
1 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU z 11. ZASEDÁNÍ 
 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA KADANĚ, 
 

které se konalo dne 10.12.2020 od 15:00 hodin 

v kulturním zařízení Střelnice 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 173/2020 - Zpráva o školství ve městě - rok 2020 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o školství ve městě –  
rok 2020.  
 
 
 
Usnesení č. 174/2020 - 5. rozpočtové opatření 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 5. rozpočtové opatření (příloha č. 1). 
 

 
 
Usnesení č. 175/2020 - Místní poplatek za odpady v roce 2021 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 
2021.  

 
 
 
Usnesení č. 176/2020 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace pro Nemocnici Kadaň s.r.o.  
na rok 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace  
č. 1/2021 s Nemocnicí Kadaň s.r.o. ve výši 20.000.000 Kč.  
 

 
 
 
Usnesení č. 177/2020 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace pro SK Trhači Kadaň s.r.o.  
na rok 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace  
č. 2/2021 s SK Trhači Kadaň s.r.o. ve výši 1.500.000 Kč.  
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Usnesení č. 178/2020 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace pro Destinační agenturu Dolní 
Poohří na rok 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu Města Kadaň na činnost v roce 2021 pro Destinační agenturu Dolní Poohří 
o.p.s. ve výši 200.000 Kč.  

 
 
 
Usnesení č. 179/2020 - Vzorová smlouva pro individuální dotace pro rok 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Vzorovou Smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace č..../2021.  

 
 
 
Usnesení č. 180/2020 - Návrh rozpočtu města na rok 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2021 (příloha č. 2) s těmito 
závaznými ukazateli: 

 

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2021  

   

PŘÍJMY   

daňové  275 310,00 tis. Kč 

nedaňové    44 562,80 tis. Kč 

kapitálové      6 843,20 tis. Kč 

přijaté transfery    42 507,90 tis. Kč 

CELKEM  369 223,90 tis. Kč 

   

financování    99 914,00 tis. Kč 

Sociální fond      3 720,00 tis. Kč 

   

CELKOVÉ PŘÍJMY  472 857,90 tis. Kč 

   

   

VÝDAJE   

Odbor vnitřních věcí  114 211,00 tis. Kč 

neinvestiční náklady  113 231,00 tis. Kč 

investiční náklady         980,00 tis. Kč 

   

Odbor životního prostředí    35 741,50 tis. Kč 

neinvestiční náklady    26 381,50 tis. Kč 

investiční náklady     9 360,00 tis. Kč 

   

Odbor dopravy    12 880,00 tis. Kč 

neinvestiční náklady   12 880,00 tis. Kč 

investiční náklady            0,00 tis. Kč 

   

Odbor regionálního rozvoje       3 375,00 tis. Kč 
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neinvestiční náklady     3 375,00 tis. Kč 

investiční náklady            0,00 tis. Kč 

   

Odbor výstavby     90 470,00 tis. Kč 

neinvestiční náklady    42 720,00 tis. Kč 

investiční náklady    47 750,00 tis. Kč 

   

Stavební úřad        80,00 tis. Kč 

neinvestiční náklady          80,00 tis. Kč 

investiční náklady            0,00 tis. Kč 

   

Odbor sociálních věcí   8 070,00 tis. Kč 

neinvestiční náklady     1 570,00 tis. Kč 

investiční náklady     6 500,00 tis. Kč 

   

Organizační složky        4 671,00 tis. Kč 

neinvestiční náklady      3 871,00 tis. Kč 

investiční náklady         800,00 tis. Kč 

   

Příspěvkové organizace   78 653,00 tis. Kč 

neinvestiční náklady    72 015,00 tis. Kč 

investiční náklady     6 638,00 tis. Kč 

   

Ostatní výdaje  120 986,40 tis. Kč 

neinvestiční náklady  119 708,40 tis. Kč 

investiční náklady      1 278,00 tis. Kč 

   

CELKEM  469 137,90 tis. Kč 

   

celkem neinvestiční náklady  395 831,90 tis. Kč 

celkem investiční náklady    73 306,00 tis. Kč 

   

Sociální fond      3 720,00 tis. Kč 

   

CELKOVÉ VÝDAJE  472 857,90 tis. Kč 

 
 
 

 
Usnesení č. 181/2020 - Střednědobý výhled rozpočtu města na roky  2022-2023 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 
2022-2023 (příloha č. 3).  
 
 
Usnesení č. 182/2020 - Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 a střednědobé výhledy 
PO na roky 2022-2023 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložené rozpočty všech příspěvkových organizací na 
rok 2021 a jejich rozpočtové výhledy na roky 2022-2023.  
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Usnesení č. 183/2020 - Preferované sporty 
 

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení Běžeckého klubu F-C Kadaň do preferovaných 
sportů města Kadaně.  

 
 
 
Usnesení č. 184/2020 - Dotace pro sport na rok 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení individuálních dotací na rok 2021 v oblasti 
sportu takto:  

 
Dotace na činnost: 
 
TJ DNT Kadaň, z.s.   vodní slalom   115 000,- Kč 
TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.  rychlostní kanoistika  230 000,- Kč 
Karate klub Kadaň a Klášt., z.s. karate    110 000,- Kč 
FBC DDM Kadaň   florbal    230 000,- Kč 
SK Kosagym Kadaň, z.s.  kickbox   120 000,- Kč 
FC BETIS KADAŇ   futsal    119 000,- Kč 
JUDO KADAŇ, z.s.   judo    120 000,- Kč 
Tenisový klub Kadaň, z.s.  tenis    285 000,- Kč 
ATLETIKA Kadaň, z.s.  atletika      50 000,- Kč 
Běžecký klub F - C Kadaň  atletika      40 000,- Kč 
TJ Pohyb a my Kadaň, z.s.  gymnastika   115 000,- Kč 
Nohejbalový klub Kadaň  nohejbal     30 000,- Kč 
TJ Elektrárny Kadaň   kuželky     90 000,- Kč 
TJ Elektrárny Kadaň   softbal      19 000,- Kč 
  
 
 
 
Usnesení č. 185/2020 - Dotace pro ostatní žadatele na rok 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení individuálních dotaci pro ostatní žadatele v roce 
2021 takto:  

 
Dotace na činnost: 
JUNÁK svaz skautů, Kadaň      60 000,- Kč 
Divadlo Navenek, Kadaň      30 000,- Kč 
Klub filatelistů J. Lieslera Kadaň                          1 000,- Kč 
Leonis Dance Kadaň, z.s.      20 000,- Kč 
Klub přátel města Kadaně      20 000,- Kč 
Oblastní skupina agility Kadaň     10 000,- Kč 
Krušnohorský autoklub Kadaň v AČR            0,- Kč 
Vodní záchranná služba ČČK Nechranice p.s.   10 000,- Kč 
Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938    20 000,- Kč 
RADKA z.s.                    0,- Kč 
 
Dotace na projekt: 
Česká mažoretková federace, Postoloprty  
 MČR České Mažoretkové Federace                       0,- Kč 
Okresní hospodářská komora v Chomutově 



5 

 

 Výstava „Vzdělávání 2022“           0,- Kč 
 Technodays 2021            0,- Kč 
ZO čes. odb. svazu severozáp. energetiků EPR 
 Cesta pohádkovým lesem 2021    20 000,- Kč 
Český rybářský svaz, z.s.         

Čištění Nechranické přehrady    10 000,- Kč 
Světlo Kadaň z.s.  
 Talent 2021       20 000,- Kč 
David Mišalko, Kadaň 
 Hudba Kadaně            0,- Kč 
 Kadaňský memoriál            0,- Kč 
  
 
 
Usnesení č. 186/2020 - Návrh na stanovení kupních cen nemovitostí pro rok 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje následující kupní ceny nemovitostí pro rok 2021:  
Kupní cena je smluvní a je stanovena dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň kupující uhradí prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti  
s převodem (srovnávací sestavení, výpisy z PK, geometrický plán, znalečné, správní poplatek 
apod.).   
V odůvodněných případech bude kupní cena stanovena individuálně na základě usnesení 
zastupitelstva města.  
Dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:  
Převod pozemků je osvobozen od daně (DPH), s výjimkou převodu stavebních pozemků 
specifikovaných uvedeným zákonem - § 56, § 56a. 
 
        
 
 
Usnesení č. 187/2020 - Záměr – prodej části par. č. 1855/1 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru obce prodat část par. č. 1855/1  
o vým. cca 71 m2 v k.ú. Kadaň. 
        
 
 
Usnesení č. 188/2020 - Prodej par. č. 262/83 v k.ú. Tušimice 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 262/83 o vým. 62 m2 v k.ú. Tušimice p. 
Novákovi, Litvínov za dohodnutou kupní cenu 10.850,- Kč. 
 
      
 
Usnesení č. 189/2020 - Prodej par. č. 107/9 v k.ú. Úhošťany 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 107/9 o vým. 1777 m2 v k.ú. Úhošťany p. 
Marešovi, Klášterec nad Ohří za dohodnutou kupní cenu 37.100,- Kč. 
 
        
 
Usnesení č. 190/2020 - Prodej par. č. 554/2 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 554/2 o vým. 12 m2 v k.ú. Kadaň  
p. Thi Minh, Kadaň za dohodnutou kupní cenu 7.400,- Kč. 
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Usnesení č. 191/2020 - Prodej par. č. 2225/13 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 2225/13 o vým. 15 m2 v k.ú. Kadaň 
manželům Beckovým, Kadaň za dohodnutou kupní cenu 9.850,- Kč. 
        
 
 
Usnesení č. 192/2020 - Prodej par. č. 1686/2 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 1686/2 o vým. 219 m2 v k.ú. Kadaň 
manželům Jindrákovým, Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 89.200,- Kč. 
        
 
 
Usnesení č. 193/2020 - Prodej par. č. 268/360 a 268/361 v k.ú. Tušimice 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 268/360 o vým. 26 m2 a par. č. 268/361  
o vým. 78 m2 v k.ú. Tušimice pí Šimonové, Kadaň za dohodnutou kupní cenu 23.394,- Kč. 
        
 
 
Usnesení č. 194/2020 - Autobusové zastávky City Tools, s.r.o. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi 
společností CITY TOOLS, s.r.o., Brno - Stránice, Preslova 406/94 a Městem Kadaň, a to  
v předloženém znění. Jedná se o výkup 6 ks autobusových zastávek umístěných v katastrálním 
území Kadaň na níže uvedených pozemcích (ve vlastnictví města Kadaně): 
- část p.č. 1482/1 ul. Kpt. Jaroše 
- část p.č. 1839/8 ul. Chomutovská 
- část p.č. 1970 ul. Chomutovská 
- část p.č. 1081/1 v ul. Jungmannova 
- část p.č. 1583 a p.č. 1591 ul. Na Podlesí 
- část p.č. 1802 ul. Golovinova 
Kupní cena je smluvní a činí: 300 000,-Kč + DPH 
 
        
 
 
Usnesení č. 195/2020 - Bezúplatný převod p.č. 104/206 a p.č. 104/882 v k.ú. Tušimice od  
ČR - SPÚ 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků  
č. 1007992042“ mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a městem Kadaň v předloženém 
znění. Jedná se o bezúplatný převod p.č. 104/206 o výměře 1154 m2 a p.č. 104/882 o výměře 
42 m2 v k.ú. Tušimice - v rámci vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených 
stavbou města: Prunéřov - Tušimice - Etapa I - Novostavba cyklotrasy. 
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Usnesení č. 196/2020 - Bezúplatný převod p.č. 409/4 v k.ú. Prunéřov od ČR - ÚZSVM 
 

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod p.č. 409/4 o výměře 10 m2 v k.ú. 
Prunéřov od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o vypořádání 
majetkoprávních vztahů k pozemku dotčeného stavbou města: Křížení cyklotrasy pod mostem 
silnice I/13 v blízkosti křižovatky silnice I/13 x III/22318. 
 
        
 
 
Usnesení č. 197/2020 - Bezúplatný převod p.č. 1385 v k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM 
 

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod p.č. 1385 v k.ú. Kadaň od ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o získání pozemku, na kterém se 
nachází veřejná zeleň a místo pro komunální odpad. Tento pozemek navazuje na pozemky  
v majetku města a je součástí sídliště v ul. Klášterecká. 
 
        
 
 
Usnesení č. 198/2020 - Objekty stálého lehkého opevnění v k.ú. Kadaň a Bystřice u Kadaně 
 

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod objektů stálého lehkého opevnění 
(vojenských řopíků) nacházejících se na pozemcích města Kadaně, a to na části p.č. 3053/2  
v k.ú. Kadaň (dle GP p.č. 3053/17) a na části p.č. 91/1 v k.ú. Bystřice u Kadaně (dle GP p.č. 
91/7) od Ministerstva obrany ČR. 
        
 
 
Usnesení č. 199/2020 - Převod části p.č. 3043 a části p.č. 3044/1 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi společností CTP Invest, 
spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, Humpolec 39601, CTP Bohemia North, spol. s r.o., 
Central Trade Park D1 1571, Humpolec 39601 a městem Kadaň, a to v předloženém znění. 
Jedná se o výkup p.č. 3043/2 o výměře 1962 m2 a p.č. 3044/33 o výměře 131 m2 v k.ú. Kadaň 
(dle GP č. 2977-24/2020) za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4702-52/2020 ze 
dne 17.8.2020 v čase a místě obvyklou – tržní hodnotu 255,- Kč/m2, tj. celkem 533 715,- Kč. 
 
        
 
 
Usnesení č. 200/2020 - Převod části p.č. 3043 a části p.č. 3044/1 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o daňových aspektech kupní smlouvy 
mezi společností CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, Humpolec 39601, CTP 
Bohemia North, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, Humpolec 39601 a městem Kadaň, 
a to v předloženém znění. 
        
 
Usnesení č. 201/2020 - Prodej části p.č. 1482/1 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 1482/60 o výměře 55 m2 (dle GP č. 
3016-44/2020) v k.ú. Kadaň. 
Kupující: Společnost BTYKA s.r.o., Evropská 2485/30a, Cheb  
Kupní cena je smluvní a činí: 61 100,- Kč + DPH 
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Usnesení č. 202/2020 - Strážiště I – prodej – rodinné domy 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej níže uvedených nemovitostí (včetně příslušenství) 
– RD Strážiště I v k.ú. Kadaň: 
p.č. 2953/30 o výměře 110 m2 vč. domu a p.č. 2953/75 o výměře 61 m2 (zahrada) v k.ú. Kadaň 
v souladu se smlouvou č. 3138/99.   
Kupující: pí Palivcová, Kadaň, (dědička po zemřelém p. Palivcovi) 
Kupní cena: 1 253 000,- Kč (+ náklady související s uzavřením kupní smlouvy a správním 
poplatkem za vklad smlouvy do KN) 
        
 
 
Usnesení č. 203/2020 - BJ - ul. Dvořákova - převod práv a závazků - Pletichová/Sýkora 
 

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí 
smlouvě kupní č. 13889/16 s pí Pletichovou, bytem Kadaň, dohodou ke dni 31.12.2020 a bere 
na vědomí, že do doby realizace Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní 
rada města schválila pronájem nemovitosti - bytové jednotky o velikosti podlahové plochy 45 
m2, umístěné v 1. nadzemním podlaží - v bytovém domě v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na 
pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň p. Sýkorovi, bytem Kadaň, s účinností 
od 01.01.2021. 
 
        
 
Usnesení č. 204/2020 - BJ - ul. Dvořákova - převod práv a závazků - Pletichová/Sýkora 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí 
smlouvě kupní na nemovitosti - bytovou jednotku o velikosti podlahové plochy 45 m2, umístěnou 
v 1. nadzemním podlaží - v bytovém domě v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích 
par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň, podíl na společných částech domu a podíl na 
zastavěných pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2  
a 1420/3 v k.ú. Kadaň s p. Sýkorou, bytem Kadaň, s účinností od 01.01.2021. Výše kupní ceny 
činí 351 000,- Kč. 
 
        
 
Usnesení č. 205/2020 - Žádost o prodloužení termínu - Příběhy našich sousedů 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
individuální dotace se společností Post Bellum o.p.s.  
 
Usnesení č. 206/2020 - Program podpory využití dešťové vody na území města Kadaně pro rok 
2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh programu „Program podpory využití 
dešťové vody na území města Kadaně pro rok 2021“.  
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Usnesení č. 207/2020 - Program podpory využití dešťové vody na území města Kadaně pro rok 
2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace  
z rozpočtu města Kadaně pro Program podpory využití dešťové vody na území města Kadaně 
pro rok 2021.  

 
 
Usnesení č. 208/2020 - Nová obecně závazná vyhláška č. 6/2020, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 2/2020 - Řád veřejného pohřebiště Kadaň ze dne 24.9.2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020.  
 
 
 
Usnesení č. 209/2020 - Nová obecně závazná vyhláška č. 6/2020, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 2/2020 - Řád veřejného pohřebiště Kadaň ze dne 24.9.2020 
 

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 50/2008 ze dne 28.2.2008.  
 

 
 
Usnesení č. 210/2020 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních 
památek na území Městské památkové rezervace 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Programu na záchranu a obnovu 
nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Kadaň 
2021  
 
 
Usnesení č. 211/2020 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních 
památek na území Městské památkové rezervace 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh vzorové smlouvy na poskytnutí dotace 
dle Programu na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních památek na území 
Městské památkové rezervace Kadaň 2021.  
 

 
Usnesení č. 212/2020 - Individuální dotace na činnost v sociální oblasti na rok 2021 
 
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení individuálních dotací na činnost v sociální oblasti z 
rozpočtu města na rok 2021 takto:  
 

Název organizace doporučeno RM v Kč 

Světlo Kadaň z.s. 

- K - centrum 80.000 

- NZDM Kadaň - Klub Dopatra  90.000 

- NZDM Prunéřov - Klub Přízemí   40.000 

- Terénní programy - Kadaňsko 10.000 

- Poradna Světlo 5.000 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň 

- Odborné sociální poradenství 50.000 
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- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 70.000 

Naděje 

- Noclehárna 135.000 

- Nízkoprahové denní centrum 112.000 

- Dluhová poradna (odborné sociální poradenství) 40.000 

Svaz tělesně postižených ČR - Kadaň 

- Svaz tělesně postižených ČR - Kadaň  30.000 

Svět naděje z.s. 

- Svět naděje z.s.  30.000 

Radka z.s.  

- Dobrovolnické centrum 8.000 

Spirála, Ústecký kraj, z.s. 

- Intervenční centrum  0 

- Linka pomoci 0 

Linka bezpečí, z.s.  

- Linka bezpečí. z.s. 0 

Centrum Hájek, z.ú. 

- Centrum Hájek, z.ú.  0 

celkem:  700.000 

  
 
 
Usnesení č. 213/2020 - Žádost o změnu termínu ukončení realizace podnikatelského záměru 
Vladislav Malhaus 
 

Zastupitelstvo města schvaluje vyhovět žádosti p. Malhause o prodloužení termínu 
ukončení realizace podnikatelského záměru "Úschovna jízdních kol u penzionu MOVA" do 15. 
prosince 2020 a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na podporu podnikání 
pro II. pololetí roku 2020 č. 30/2020 v předloženém znění.  
 
 
Usnesení č. 214/2020 - Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 5/2020 o omezení provozní 
doby pohostinských provozoven 
 

Zastupitelstvo města odkládá projednání Obecně závazné vyhlášky města Kadaně  
č. 5/2020 o omezení provozní doby pohostinských provozoven na vymezeném území města do 
příštího jednání zastupitelstva města.  

 
 
Usnesení č. 215/2020 - OZV č. 4/2020 - veřejná produkce 
 

Zastupitelstvo města odkládá projednání Obecně závazné vyhlášky č. 4 o stanovení 
času pro pořádání hlučných venkovních hudebních produkcí na části území města Kadaně do 
příštího zasedání zastupitelstva města.  
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Usnesení č. 216/2020 - Zpráva o cestovním ruchu 2020 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o cestovním ruchu 2020.  
 

      

 
 
Usnesení č. 217/2020 - OZV č. 3/2020 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Obecně závaznou vyhlášku Kadaně  
č. 3/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích.  
 

 
 
Usnesení č. 218/2020 - Plán práce RM a ZM pro rok 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený plán práce rady města a zastupitelstva města 
pro rok 2021.  

 
 
 
Usnesení č. 219/2020 - Zprávy předsedů výborů ZM 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí jednotlivé zprávy předsedů výborů zastupitelstva 
města.  

 
 
Usnesení č. 220/2020 - Odměny členům výborů ZM 
 

Zastupitelstvo města schvaluje navržené výše odměn za výkon funkce členů výborů, 
kteří nejsou členy zastupitelstva města dle předložených návrhů.  
 

 
Usnesení č. 221/2020 - Stanovení náhrad ušlého výdělku pro zastupitele pro rok 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje stanovení paušální náhrady za ztrátu na výdělku, ušlého 
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členu zastupitelstva, který podniká nebo 
provozuje jinou samostatně výdělečnou činnost, ve výši 150,- Kč/hod., max. 2 000,- Kč/měsíc 
pro rok 2021.  

 
 
Usnesení č. 222/2020 - Člen finančního výboru 
 

Zastupitelstvo města odvolává člena finančního výboru Ing. Jana Vaice k 31.12. 2020.  
 
 
Usnesení č. 223/2020 - Člen finančního výboru 
 

Zastupitelstvo města jmenuje člena finančního výboru Ondřeje Juhu od 1.1. 2021.  
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Usnesení č. 224/2020 - Neuvolněný místostarosta 
 

Zastupitelstvo města volí do funkce neuvolněného místostarosty města Kadaně pana 
Ing. Jana Vaice od 1. 1. 2021.  

 
 
Usnesení č. 225/2020 - Neuvolněný místostarosta 
 

Zastupitelstvo města schvaluje stanovení výše odměny pro neuvolněného místostarostu 
ve výši maximální částky stanovené Nařízením vlády č. 338/2019 Sb. od 1. 1. 2021.  
 

 
Usnesení č. 226/2020 - Neuvolněný místostarosta 
 

Zastupitelstvo města schvaluje stanovení místostarosty Mgr. Jana Losenického 
statutárním místostarostou od 1.1. 2021.  

 
 
Usnesení č. 227/2020 - Žádost Nemocnice Kadaň s.r.o. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace 
č. 24/2020 mezi městem Kadaň a Nemocnicí Kadaň, s.r.o. 

  


