* Ň 

upravený rozpočet 

Finanøøváni 146 420,83 0,00 140 420,83 
Změna stavu na bankovních účtech ' 146 420,83 0,00 146 420,83



il :0 Rekapitulace výda 
v tis. Kc 

4. změna upravený rnıpoćıt 

Odbor vnitřních věcí 1 1 9 724,89 0,00 1 1 9 724,89 
117 864,89 
2 060,00 

neinvestiční náklady
I 

investiční náklady
I 

0.00 
0.00 

Odbor životního prostredı 35 048,95 H- 

117 664.89 
2060.00 

35 724,96 
neinvestiční náklady

I 

investiční náklady I 

Odbor dopravy 
27 618,05 
7430.90 

12 847,42 
A _ Ť"_ Ý' Ť* ĹŤˇŤ ľjì 1“-"_ J “` ` 

-‹,v€~ 

_ z ıšš áf~'Ä”ú-Š 
28 150.11 
7 574.85 Ť ”="'ŤÍ '. Í”'TŠz..“ˇ` II 

_;1í,_ ““~ 
12 871,66 

13 530.00 ._ _ _ _ _ V,/.I 13 554,24 neinvestiční náklady
I 

investiční náklady 300.00 
Í v se /0., 

0,00 

Odbor regionálního rozvoje 4 493,08 __ 

' -==-=s‹ı: 
_ , 

- ,_=,-In š`!= zz z`›z šn _ .»-- .z..~ z 

5 084,08 
neinvestiční náklady 

I 

4 390,00 “"`I"f ššz

1 
__ ____ _ _ _,g_._ťC._›, 

investiční náklady 45,00 
4 981.00 

45.00 

oøıhør výstavby 1 14 798,62 Ť 1 14 648,62 
neinvestiční náklady

I 40 448.62 
invøxıičnı náhıønıv

I 

39 598 62 '_É.ŤŤ_ 4z__ 
7520000 * 7

_ 

Stavební úrad 150,00 150,00 
neinvestiční náklady I 150.00 

0,00
I 150.00 

investiční náklady I 0.00 
0,00| 

I=I z -~v.IIIı . 

090 0,0oI 

Odbor socialních vecı 26 899,95 27 146,95 
14 865.34 15112.34 neinvestiční náklady

| 
investiční náklady 9 500.00 

Í __`ż:Ií_-, _^Ia4“Š_ı*' 
I. 

' “ ' “'*^ 
I 

0.00 

Organizační složky 5 91 0,80 ì` j4~._'3,_;-ˇ_`_Š 

9 500.00 

6 268,08 
4 358.58 neinvestiční náklady I 

ınvøsrıčnınákıfluv
I v ø Prıspěvkové organizace 98 983,43 

`L____: zznv za ; ›“›* 
4213.20 _LÍ_'Í_Íšì-22? i, 
1 697 50 

Lz L- ›__:“»,ž=;›1ı»-*-‹§x4.‹ IÍIL 
I _ _ __.. --2,. -, vz 

115 522,79 
neinves tičnl náklady 

I 78 087, 25 
ıˇnvnxťičnı náklady I 10 230.00 

Ostatní výdaje 151 902,01 
I--fiínhìÄ'“4 ̀ “' z"5I>ŽĚ“ľ"ˇIŤ'ľ 
7. 

_z›zz=‹ 
_

z 

I „ á ~ .~v _. " .. 
č 

7. .4 . ,›"`n 

91 976.61 
10 880.00 

200 700,33 
neinvestiční náklady 

I 115 646, 70 
investiční náklady 36 255.31 

Í -...'Ĺi%_'_ ' _ 
__'~, T; 

„=...< - L-»~_,“: 'Í'-1.^'Íê=:5`J 
* _'-if; ' if? “ 

' " “ 7“-ga f 'FI ~~“.f‹; 
148 645.02 
52 055.31I 

›e~ęIk“eı11_výdaI|'ľe. 5-70 759,15 637 642,86 

[celkem r1e`ifn»vesëıiršnflí,náKlaay 413 776-4,15 51 2.77, 465 041,41 
celkem in'Vestl'‹§n,iˇnákIady 142 718,71 15 Í3`05ż.9'5 153 524,66 

Sociální f6.fI_“d 3 530,85 0,00 3 530,85 

CELKOVÉ VÝDAJE 574 290,00 67 083,21 641 373,21



druh výdaje 
I 

H5-K0' 
_ 
ŤĹ"_`_"Ĺ_ˇ_łvÍł- 2ìzíêìıl:v›____ _- 

0 

ČI upravený rozpočet 

1 1 9 724,89 
neiıfhi,/estí ční _ná'kIjaI€Iy 11 7 _66ˇ4,89. 0,00 1 1 7 6.64,-89 
in›vestí'ční náklady 2 060,00 0,00 oéołżo 
mzdové a sociální náklady 105 643,00 0,00 105 643,00 
laty 67 283,00 0,00 67 283,00 

náhrady mezd v době nemoci 360,00 0,00 360,00 OON 5 932,00 0,00| 5 932,00 
ošatné 80,00 0,00| 80,00 
Sociální pojištění 
Zdravotní pojištění 

17 977,00 
6 605,00] 

0,00| 
0,00 

17 977,00 
6 605,00 

ojistné Z mezd 406,00 0,00 406,00 
refundace mezd 

oøıhør vniťřniøh vèøi 1 19 724,89 0,00 

70,00 0,00 70,00 
řevod do sociálního fondu 3 120,00 0,00 3 120,00 
mzdy Úřad práce 3 000,00 0,00| 3 000,00 
dotace hasiči mzdy 500,00 0,00 500,00 
dotace hasiči OON 
dotace hasiči sociální pojištění 

150,00 
120,00| 

0,00 
0,00 

150,00 
120,00 

dotace hasiči Zdravotní pojištění 40.00| 0,00 40,00 
neinvestiční náklady 12 221,89 0,00 12 221,89 
ochranne pomůcky 70,00 0,00! 70,00 

60,00 
drøhný hmotný mflieieK 

lm" V 7" A 0/”"ˇ 'ˇ 70.00 '__'__Ĺ _ Ĺ Ť~ìíü,QĚÍı 
774,00 0,00 774,00 

nákup materiálu 1 371,89 0,00 1371,89 
šJbìňí1@1mQU____ _ ___________ _ __ _____7___Í__._ __Ĺ ___ _____ 220,00 _ ___ _____ ___ 'Ť 180,00 
oštovné 450,00 0,00 450,00 

_teTÉl‹QrIĹ1.ýıI_1'ĹłÍÍS=zi_‹íč1_aŤĚ!dÍÓÍ‹5rflıÁnìl<à§e_ __ _ _ _ŤÍ___ ŤĹ __; 
§_I_=ád_ę11§łSéa_orżàvr1_ì Služby __ _ _ _ _ _ 

400.00 ÍĹ Ĺ Í__. __7Í-zŽ`0_ ..0'J' 

590.00.________ _.__ _ 
380,00 
560,00 

DÉYŠUIÄSÍLJŽQQ ____ __ _ __ 4462.00 
_ _ _ _ __ ___Ĺ___-131200 4 332,00 

škøıflnıflvząêevánı 
_ __ __ _ 

ˇ' 
280,00 __ _, _ _ ____ -§_“`o,‹ì@1 230,00 

o ravyaúdržba 
7 ÚAAQH 7 0 0 Í Í rm 

520,00 0,00| 520,00 
údržba budov do 300 tis. Kč + revize 750,00 0,00] 750,00 
rogramové vybavení 250,00 0,00 250,00 SPOZ 80,00 9,00 80,00 

šáíšiíøyoéiż 
ˇ 0 

_ _ Í__;__ _ 180.00 _7ĹÍ_ŤĹ_ _Ĺ_Í_ _ QLÉOLĚD 130,00 
ohoštění 230,00 0,00 230,00 

GIS 
dálniční Známky 

250,00 
8,00| 

0,00| 
0,00| 

250,00 
8,00 

!É*_<_>í? 2É*_[fäY<?'0ÍÉ>_*_<Yí mëľefià' _ 
50,00 0,00 50,00 

_rQpąQace města __ __ _ _ _ _ _ 

ˇ/ Íˇ 
766,00; _ 

f'_'_' __33ö.
` 

1 096,00 
vánoční výzdoba 450,00 0,00 450,00 
investiční náklady 1 860,00 0,00 1 880,00 
rogramové vybavení 200,00 0,00| 200,00 

stroje, přístroje a Zařízení 1 560,00 o,OO| 1 560,00 
umělecká díla 100,00 0,00! 100,00

l



druh vydaje tıs Kc „M __" _ _ upraveny rozpacet 

ozıhør živøťnihø pv-øsťřęøıi 35 048,95 5"ıü5&,,o_1Ťˇ, 35 724,95 
neinvestrcní náklady 27 618,05 

_ __ _ '__ _'_____ _ 28 150,11 
inveSťrønı.nąKıady 7430,90 __ _ '75f4,~85 
údržba Zelené 5 857,50 0,00 5 857,50 
r_ë_deflÍèràCš_zęlenë_ __ __ _ Í___ _ ÍÍ 2178,61 Ť _ 

T 
__ 2 608,67 

regenerace Zeleně-investice 
A Í 7 MA 7 

11,00 
0 U 

11,00 
cyklostezka Suchý důl 80,00 80,00 0,00 
_úšìrŽıIà_á$..P9[t9Yíšt'7_ __Ĺ___ _ ___Ĺ_ ._ _ Ĺ -QQ _ 

7 -Í _L' 667.77Ĺ___ŤW 
'T 

Í_Í__ ”“ÍĎnÍJÉÍ§Ž| 767,77 
1 186,34 

údržba zahrad Františkánského kláštera 
ı.1d__rž,E2a sıwrtovíšf-investice _ _ _ __ _ _ 1100,00 __ _ __________ __ ____Š_`Š_,:Í3__4ˇ~ 

0,00 670,00 670,00 
údržba zahrad Františkánského kláštera -investice 434,00 0,00 434,00 
ochrana přírody a krajiny 200,00 0,00 200,00 
údržba naučných stezek 200,00 0,00 200,00 
konzultace les 90,00 0,00 90,00 
údržba lesů 196,07 0,00 196,07 

_”Ž_írÍ_à-ífl=è5všìIi_i_lÍ_ëš=ìí'!1\9 h0šiišidÉfřS_kěh0 Plăňy -_ŤiflVě§łì0ëÍ_ 
07 

_ 

7 'Ť 0,00 
7 V 7 

_'_Ť_Ĺ_'Ťö7,ŠŤ_ 57,61 
myslivost 25,00 6,00 25,00 
odpadové hospodářství 110,00 0,00 110,00 
plán odpadového hospodářství 80,00 0,00 80,00 
veřejná vlaková doprava 395,00 0,00 395,00 
psí a kočičí útulek 270,00 0,00 270,00 
deratizace a desinfekce 100,00 0,00 100,00 
vodní hospodářství 1 046,00 0,00 1 046,00 
vodní hospodářství- investice 4 729,00 0,00 4 729,00 TSK S.r.o. - ošetření Zeleně 3 740,00 0,00 3 740,00 TSK S.r.o. - sběr objemného odpadu 700,00 0,00 700,00 TSK S.r.o. - svoz odpadkových košů 1 031,00 0,00 1 031,00 TSK S.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 000,00 0,00 9 000,00 TSK S.r.o. - odvoz ostatních odpadů 90,00 0,00 90,00 TSK S.r.o. - nebezpečný odpad 450,00 0,00 450,00 TSK S.r.o. - přístřešky a Zastřešení TDO 443,00 0,00 443,00 TSK s.r.o. - přístřešky a Zastřešení TDO - investice 807,00 0,00 807,00 
Rooseveltovy sady 0,00 0,00 0,00 
Rooseveltovy sady - investice 100,00 0,00 100,00 
dotace kraje na podporu odpadového hospodářství - spoluúčast 0,10 0,00 0,10 
dotace kraje na podporu odpad. hospodářství - Spoluúčast - investice 249,90 0,00 249,90 
ochrana ovzduší 0,00 0,00 0,00 
ÖĹđšà§<2ľILÝ_lš1§l_1l__hl0sp9đäĚ~ëšžìaęeÍK_ĹíĹ@ì_ë_fı _ __]_Í____Ĺ „ Ť Ĺ -27,44; 

0 j _ "ıžgêr -54,11 
Oqbqnr_ıżčn_ınqêpøfláfv_êqıaçę KıJ~úhnfl;ıèf_à:IšłL±f_ _ 27,441 šašř 54,11 
Melíorační a Zpevňující dřeviny - dotace KÚ - příjem -5,67 

Í /ˇ H- ˇ 

0,00 -5,67 
Melíorační a Zpevňující dřeviny - dotace KÚ - úhrada faktur 5,67 0,00 5,67



druh výdaje tis.Kc _ _ _ 44 gmůđą upravený rozpočet 

ozıhør nıøpvzvy 12 847,42 
ˇ 

24S,i24§ 12 871,66 
-neinvęsrifčnvı' nákıľady 13 5-30,00 T13“ 554, 24 

300, 00 
0 ' A 

005 300. 00 
0 ,S Ý 0 „S S, " 

S.,r3›;ż_,_a Qngvaaopıavniano Zvnačšní a_2áŤÍí2en;i_ ,Í 1 087,42' _.._~_.~.~_.-v -__ _ A_ .__ xnL.L`A 1 085,36 
TSK S.r.o. - MAD 4 100,00 0,00 4100,00 
TSK s.r.o. - Zimní údržba 2 000,00 0,00 2 000,00 
TSK s.r.o. - čištění města 4 200,00 0,00 4 200,00 
TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 0,00 500,00 
ÉÉ§lÉŤ_Í_;;Ť_ ”,__Í;Q__,. 

A 
_ , Ť T" 100,00 <ÍQ_;Ĺ „Í ÍĹ_ê,Ĺ'3CìÍ 106,30 

Zimnírekreační doprava 
K 0 0 V 7 H 0 

80,00 0,00 80,00 
dopravní Značení - investice 300,00 0,00 300,00 
meziměstska autobusová doprava Praha 500,00 0,00 500,00



druh výdaje ıiS.Kč 
ˇ* ' ' ˇ ˇ ' ˇ 

Odbor regionálního rozvoje 4 493,08 5 084,08 
neÍh.vestı'.ˇčnřnăklady 

Ť'_:40/'A5 5“ 70' 

„ ,. ,, 4880,000;_;;;,-__;,;E;ñ 4081,00 
i"t1Ve~Sťi'čnínákladz ` ˇ ˇ' 

, 
, ,_„, ry 4500 000 -, , 45,00 

Program na záchranu a obnovu nemovitostí MPR 2 000,00 0,00 2 000,00 územní plánování 448,08 0,00 448,08 
ochrana památek a péče O kulturní dědictví 1 200,00 0,00 1 200,00 
ochraną památe_{‹ýa Eéo kulturnígděšdìctví - irnvgstfceýfiýř H V Í _ _ 45,00 

__ _V 0,00 45,00 
Í5lG;§±Ťäm_f_€Š'§7Ě{ÍëÍšäìM_ 

'Ž 7 7 7 7 
7 7 0 

Ý 
_< ,_ „Mo ,_,„__,___„ -gl 800.00„_„, fo -1.0. 001.00 

ˇřrıęøúamêgšflęrąçê M_I?Z-_d;0“La0“š 
' 

“ * 

__ _ „_ , __„_-,„_ 0,00 ,, L4. ,_.__,Ä „ZQ@š,ÍÖ, 790.00



druh výdaje fis.Kć l 4_._zz`ıı`ıšflá upra ven ý rozpočet żflıąíì; nv. . íĹÍĹ Ť"”' 

'ne'i'nvves-ti`čn“í náklady 39 598,62 

ođhør výsťavhy 1 14 798,62 -150,00 114 648,62 
ˇ ˇ ˇ 

40 448,62 
investiční náklady 75 200,00 

3 jj 74 200,00 
obnova osad Kadaně 4 300,00 0,00 4 300,00 
QOV Úhošťany 4 000,00 0,00 4 000,00 COV Uhošťany -investice 300,00 0,00 300,00 Uhošťany - revitalizace návsi - ll. etapa - investice 0,00 0,00 0,00 
doprava 43 650,00 0,00 43 -650,00 
chodníky a komunikace 9 750,00 0,00 9 750,00 chodníky a komunikace -investice 19 400,00 0,00 19 400,00 
revitalizace parkánů 1 150,00 0,00 1 150,00 
revitalizace parkánů -investice 1 950,00 0,00 1 950,00 rekonstrukce asfaltů na Sídl. D - ll. etapa - investice 11 400,00 0,00 11 400,00 
školství 6 780,00 -1 50,00 6 630,00 
Qúlìfžšëšłšçľlë řä°‹öl±*Í‹i(9Íh`_záŤři2âiıĹ_Í_ 3. co 

ˇ_”'[__,_„ - _, 5 980,00 :Í 5 830,00 údržba škol a školských Zařízení - investice 800,00 0,00 800,00 
vnitřní správa 50 233,62 0,00 50 233,62 
údržba budov a hřbitova 1 033,62 0,00 1 033,62 ržba budov a hrbıtova ınvestıce úd . . _. _ 

__, Q,;Í Í_„ÍŤ_ L; _,;Q. 
1 600,00 

0,00 041, __; 0,00 1 600,00 
200,00 

}ımě_nawuž4iłífiy0řák0và_žfiz -5 iflvęžstřêe 3 3 _, 34 000,00 
, 3 33 800,00 parkoviště za č.p. 722 - investice 1 500,00 0,00 1 500,00 veřejné osvětlení 2 700,00 0,00 2 700,00 veřejného osvětlení - investice 200,00 0,00 200,00 energie města 9 200,00 0,00 9 200,00 

sportoviště 1 500,00 0,00 1 500,00 
Ostatní Sportoviště - údržba 500,00 0,00 500,00 ostatní sportoviště - údržba -investice 1 000,00 0,00 1 000,00 TSK s.r.o. 2 835,00 0,00 2 835,00 
údržba veřejného osvětlení 950,00 0,00 950,00 dešťová kanalizace a fontány 750,00 0,00 750,00 hřbitov - budovy 360,00 0,00 360,00 opravy komunikací 500,00 0,00 500,00 přeložení dlažby Strážiště/Strmá 200,00 0,00 200,00 
modulové WCM Í V _ __ý_ W _ 75,00 75,00

3 
2 450,00 

3 9,99, 

3 250,00 
3 050,00 2 250,00



druh výdaje tis.Kč 

:Q 'Í<N Q. Stavební 1 50,00 
flneihžves-tiění=n~äklady 150,00 
invęs-tiční náklady 0,00 
nutné Zabezpečovací práce, exekuce 150,00



ah " ˇ ˇ ' 7 ˇ777 ru vyda/e tıs.Kc __ _*Ň_«›fł_:z_111ęn*gM__,_›ˇ,,,, __ñ upravenýrazpočet 
_ _ ,_,n__ ______ 

oøıhør Søøiáıniøh vêøi 26 899,95 347,99, 27 146,95 
neih,vøsťičnináı‹ızz-dy 14 865,34 j _ 1511z,84 
ıŤn›vestiční ,náklady 9 500, 00 0, 00 9 500, 00 

neinvestiční náklady 17 399,95 247,00 17 646,95 
činnosti odboru a Ostatní služby 1 010,00 0,00 1 010,00 Sanace rodiny - Spoluúčast 23,00 0,00 23,00 
Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - spoluúčast 84,00 0,00 84,00 Podpora sousedství V Kadani - spoluúčast 127,00 0,00 127,00 
_P°8P9_'3_5_°U§ed5ÍlÍ_ ` MP$V _ _ _ 1 850,00 0,00 1 850,00 
Pš_~sf0šıiJał‹ššı iQřë_če._d0hQc_Iy-Úìfađ p.răçé_ 

” 

__ 
7 " ŤÍÍÍ" 2784.34i"Í ” " 

_*"_1_Í2i3,Ĺ@Ti 2 764,34 Terénní program - ÚK 1 987,00 0,00 1 987,00 cìnnøšf_vóhıáfl±“žSPöDJMPSV 
in f “ of f ˇ“ 

7 000,00 _/ 
_ Í Ť_`2`ˇfŠ7,_Cl_ˇ0' 7 267,00 Prevence kriminality - MV 7 7 7 

686,00 0,00 686,00 Sociální práce na obci - MPSV 1 848,61 0,00 1 848,61 

investiční náklady 9 500,00 0,00 9 500,00 [ROP - Nociehárna a denní centrum Prunéřov 167 - předfinancování a Spoluúčast 4 500,00 0,00 4 500,00 [ROP - Sociální byty Prunéřov 265 - předfinancováni a spoluúčast 5 000,00 0,00 5 000,00



drulı výdaje tis.ł(č 
A 

_' _' ”ÄÍ'z'ı|`ı_'ıŠıŽa 'A 
_ V 

upravený rozpočet 

Organizační Složky 5 910,80, 6 268,08 
ne'investfční náklady 4213,30Ĺ _›

_ 4 358,58 
inlvès-ťiční náklady 1 697,50 ., „ ____,_ __ 
Městská policie 3 517,00 50,00 

1 909 50 
3 657,00 

neinvestiční náklady 2 347,00
| 

50,00 2 397,00 
ochranné pomůcky 5,00| 0,00 5,00 
rádlo, odev, obuv 180,00 ý_ 000 180,00 

đ_r050ý_Íhmotný.maletek__ 100,00 _ 
'_;_ _ 5_0Ĺ0í2" 150,00 

nákup materialu 160,00 0,00 160,00 
ohonné hmoty 

telekomunikace a radiokomunikace 
300,00 
90,00 

0,00 
0,00 

300,00 
90,00 

školení a vzdělávání 110,00 0,00 110,00 
nákup Služeb 850,00! o,00| 850,00 
odtahy vozidel 20,001 0,00 20,00 
O raw a udržování 450,00 0,00 450,00 
oštovné 2,00 0,00 2,00 

Cestovné 15,00 0,00 15,00 
prevence kriminality a patologických jevů 5,00 0,00 5,00 
kolky 0,00 5,00 
nájemné 

5,0ol 
3,00| 0,00 3,00 

dálniční Známka 2,00 0,00 2,00 
rogramové \/ybavení 50,00 0,00 50,00 

investiční náklady 1 270,00 0,00
| 

1 270,00 
rogramové vybavení 350,00 0,O0| 350,00 

Stroje, přístroje a Zařízení 500,00 0,00 500,00 
dopravní prostředky 420,00! 0,00 420,00 
Požární ochrana 1 561,30 1 14,28 1 675,58 
neinvestiční náklady 1 133,80 95,28

I 
1 229,08 

drobný hmotný majetek 71,00 0,001 71,00 
ochranné pomůcky 259,00 0,00 259,00 
rádlo, oděv a obuv 130,00 0,00 130,00 

refundace 5,00 0,00 5,00 
knihy, tisk 1,00| 0,00 1,00 
nákup materiálu 135,801 0,00 135,60 
ohonné hmoty 140,00 0,00| 140,00 

telekomunikace a radiokomunikace 35,00 0,001 35,00 
školení a vzdělávání 34,00 0,00 34,00 
_0ÍÍkui› slUžĹ€-ıĹb_ _ _ _ 89,20 

V Aj L. j1ĹŠ.;5LÍ` 106,00 
Cestovné 2,00 0,00 2,00 
0_[avy`_f‹_ıĹudıž0vänÍ _ 220,00 __,_ ŇÍÍTBÄˇS, 298,48 
rogramové vybavení 5,00 0,00 5,00 

Ostatní nákupy 7,00 7,00I

l 

investiční náklady 427,50 19,00 446,50 
Stroje, přístroje a Zařízení 0,00 0,00 0,00 
đŤJ_t5řêVÍDì ti13Ď$łŤřÍš°=dl<›Ž_Í_ _ ___ 446,50 
Civilní ochrana a Obrana 925,50 
účelová rezenıa dle Zákona č. 240/2000 § 25 20,00 0,00 20,00 
nákup materiálu 200,00 0,00 200,00 
drobný hmotný majetek 
investiční náklady 

41,00 0,00 41,00 

Sìffgię, 0`rÍí_StršJìš_a,záÍ"ľıent___ _ _ _Í_Ű_Ť ._ __; Ĺ 

0,00| 

427.50 ̀ _'__ Í_ˇ_ÍŤ_' __; ì§_.š›_0 
732,50 1 93,00 

471,50 _V_,_, ,__ __ _,1_s-33,00 664,50



druh výdaje tis.Kč 
V 7 7 

4. zıíıěęrıa' 
7 Ů' 72 

upravený rozpočet 

Přispèvkøvè øvganizaøę 98 083 43Ť11ššš§ 03201 115 522 79 
néÍIÍhVestíč'hí náklady 76 087,25 
ínvesľľič-ní náklady 
Městská správa scciálních služeb 
rovoz 

investice 
d§łš_‹Í9ÁĹ2_ÍŠÍ,I Í _ ___._ __ ._ 
ÉQfäGëZM.Ĺ:_C_QV_ÍD:1_& _ ____ _ _ _ 

Kulturní zařízení Kadaň 26 250,00 0,00 

I 
\____ __ ___:_z_ _ 7 

' 7 7 

Ĺ_ _ _ 9,1976,6`1 
10 230,00 _ __.___ __; 1 I 10 880.00 

25 076,18 15 780,46 40 856,64 
0 000,00 0,00 0 000,00 
2 000,00 0,00 2 000,00 
14 076.18f' "Q _* 

1_4Í7ĹÉÍâ.Q`_Ž 28 833,10 
0.00 ._____.. _ _ _ 1_QjÄ3.5čł. 1023,54 

28 250,00 
ľOVOZ 24 570,00 24 570,00 

Hgnvestice 1 680,00 
I 

0,00` 
0,00 1 580,00' 

Sportovní zařízení Kadaň 1 7 786,00 0,00 1 7 788,00 
ľOVOZ 

Hlnvestice 
12 888,00` 0,0o|

I 
4 900,00 0,00 

12 886,00 
4 900,00 

Školská zařízení 29 871,25 758,90 30 630,1 5 
1.ZŠ, Škøıni 4 020,00 0,00 4 020,00 
Iprovgz 4 020,00! 0,00| 4 020,00| 
2.ZS, Pionýrů 3 224,00 0,00 3 224,00 
ľOVOZ 3 200,00 

1}0ěti na startu 24,001 
0,00 
0,00 

3 200,00 
24.00 

3.ZS, Chomuvská 3 154,25 108,90 3 263,15 
_tóy_0_z_

7 

Děti na startu 
3150,00 

4,251 
__ ,__ _'_ÍŤ_'Í 

V 

_ _f1”Č?_Ě._ŠìĎì 

0,00 
3 258,90 

4,25 
5.ZŠ, Na Pødıefli 3 902,00 0,00 3 902,00 
provoz s 800,00 0,00 
ohèúy do šK0ı - KÚ 90,00 90,00 

ěti na startu

I 

I

I 12,001

I 

0,00 
0,00 

3 800,00 

12,00D 
2Š a Rıˇji nemocnici, 2 250,00 0,00 2 250,00 

Hìıvestícè 
m\?0_2_

I 
2250,00I

7 

______ __ ____15,0i0 0,00 
2100,00 
150,00 DDM Suplik 1 530,00 

-Q_ 
0,00 1 530,00 

Iprovoz 1 530,O0| o,00| 1 530,00! ZUŠ 4 064,00 500,00 4 564,00 
VFOVOZ

ˇ 

i_ľJ\_I_eSIicę _ ._ _ 

864,00 0,00 884,00 
500,00 

vybavení čp. 722 2 800,00 
0,001 .__ _ _ __, _Ť.ŠŮÍ>Ĺ_(ÍJ_0Í 

0, 00 2 600,00 
rovoz čp. 722 600,00I 0,00| 600,00 
1.MŠ, Kpt. Jaroše 720,00 0,00 720,00 
[prov0z ˇ 720,00| 0,00| 720,00| 
3.MS, Zitná 870,00 0,00 870,00 
Iprovcłz 87O,00| 0,00| 870,00| 
4.MS, Klášterecká 1 950,00 0,00 1 950,00 
TOVOZ 

1'1)nvestíce
I

I 

950,00| 
1 000,00I 

0,00 
0,00 

950,00 
1 000,00 

6.MS, Husova 1 152,00 0,00 1 152,00 
ľOVOZ 1 040,00 1 040,00 

investice 100,00 
0,00I 
0,00| 100,00 

ıíëtí na startu

I

I

I 12,001 0,00] 12,001 
9.MS, Na Podlesí 2 270,00 0,00 2 270,00 
ľOVOZ 

Hınvestice 
2 220,00 

50,00 
0,00 
0,00 

2 220,00 
50,00 MS Skalní 765,00 150,00 915,00 

900,00 
10. , 

ł_p_ť0v0_z_ Ť . 

Deti na startu 
750,00|I_ "Ť _ Í1:5ì;›.0§I 

0, 15,00 00 15,001



drulı výdaje 'is-Kč _' 
_'%7-“_Í2_fÉš7.'šä_._. _Í_._ _ upra ven ý rozpočet 

Ostatní výdaje 151 902,01 __n§J8_1gę,_32 200 700,33 
neinvestiční náklađy 115 646,70 _____ _ __ E533! 148 645,02 
int/esticní náklady 36 255,31 _____,___ _ __üÉ,Q` 52 055,31 
Transfery a dary 57 111,80 26 0o2,oO| 83 1 1 3,80 
S ortovní organizace 2 066,00 O,o0| 2 066,00 
ostatní organizace 330,50 O,oO| 330,50 
dotace v oblasti Sociálních služeb a prorodinných aktivit 600,00' 0,00| 600,00 
Podpora podnikání pro rok 2020 1 O09,00| 0,00| 1 009,00 
Podpora podnikání pro il. pololetí roku 2020 1 500,00| 0,00 1 500,00 
Podpora pro drobné podnikatele - dary 505,00| 0,00 505,00 
Kadañská hospůdka - Soutěž 0,00 20,00 
Vodní záchranná služba 

20,001 
10,00 0,0o| 10.00 

NĚ=_rłı‹›_0n_ì€_e Rad_añ_S.r.š›.-Dr‹›\ą›z _ _ _ _ 13 000,00 
' 

_" TÖˇöüfiÍÖÖ_ 23 000,00 
NęrfıQ§I_tee_Ka_dHň S.r.Q. - rekQIı_st.r. ı;€td..šeSfin_ędšlt - investice 15000,00 _ _ 15 800,00 30 800,00 
řispëvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 500,00 

7 7 

70,65 1 500,00 
SK Trhači Kadañ s.r.o. 3 000,00 0,00 3 000,00 
SK Kadaň - mládež 1 450,00| 0,00 1 450,00 
FK Tatran - A mužstvo 0,00 500,00 
FK Tatran - mládež 

500,00| 
880,00| 0,00 680,00 

Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 250,00 0,0o| 250,00 
Hockey Club Kadaň - hřiště -investice 10 000,00 0,00| 10 000,00 
'FŠÁÚKÄÍ Ť§›rQìiı›_<›2Íă_tìi_Í_Ěìj›ÍáľřÍení __ 

'

_ 0,00 __ __ ___ , __ 256.901 200,00 AC ROSE - mezistátní utkání ve futsalu 25,00 ^o,Oo| 25,00 
Vysmáté léto 950,00 O,o0| 950,00 
Párty ve Františkánu 0,00! 900,00 
Gymnázium Kadaň ~ Tribute to Nova Viska 

900,00! 
50 00| o,O0| 50,00 

Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 33,50 O,oO| 33,50 
O ravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníkú V Kadani 1 500,00 0,00| 1 500,00 
rojekt Post Bellum 130,00 0,00 130,00 

Mašínùv statek - finanční dar 100,00 0,00' 100,00 
Požár Vejprty ~ finanční dar 100,00 100,00 
TJ DNT Kadaň, vodní slalom - indiv. dotace - prováděcí studie 50,00 

0,00, 
0,00 50,00 

Muzeum čsopevnění "Na Kočičáku" - indiv. dotace - publikace 52,80 0,00| 52,80 
odpora středních škol 1 500,00 0,00 1 500,00 
Ťr'ÉpêviSvıadè_rı_sžtvì›ıeĹSjı01ciçh__ __ __ _Ň._._ ›_ _ _._ ___ı4__ Zoo 102,00 
říspěvek pro Destinační agenturu Dolní Poohří 

100,001 __ __ 
2oo,OO| 0,00 200,00 

Ostatní výdaje 94 790,21 
| 

22 196,32| 1 17 586,53 
Císařský den 0,o0| 0,00 0,00 
školství 0,00 120,00 
Děti na startu 

120,001 
82,751 0,00 82,75 SŽDC - mostek do Prunéřova -investice 1 205,31 0,00 1 205,31 

majetkoprávní úsek 
nákup pozemků - investice 

350,00 
100,00 

o,OO| 
0,0o| 

350,00 
100,00 

nákup objektu Slovan - investice 8 200,00 0,00| 8 200,00 
o'ištěni O,oO| 2 000,00 
O latky bance 

2 000,00 
15o,OO| 0,00 150,00 DPH 3 OoD,o0| 0,00 3 000,00 

daň Z příjmu právnických osob za obce 
0 latek za Skládku 

8 375,97| 
2 877,13| 

0,00 
0,00! 

6 376,97 
2 877,13 

S ráva bytü - opravy, údržba, revize 14 650,00 o,oO| 14 650,00 
S ráva bytù - služby 25 000,00 o,0o| 25 000,00 
Správa bytů - vodovodní řád Prunéřov -investice 100,00 0,00| 100,00 
l'lÉ'EI'TlľlÉ 150,00 0,00| 150,00 
Technický klub 
udržitelnost Löschnerovo náměstí 

0,00 
0,00 

970,00 
140,00 

udržitelnost cyklostezka Želina 

970,00 
140,00! 
50,0o| 0,00 50,00 

udržitelnost cyklostezka Prunéřov 
udržitelnost Smetanovy Sady 

200,00| 
50,0o| 

D,OO| 
o,oO| 

200,00 
50,00 

ostatní výdaje o,0O| 300,00 
vrácení nevyčerpané dotace Z roku 2019 
Zùstatek pěstounské péče 

:500,00| 
251 ,88| 

5 430,451 
0,00| 
0,00| 

251,68 
5 430,45 

rezerva - Nemocnice - operační sály 
ręžénía - Ě_iI>VÄ_Ě~l` 

W
_ 0.00 

7 

_ Í 

0,00 9 000,00 
25 000,00 

ĹGZGYYŠ _ _ __ __ 

9 000,00* 

14 035,92 _ _ _ ____ „M __ __-2 20_3_,Ě___8_ 11 832,24



druh výdaje ı'is.Kč 4. změna upravený rozpočet 

Søcıa\ ÚS Ĺ! fond 3 530,85 0,00 3 530,85 
Příjmy 3 530,85 0,00 3 530,85 
převod zůstatku Z roku 2019 410,85 O 410,85 
příděl do fondu pro rok 2020 3 120,00 0,00 3 120,00 
úroky 0,00 0,00 0,00 
výdaje 3 530,85 0,00 3 530,85 
penzijní připojištění 810,00 0,00 810,00 
stravenky 1 480,00 0,00 1 480,00 
kulturní a Společenské akce 100,00 0,00 100,00 
výročí 30,00 0,00 30,00 
věrnostní příspěvek zaměstnancům formou Šeků 800,00 0,00 
rezerva 310,85 0,00 

800,00 
310,85


