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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU z 26. SCHŮZE 
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 18.2.2021 od 8:00 hodin 
 

formou on-line videokonference 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Usnesení č. 62/2021 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla 
splněna, kromě usnesení č. 699/2020, 800/2020, která trvají. 
 
        
 
 
Usnesení č. 63/2021 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města bere na vědomí informaci: 
- starosty o současné epidemiologické situaci ve městě, v nemocnici a očkování proti Covid-19 
- Mgr. Raadové ohledně očkování proti Covid-19 klientů v domově pro seniory a v domech s  
  pečovatelskou službou 
 
        
 
 
Usnesení č. 64/2021 - Vzdání se funkce ředitelky MŠ Olgy Havlové, Kadaň 
 
          Rada města bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy Olgy Havlové 
Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace, Bc. Jany Vízkové ke dni 31. 7. 2021. 
 
        
 
 
Usnesení č. 65/2021 - Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ky MŠ  
O. Havlové, Kadaň 
 
          Rada města vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské 
školy Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace s předpokládaným 
nástupem 1. 8. 2021. 
 
        
 



2 

 

Usnesení č. 66/2021 - Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ky MŠ  
O. Havlové, Kadaň 
 
          Rada města schvaluje požadavky pro konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ky 
Mateřské školy Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace, a zveřejnění 
inzerátu na úřední desce obce Kadaň, v Kadaňských novinách, na www.mesto-kadan.cz, 
www.kr-ustecky.cz. 
 
        
 
 
Usnesení č. 67/2021 - Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ky MŠ  
O. Havlové, Kadaň 
 
          Rada města pověřuje paní Helenu Gvoždiákovou funkcí tajemníka komise; tajemník není 
členem konkurzní komise. 
        
 
 
Usnesení č. 68/2021 - Přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin 2021 
 
          Rada města bere na vědomí informace o přerušení provozu mateřských škol v Kadani  
o prázdninách v roce 2021 dle předloženého rozpisu. 
 
        
 
 
Usnesení č. 69/2021 - Anketa "Talent roku 2020" 
 
          Rada města bere na vědomí návrhy nominovaných žáků ankety "Talent roku 2020“  
a uděluje prestižní ocenění žákům dle předloženého seznamu. 
 
        
 
 
Usnesení č. 70/2021 - Rozbory hospodaření za rok 2020 
 
          Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací 
za rok 2020. 
        
 
 
Usnesení č. 71/2021 - Rozdělení hospodářských výsledků PO 
 
          Rada města schvaluje dle předložené tabulky rozdělení hospodářských výsledků 
příspěvkových organizací za rok 2020 do fondů takto: 
 

    v Kč 
     

  HV 2020 
odvod 

zřizovateli fond rezervní 
fond 

odměn 

MěSSS, Věžní 958 0,00   0,00 0,00 

KZK Kadaň 1 149,40   1 149,40 0,00 
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SZK Kadaň, U Stadionu 2028 30 531,42   30 531,42 0,00 

1.MŠ, Kpt. Jaroše 581 1 144,22   1 144,22 0,00 

3.MŠ, Žitná 615 0,00   0,00 0,00 

4.MŠ, Klášterecká 1557 136 310,96   136 310,96 0,00 

6.MŠ, Husova 1337 4,98   4,98 0,00 

9.MŠ, Na Podlesí 1481 60 394,81   60 394,81 0,00 

10.MŠ, Školní 1479 134 490,65   134 490,65 0,00 

ZŠ a MŠ při nem. 134 251,89   134 251,89 0,00 

1.ZŠ, Školní 1479 0,00   0,00 0,00 

2.ZŠ, Pionýrů 1102 77,12   77,12 0,00 

3.ZŠ, Chomutovská 1683 10 113,52   10 113,52 0,00 

5.ZŠ, Na Podlesí 1480 13 012,35   13 012,35 0,00 

ZUŠ, J. Švermy 474 229 086,95   229 086,95 0,00 

DDM, J. Roháče 1381 1 533,87   1 533,87 0,00 

     

CELKEM 752 102,14    

 

        
 
 
Usnesení č. 72/2021 - Preferované sporty 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení Kajak klubu z.s., Kadaň do 
preferovaných sportů města Kadaně. 
        
       
 
Usnesení č. 73/2021 - Preferované sporty 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace na 
činnost v roce 2021 pro Kajak klub z.s., Kadaň ve výši 150 tis. Kč. 
 
        
       
 
Usnesení č. 74/2021 - Žádost Kajak klub z.s. - Zázemí 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace pro 
Kajak klub z.s. na vybudování "Zázemí - loděnice - pro sportování dětí a mládeže" ve výši 200 
tis. Kč. 
        
       
 
Usnesení č. 75/2021 - Rozdělení individuálních dotací - sport 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací pro sportovní kluby 
na činnost a projekty v roce 2021 dle přiložené tabulky. 
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Usnesení č. 76/2021 - Rozdělení individuálních dotací na projekt - ostatní 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení individuálních dotací na 
projekt v roce 2021 pro ostatní dle přiložené tabulky. 
 
        
       
 
Usnesení č. 77/2021 - Žádost Pneumologické ambulance Kadaň, s.r.o. 
 
          Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální investiční 
dotace pro Pneumologickou ambulanci Kadaň, s.r.o. 
 
        
       
 
Usnesení č. 78/2021 - 1. rozpočtové opatření 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené 1. rozpočtové opatření. 
 
        
       
 
Usnesení č. 79/2021 - Stanovení závazných ukazatelů 
 
          Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2021 pro 
příspěvkovou organizaci Městská správa sociálních služeb, se sídlem Kadaň, Věžní 958. 
 
        
 
 
Usnesení č. 80/2021 - Stanovení závazných ukazatelů 
 
          Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2021 pro 
příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení Kadaň, se sídlem Kadaň, Čechova 147. 
 
        
 
 
Usnesení č. 81/2021 - Stanovení závazných ukazatelů 
 
          Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2021 pro 
příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení Kadaň, se sídlem Kadaň, U Stadionu 2028. 
 
        
 
 
Usnesení č. 82/2021 - Stanovení závazných ukazatelů 
 
          Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2021 pro 
Nemocnici Kadaň s.r.o., se sídlem Kadaň, Golovinova 1559. 
 
       
  
 



5 

 

Usnesení č. 83/2021 - Kadaň - zklidnění dopravy, Na Podlesí, 3.etapa - zadávací dokumentace 
 
          Rada města pověřuje pro elektronické otevírání nabídek na akci "Kadaň – zklidnění 
dopravy, Na Podlesí, 3.etapa": 
Mgr. Ing. Roberta Hebkého (administrátora zakázky) a  
Ing. Marka Bláhu (pracovníka odboru výstavby) 
 
        
 
Usnesení č. 84/2021 - Kadaň - zklidnění dopravy, Na Podlesí, 3.etapa - zadávací dokumentace 
 
          Rada města schvaluje komisi pro hodnocení nabídek na akci "Kadaň – zklidnění dopravy, 
Na Podlesí, 3.etapa" ve složení: 
 
Ing. Jan Vaic 
Mgr. Jan Losenický 
PharmDr. Radek Oswald 
Ing. Alice Drahokoupilová 
Ing. Radomil Coufal  
 
Náhradníci:  
PaedDr. Jiří Kulhánek 
Mgr. Stanislav Hakl 
Ing. Jiří Kučera 
Mgr. Zdeněk Hosman 
Mgr. Michal Voltr 
        
 
 
Usnesení č. 85/2021 - Kadaň - zklidnění dopravy, Na Podlesí, 3.etapa - zadávací dokumentace 
 
          Rada města schvaluje zadávací podmínky pro zjednodušené podlimitní řízení (dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb.) na akci "Kadaň – zklidnění dopravy, Na Podlesí, 3.etapa". 
 
        
 
 
Usnesení č. 86/2021 - Revitalizace veřejných prostranství - sídliště Na Podlesí - mlatový plácek 
- návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na akci "Revitalizace veřejných 
prostranství – sídliště Na Podlesí - mlatový plácek": 
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
3. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
4. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
5. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 
 
        
 
 
Usnesení č. 87/2021 - Modernizace sportovního areálu pro nohejbal - oplocení a hřiště č. 1 - 
seznam firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na akci "Modernizace 
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sportovního areálu pro nohejbal - oplocení a hřiště č.1": 
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
3. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
4. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
5. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 
 
        
 
 
Usnesení č. 88/2021 - 9. MŠ – oprava podlahové krytiny - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na akci "9. MŠ – oprava 
podlahové krytiny": 
1.  PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
2.  BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
3.  Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 
4.  HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
5.  FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
6.  ROMAN JAMEČNÝ s.r.o., IČ 03770184, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10 
 
       
 
Usnesení č. 89/2021 - Oprava cyklostezky Královský vrch - EPRU - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na akci "Oprava cyklostezky 
Královský vrch - EPRU": 
1.  SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 
2.  EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ 10442481, Václava Majera 573, 440 01 Louny 
3.  Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 
 
        
 
 
Usnesení č. 90/2021 - Kadaň - oprava schodiště k nádraží ČD - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - 
oprava schodiště k nádraží ČD" a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ 27449416, se 
sídlem: Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5. 
        
 
 
Usnesení č. 91/2021 - Revitalizace objektu Slovan 
 
          Rada města bere na vědomí informace o průběhu hodnocení předložených 
architektonických studií na akci "Revitalizace objektu Slovan". 
 
       
 
Usnesení č. 92/2021 - Revitalizace objektu Slovan 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí komise pro hodnocení studií a nabídek na akci 
"Revitalizace objektu Slovan" a použití studie vypracované firmou Ing. arch. Mária Maninová,  
IČ: 71088148, se sídlem: Slezská 2130/107, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, jako podklad pro 
výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. 
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Usnesení č. 93/2021 - Revitalizace objektu Slovan 
 
          Rada města ukládá odboru výstavby připravit zadávací podklady na výběr zpracovatele 
projektové dokumentace na akci "Revitalizace objektu Slovan", a to na dubnové jednání rady 
města. 
        
 
Usnesení č. 94/2021 - 5. ZŠ Kadaň - oprava oplocení - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "5. ZŠ 
Kadaň - oprava oplocení" a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ: 61324817, se sídlem: 
Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň. 
        
 
 
Usnesení č. 95/2021 - 6. MŠ a 9. MŠ Kadaň - oprava oplocení - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "6. MŠ  
a 9. MŠ Kadaň - Kadaň - oprava oplocení" a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., IČ 
26740397, se sídlem: Bucholcova 1668/4, 130 00 Praha 3. 
 
        
 
 
Usnesení č. 96/2021 - Zahradní úpravy MŠ Čtyřlístek (stavební část)- výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Zahradní úpravy MŠ Čtyřlístek (stavební část)" a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., IČ 
26740397, se sídlem: Bucholcova 1668/4, 130 00 Praha 3. 
 
        
 
Usnesení č. 97/2021 - 3. MŠ Kadaň - oprava stropu - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a vylučuje firmu "inveko-stavby s.r.o., 
IČO: 250 07 114, se sídlem: U Dvojhradí 319, 417 03 Dubí" ze soutěže pro nesplnění 
zadávacích podmínek - překročení maximální ceny díla. 
 
      
 
Usnesení č. 98/2021 - 3. MŠ Kadaň - oprava stropu - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "3. MŠ 
Kadaň - oprava stropu" a uzavření SoD s firmou WORLD-STAV s.r.o., IČ: 27352595, se sídlem: 
Horská 29/7, 435 43 Horní Jiřetín. 
 
        
Usnesení č. 99/2021 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – město Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky 
a cesty na pozemku ve vlastnictví Nemocnice Kadaň s.r.o. se sídlem Kadaň, Golovinova 1559 – 
par. č. 3156 v k.ú. Kadaň ve prospěch města Kadaň se sídlem Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 dle 
smlouvy v předloženém znění. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. 
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Usnesení č. 100/2021 - Předkupní právo k nemovitosti par. č. 487/1 a 487/5 v k.ú. Pastviny 
 
          Rada města bere na vědomí informace k předkupnímu právu a nedoporučuje 
zastupitelstvu města využít předkupní právo k části par. č. 487/1 o vým. 242 m2 a par. č. 487/5 
o vým. 240 m2 v k.ú. Pastviny ve vlastnictví pí Homolkové, bytem Klášterec nad Ohří. 
       
 
 
Usnesení č. 101/2021 - Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 1 v k.ú. Kadaň 
(etapa č. 1) 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků v k.ú. Kadaň  
v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 1 v Kadani (etapa č. 1):   
 
1/ p. Černý a pí Černá, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3066, 3065/131, 3065/132, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 8 230,- Kč 
 
2/ p. Gruncl a pí Grunclová, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/130, 3065/133, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 760,- Kč 
 
3/ pí Oudová, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/4, 3065/129, 3065/134, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 7 095,- Kč 
 
4/ pí Blandová, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/5, 3065/128, 3065/135, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 7 000,- Kč 
 
5/ p. Králiček a pí Králičková, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/6, 3065/127, 3065/136, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 965,- Kč 
 
6/ pí Izdebská, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3068, 3065/126, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 5 675,- Kč 
 
7/ pí Skopalová, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/9, 3065/137, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 5 720,- Kč 
 
8/ pí Scherferová, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/7, 3065/125, 3065/138, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 7 375,- Kč 
 
9/ pí Wietrzyková a p. Wietrzyk, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/8, 3065/124, 3065/139, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 7 670,- Kč 
 
10/ p. Erös, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/2, 3065/123, 3065/140, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 7 395,- Kč 
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11/ pí Dolanská, Kadaň 43201 – ideál. 1/2 a p. Dolanský, Březno 43801– ideál. 1/2 
Pozemky par. č.: 3065/10, 3065/122, 3065/141, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 7 780,- Kč 
 
12/ p. Ridoško a pí Ridošková, Račetice, 43801 
Pozemky par. č.: 3065/11, 3065/121, 3065/120, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 5 690,- Kč 
 
13/ p. Žabokrtský, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/142, 3065/143, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 020,- Kč 
 
14/ p. Šljucharčuk a pí Šljucharčuková, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/12, 3065/119, 3065/144, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 7 955,- Kč 
 
15/ p. Šíma, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/13, 3065/118, 3065/145, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 7 960,- Kč 
 
16/ p. Koura a pí Kourová, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/14, 3065/117, 3065/146, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 8 020,- Kč 
 
17/ p. Fedor, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/116, 3065/147, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 465,- Kč 
 
18/ pí Doležalová a p. Doležal, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/21, 3065/148, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 5 965,- Kč 
 
19/ p. Šebek a pí Šebková, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/24, 3065/115, 3065/149, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 8 025,- Kč 
 
20/ p. Janda a pí Jandová, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/15, 3065/114, 3065/150, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 355,- Kč 
 
21/ p. Kubrtová, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/151, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 5 865,- Kč 
 
22/ pí Svobodníková, Most 43401 
Pozemky par. č.: 3065/16, 3065/113, 3065/152, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 355,- Kč 
 
23/ p. Zvirinský, Kadaň 43201 a pí Zvirinská, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/55,3065/153, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 080,- Kč 
 
24/ p. Pixa, Mašťov 43156 
Pozemky par. č.: 3065/17, 3065/112, 3065/154, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 495,- Kč 
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25/ pí Provazniková a p. Provaznik, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/22, 3065/155, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 5 905,- Kč 
 
26/ p. Cirkva, Chomutov 43004 
Pozemky par. č.: 3069, 3065/111, 3065/156, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 8 290,- Kč 
 
27/ p. Sláma, Žatec 43801 
Pozemky par. č.: 3065/110, 3065/157, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 015,- Kč 
 
28/ pí Kukiová, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/23, 3065/158, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 185,- Kč 
 
29/ pí Rapantová, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/19, 3065/109, 3065/159, 3065/160, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 
3065/165 
Kupní cena činí: 6 215,- Kč 
 
30/ p. Žahour, Kadaň 43201 – ideál. 1/2  a pí Broučková, Kadaň 43201– ideál. 1/2 
Pozemky par. č.: 3065/20, 3065/108, 3065/161, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 260,- Kč 
 
31/ p. Mitro, Kadaň 43201 – ideál. 1/2 a pí Lukešová, Kadaň 43201 – ideál. 1/2 
Pozemky par. č.: 3070, 3065/107, 3065/162, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 8 480,- Kč 
 
32/ p. Gibas a pí Gibasová, Kadaň 43201 
Pozemky par. č.: 3065/106, 3065/163, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 575,- Kč 
 
33/ p. Stránský, Kadaň 43201 – ideál. 1/2 a pí Lišková, Kadaň 43201 – ideál. 1/2 
Pozemky par. č.: 3065/105, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 320,- Kč 
       
 
 
 
Usnesení č. 102/2021 - Strážiště I - prodej - rodinné domy 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej nemovitostí (včetně 
příslušenství) - RD Strážiště I v k.ú. Kadaň dle níže uvedeného: 
- zastavěná par. č. 2953/42 vč. stavby o výměře 95 m2, par. č. 2953/85 
o vým. 62 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3152/99 - do vlastnictví pí Naučové, bytem 
Praha - Vinohrady. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
 
       
 
Usnesení č. 103/2021 - Strážiště I - prodej - rodinné domy 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 
min. 15 dnů na úřední desce MÚ adresný záměr obce prodat níže uvedené nemovitosti v k.ú. 
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Kadaň (včetně příslušenství): 
a) zastavěná par. č. 2953/47 vč. stavby čp. 1862 o výměře 111 m2, par. č. 2953/88  
o vým. 41 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3172/99  
b) zastavěná par. č. 2953/46 vč. stavby čp. 1863 o výměře 118 m2, par. č. 2953/87 
o vým. 58 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3137/99 
c) zastavěná par. č. 2953/37 vč. stavby čp. 1872 o výměře 96 m2, par. č. 2953/80 
 o vým. 65 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3124/99 
d) zastavěná par. č. 2953/35 vč. stavby čp. 1874 o výměře 96 m2, par. č. 2953/78  
o vým. 63 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3123/99 
e) zastavěná par. č. 2953/24 vč. stavby čp. 1879 o výměře 113 m2, par. č. 2953/69  
o vým. 60 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 6818/05 
f) zastavěná par. č. 2953/26 vč. stavby čp. 1881 o výměře 110 m2, par. č. 2953/71  
o vým. 59 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3122/99 
g) zastavěná par. č. 2953/27 vč. stavby čp. 1882 o výměře 109 m2, par. č. 2953/72 
o vým. 57 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3171/99 
h) zastavěná par. č. 2953/31 vč. stavby čp. 1886 o výměře 115 m2, par. č. 2953/76 
o vým. 64 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 6817/05 
ch) zastavěná par. č. 2953/19 vč. stavby čp. 1889 o výměře 101 m2, par. č. 2953/68 
o vým. 61 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 12832/14 
i) zastavěná par. č. 2953/17 vč. stavby čp. 1891 o výměře 97 m2, par. č. 2953/66 
o vým. 56 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 13834/16 
j) zastavěná par. č. 2953/16 vč. stavby čp. 1892 o výměře 97 m2, par. č. 2953/65 
o vým. 56 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 15329/20 
k) zastavěná par. č. 2953/15 vč. stavby čp. 1893 o výměře 99 m2, par. č. 2953/64 
o vým. 56 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3120/99 
l) zastavěná par. č. 2953/14 vč. stavby čp. 1894 o výměře 98 m2, par. č. 2953/63 
o vým. 29 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 12831/14 
m) zastavěná par. č. 2953/13 vč. stavby čp. 1895 o výměře 97 m2, par. č. 2953/62 
o vým. 28 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 10990/10 
n) zastavěná par. č. 2953/12 vč. stavby čp. 1896 o výměře 101 m2, par. č. 2953/61 
o vým. 32 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 14608/18 
 
       
 
 
Usnesení č. 104/2021 - Prodej par.č. 2631/17 o vým. 20 m2 (části par.č. 2631/1) v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku par.  
č. 2631/17 o vým. 20 m2 v k.ú. Kadaň za dohodnutou kupní cenu 20 207,- Kč do vlastnictví SJM 
– manž. p. Adamečkovi, bytem Kadaň, a pí Adamečkové, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 105/2021 - Záměr - prodej par. č. 2880/8 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 
min. 15 dnů na úřední desce MÚ záměr obce prodat par. č. 2880/8 o vým. 4 469 m2 v k.ú. 
Kadaň formou obálkové metody za min. cenu stanovenou dle ocenění (které bude 
vypracováno), vč. DPH 21 % (jedná se o stavební pozemek) a dále v souladu s podmínkami 
stanovenými v příloze materiálu. 
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Usnesení č. 106/2021 - Záměr - prodej par. č. 2799 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města odkládá projednání zveřejnění záměru obce prodat par. č. 2799 o vým. 492 
m2 v k.ú. Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 107/2021 - Autobusové zastávky „City Tools, s.r.o. 
 
          Rada města bere na vědomí informaci o uzavření kupní smlouvy mezi městem Kadaň  
a CITY TOOLS, s.r.o.na koupi 6 ks autobusových zastávek s plochami určenými pro reklamu,  
a to k 10.03.2021. 
       
 
Usnesení č. 108/2021 - Autobusové zastávky „City Tools, s.r.o. 
 
          Rada města schvaluje ukončení smlouvy č. 2600/N/96 ze dne 1.12.1996 uzavřenou mezi 
městem Kadaň a společností CITY TOOLS, s.r.o. a to dohodou ke dni 10.03.2021. 
 
       
 
 
Usnesení č. 109/2021 - Kabelová televize Kadaň, a.s. – autobusové zastávky s plochami 
určenými pro reklamu 
 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kadaň a Kabelovou 
televizí, a.s., a to na dobu určitou od 01.04.2021, po dobu existence 6 ks autobusových 
zastávek pro MHD.  
Jedná se o výpůjčku níže uvedených částí pozemků, na kterých je umístěno 6 ks zastávek 
městské hromadné dopravy v katastrálním území Kadaň: 
- 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 
Výpůjčka je sjednávána s ohledem na účel využití - zajištění provozování a údržby 6 ks 
zastávek MHD pro širokou veřejnost na náklady vypůjčitele. 
 
       
Usnesení č. 110/2021 - Kabelová televize Kadaň, a.s. – autobusové zastávky s plochami 
určenými pro reklamu 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Kadaň a Kabelovou televizí Kadaň, a.s. na prodej 6 ks zastávek městské hromadné 
dopravy s plochami určenými pro reklamu, které jsou umístěny na níže uvedených pozemcích v 
k.ú. Kadaň: 
- 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 
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Usnesení č. 111/2021 - Český rybářský svaz, z.s. – smlouva o výpůjčce č. 11294/11 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 stávající smlouvy o výpůjčce č. 11294/11 
uzavřené ze dne 20.04.2011 mezi městem Kadaň a Českým rybářským svazem z.s., a to v 
předloženém znění. Jedná se o prodloužení výpůjčky p.č. 3543 o výměře 4014 m2 – vodní 
plocha v k.ú. Kadaň – včetně ostrůvku a bezprostředních břehů, a to na dobu určitou 5 let, od 
01.04.2021 do 31.03.2026. 
       
 
 
Usnesení č. 112/2021 - Bezúplatný převod p.č. 286/3 v k.ú. Kadaň od ÚZSVM - ČR 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod p.č. 286/3  
o výměře 196 m2 v k.ú. Kadaň. Jedná se o pozemek veřejného prostranství navazující 
bezprostředně na pozemky v majetku města Kadaně. 
 
       
 
Usnesení č. 113/2021 - Záměr – prodej části p.č. 1648 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 
dnů záměr obce prodat část p.č. 1648 o výměře cca 586 m2 v k.ú. Kadaň (upřesněnou 
následně geometrickým plánem) s podmínkou zřízení věcného břemene - práva přístupu za 
účelem údržby a opravy šachty (nacházející se na pozemku), která je majetkem města Kadaně. 
 
       
 
 
Usnesení č. 114/2021 - Záměr – prodej části p.č. 286/1 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení záměr obce prodat část  
p.č. 286/1 v k.ú. Kadaň a ukládá Mgr. Losenickému zahájit jednání s vlastníkem nemovitostí čp. 
284 a příslušných pozemků v k.ú. Kadaň o jejich případném převodu do majetku města. 
 
       
 
Usnesení č. 115/2021 - Záměr – pronájem p.č. 341/59 v k.ú. Tušimice 
 
          Rada města neschvaluje záměr obce pronajmout p.č. 341/59 v k.ú. Tušimice. 
 
       
 
Usnesení č. 116/2021 - Výpůjčka reklamního stojan pro městskou památkovou rezervaci 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na reklamní stojan pro městskou 
památkovou rezervaci, a to mezi městem Kadaň a žadatelkou: 
-  pí Garofalo, Kadaň,(provozovna Ristorante Pizzeria Garofalo, Sládkova 132, Kadaň) IČ 
05878080 
Výpůjčka je sjednána z důvodu sjednocení vzhledu jednotlivých reklamních stojanů v městské 
rezervaci. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou - 5 let. 
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Usnesení č. 117/2021 - Prodej bytových jednotek - Strážiště I. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené údaje potřebné 
k dalším úkonům spojených s prodejem bytových jednotek a založení společenství vlastníků pro 
bytový dům čp. 1864 v k.ú. Kadaň:  
Název společenství: Společenství vlastníků BD 1864 Kadaň 
Sídlo společenství: Na Strážišti 1864, 432 01 Kadaň 
Orgán SV – výbor: 
p. Vaňas, bytem Kadaň,                          
pí Kinštová, bytem Kadaň,                        
p. Hradil, bytem Kadaň,              
Účet SV: MONETA Money Bank, a.s. 
Výše fondu na správu domu: 2,50 Kč na jednotku podílu 
Správce SV: Městská energie s.r.o. 
       
 
Usnesení č. 118/2021 - Prodej bytových jednotek - Strážiště I. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené údaje potřebné  
k dalším úkonům spojených s prodejem bytových jednotek a založení společenství vlastníků pro 
bytový dům čp. 1865 v k.ú. Kadaň:  
Název společenství: Společenství vlastníků BD 1865, Kadaň 
Sídlo společenství: Na Strážišti 1865, 432 01 Kadaň 
Orgán SV – předseda: 
Pí Lisová, bytem Kadaň,  
Účet SV: MONETA Money Bank, a.s. 
Výše fondu na správu domu: 3,00 Kč na jednotku podílu 
Správce SV: Jaroslava Hrazdírová, IČ 03209709, provozovna: J. Švermy 11, Kadaň 
 
       
 
Usnesení č. 119/2021 - Prodej bytových jednotek - Strážiště I. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené údaje potřebné  
k dalším úkonům spojených s prodejem bytových jednotek a založení společenství vlastníků pro 
bytový dům čp. 1876 v k.ú. Kadaň:  
Název společenství: Společenství vlastníků BD 1876, Kadaň 
Sídlo společenství: Na Strážišti 1876, 432 01 Kadaň 
Orgán SV – výbor: 
p. Paleček, bytem Kadaň,                                 
p. Cífka, bytem Kadaň,                           
p. Vaněček, bytem Kadaň,  
Účet SV: MONETA Money Bank, a.s. 
Výše fondu na správu domu: 3,50 Kč na jednotku podílu 
Správce SV: Městská energie s.r.o. 
       
 
 
Usnesení č. 120/2021 - Prodej bytových jednotek - Strážiště I. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené údaje potřebné  
k dalším úkonům spojených s prodejem bytových jednotek a založení společenství vlastníků pro 
bytový dům čp. 1877 v k.ú. Kadaň:  
Název společenství: Společenství vlastníků BD 1877, Kadaň 
Sídlo společenství: Na Strážišti 1877, 432 01 Kadaň 
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Orgán SV – výbor: 
p. Sűssmilch, bytem Kadaň,                     
p. David, bytem Kadaň,  
pí Wessela, bytem Kadaň,  
Účet SV: ČSOB a.s. 
Výše fondu na správu domu: 2,80 Kč na jednotku podílu 
Správce SV: Městská energie s.r.o. 
       
 
 
Usnesení č. 121/2021 - Prodej bytových jednotek - Strážiště I. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené údaje potřebné  
k dalším úkonům spojených s prodejem bytových jednotek a založení společenství vlastníků pro 
bytový dům čp. 1878 v k.ú. Kadaň:  
Název společenství: Společenství vlastníků BD 1878, Kadaň 
Sídlo společenství: Na Strážišti 1878, 432 01 Kadaň 
Orgán SV – výbor: 
Pí Xinotis, bytem Kadaň,  
p. Farbár, bytem Kadaň,  
p. Jakeš, bytem Kadaň,  
Účet SV: Komerční banka, a.s. 
Výše fondu na správu domu: 3,40 Kč na jednotku podílu  
Správce SV: Městská energie, s.r.o., Klášterec nad Ohří 
 
       
 
 
Usnesení č. 122/2021 - Prodej bytových jednotek - Strážiště I. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené údaje potřebné  
k dalším úkonům spojených s prodejem bytových jednotek a založení společenství vlastníků pro 
bytový dům čp. 1887 v k.ú. Kadaň:  
Název společenství: Společenství vlastníků BD 1887, Kadaň 
Sídlo společenství: Na Strážišti 1887, 432 01 Kadaň 
Orgán SV – předseda 
p. Beránek, bytem Kadaň,  
Účet SV: Komerční banka, a.s. 
Výše fondu na správu domu: 2,50 Kč na jednotku podílu 
Správce SV: Městská energie, s.r.o. 
       
 
 
Usnesení č. 123/2021 - Prodej bytových jednotek - Strážiště I. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené údaje potřebné  
k dalším úkonům spojených s prodejem bytových jednotek a založení společenství vlastníků pro 
bytový dům čp. 1888 v k.ú. Kadaň:  
Název společenství: Společenství vlastníků BD 1888, Kadaň 
Sídlo společenství: Na Strážišti 1888, 432 01 Kadaň 
Orgán SV – předseda: 
Pí Cidylová, bytem Kadaň,  
Účet SV: Česká spořitelna, a.s. 
Výše fondu na správu domu: 4,00 Kč na jednotku podílu 
Správce SV: Městská energie, s.r.o. 
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Usnesení č. 124/2021 - Prodej bytových jednotek - Strážiště I. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené údaje potřebné  
k dalším úkonům spojených s prodejem bytových jednotek a založení společenství vlastníků pro 
bytový dům čp. 1897 v k.ú. Kadaň:  
Název společenství: Společenství vlastníků BD 1897, Kadaň 
Sídlo společenství: Na Strážišti 1897, 432 01 Kadaň 
Orgán SV – výbor: 
p. Patík, bytem Kadaň,  
p. Kopta, bytem Kadaň,  
p. Musil, bytem Kadaň,  
Účet SV: Komerční banka, a.s. 
Výše fondu na správu domu: 4,00 Kč na jednotku podílu 
Správce SV: Městská energie s.r.o. 
       
 
Usnesení č. 125/2021 - Prodej bytových jednotek - Strážiště I. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení termín zápisu níže uvedených 
společenství vlastníků do rejstříku společenství k 1.7.2021 (vznik jednotlivých SV): 
- Společenství vlastníků BD 1864, Na Strážišti 1864, 432 01 Kadaň 
- Společenství vlastníků BD 1865, Na Strážišti 1865, 432 01 Kadaň 
- Společenství vlastníků BD 1876, Na Strážišti 1876, 432 01 Kadaň 
- Společenství vlastníků BD 1877, Na Strážišti 1877, 432 01 Kadaň 
- Společenství vlastníků BD 1878, Na Strážišti 1878, 432 01 Kadaň 
- Společenství vlastníků BD 1887, Na Strážišti 1887, 432 01 Kadaň 
- Společenství vlastníků BD 1888, Na Strážišti 1888, 432 01 Kadaň 
- Společenství vlastníků BD 1897, Na Strážišti 1897, 432 01 Kadaň 
 
       
 
Usnesení č. 126/2021 - Stanovy společenství vlastníků BD Na Strážišti čp. 1864, Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovy pro budoucí společenství 
vlastníků bytového domu Na Strážišti čp. 1864, Kadaň v předloženém znění. 
 
       
 
 
Usnesení č. 127/2021 - Stanovy společenství vlastníků BD Na Strážišti čp. 1865, Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovy pro budoucí společenství 
vlastníků bytového domu Na Strážišti čp. 1865, Kadaň v předloženém znění. 
 
       
 
Usnesení č. 128/2021 - Stanovy společenství vlastníků BD Na Strážišti čp. 1876, Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovy pro budoucí společenství 
vlastníků bytového domu Na Strážišti čp. 1876, Kadaň v předloženém znění. 
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Usnesení č. 129/2021 - Stanovy společenství vlastníků BD Na Strážišti čp. 1877, Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovy pro budoucí společenství 
vlastníků bytového domu Na Strážišti čp. 1877, Kadaň v předloženém znění. 
 
       
 
Usnesení č. 130/2021 - Stanovy společenství vlastníků BD Na Strážišti čp. 1878, Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovy pro budoucí společenství 
vlastníků bytového domu Na Strážišti čp. 1878, Kadaň v předloženém znění. 
 
       
 
Usnesení č. 131/2021 - Stanovy společenství vlastníků BD Na Strážišti čp. 1887, Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovy pro budoucí společenství 
vlastníků bytového domu Na Strážišti čp. 1887, Kadaň v předloženém znění. 
 
       
 
Usnesení č. 132/2021 - Stanovy společenství vlastníků BD Na Strážišti čp. 1888, Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovy pro budoucí společenství 
vlastníků bytového domu Na Strážišti čp. 1888, Kadaň v předloženém znění. 
 
       
 
Usnesení č. 133/2021 - Stanovy společenství vlastníků BD Na Strážišti čp. 1897, Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovy pro budoucí společenství 
vlastníků bytového domu Na Strážišti čp. 1897, Kadaň v předloženém znění. 
 
       
 
Usnesení č. 134/2021 - Přidělení bytu snížené kvality s jistotou – vel. 2+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v 
budově v Prunéřově, Kadaň s pí Horváthovou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 135/2021 - Přidělení bytu snížené kvality s jistotou – vel. 1+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v 
budově v Prunéřově, Kadaň s p. Potůčkovou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 136/2021 - Přidělení bytu startovacího s jistotou – vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v 
budově v ul. Golovinova, v Kadani s p. Cambolo, bytem Kadaň. 
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Usnesení č. 137/2021 - Přidělení bytu startovacího s jistotou – vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Ječná, v Kadani se pí Brezovskou, bytem Jiříkov. 
       
 
 
Usnesení č. 138/2021 - Přidělení bytu startovacího s jistotou – vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Ječná, v Kadani s pí Weissovou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 139/2021 - Přidělení bytu standardního s jistotou – vel. 1+3 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+3 v 
budově v ul. Chomutovská, v Kadani s p. Duzhyi, bytem Kadaň. 
       
 
Usnesení č. 140/2021 - Přidělení bytu zvláštního určení v DPS - vel. 1+kk 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+kk v 
budově v ul. Tyršova, v Kadani s pí Kokmanovou, bytem Klášterec nad Ohří. 
 
       
 
 
Usnesení č. 141/2021 - Přidělení bytu zvláštního určení v DPS - vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Věžní, v Kadani s pí Šináglovou, bytem Pětipsy. 
 
       
 
 
Usnesení č. 142/2021 - Přidělení bytu zvláštního určení v DPS - vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v 
budově v ul. Věžní, v Kadani s pí Hodycovou a p. Hodycem, Jílovice. 
       
 
 
Usnesení č. 143/2021 - Přidělení bytu zvláštního určení v DPS - vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Věžní, v Kadani s p. Domanjou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 144/2021 - Přidělení bytu sociálního 2. stupně bez jistoty –  vel. 2+kk 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v 
budově v Prunéřově, v Kadani s pí Gunárovou, bytem Kadaň. 



19 

 

 
       
Usnesení č. 145/2021 - Nově vrácený byt - čp. 1349/009, vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje vyčlenit byt čp. 1349/009 v ul. Golovinova o vel. 1+2, jako byt 
standardní (pro MěSSS). 
       
 
 
Usnesení č. 146/2021 - Odpis pohledávek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu  
vč. poplatků z prodlení za nebydlící nájemce 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis pohledávek za nájemné a 
služby spojené s užíváním bytu vč. poplatků z prodlení za nebydlící nájemce z rozvahového 
účtu, dle přiloženého seznamu, v celkové výši 8 611 170,70 Kč, z důvodu nevymahatelnosti 
pohledávek. 
 
       
 
Usnesení č. 147/2021 - Revokace usn. č. 970/2020 ze dne 10.12.2020 o přidělení bytu –  
vel. 1+1 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 970/2020 ze dne 10. 12. 2020 o přidělení bytu  
o velikosti 1+1 v budově v ul. Tyršova v Kadani s pí Řehákovou, Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 148/2021 - Revokace usn. č. 42/2021 ze dne 21.01.2021 o přidělení bytu –  
vel. 2+kk 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 42/2021 ze dne 21. 01. 2021 o přidělení bytu  
o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově v Kadani se pí Hekovou a p.Hekou, bytem Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 149/2021 - Revokace usnesení o přidělení bytů - výměna bytů – vel. 1+1 a vel. 2+1 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 910/2020 ze dne 26.11.2020 o ukončení nájemní 
smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná, Kadaň  
s p. Juráčkem, bytem Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 150/2021 - Revokace usnesení o přidělení bytů - výměna bytů – vel. 1+1 a vel. 2+1 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 911/2020 ze dne 26.11.2020 o ukončení nájemní 
smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+1 v budově v ul. Golovinova, Kadaň s pí Chmelovou, 
bytem Kadaň. 
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Usnesení č. 151/2021 - Revokace usnesení o přidělení bytů - výměna bytů – vel. 1+1 a vel. 2+1 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 912/2020 ze dne 26.11.2020 o uzavření nájemní 
smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná, Kadaň s pí Chmelovou, 
bytem Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 152/2021 - Revokace usnesení o přidělení bytů - výměna bytů – vel. 1+1 a  vel. 2+1 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 913/2020 ze dne 26.11.2020 o uzavření nájemní 
smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+1 v budově v ul. Golovinova, Kadaň s p. Juráčkem, 
bytem Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 153/2021 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle 
předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu 
dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách. 
 
       
 
 
Usnesení č. 154/2021 - Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – vel. 1+2, pí Nejedlová 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 01. 2021 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. U Stadionu, Kadaň s pí Nejedlovou, bytem Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 155/2021 - Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – vel. 1+2, pí Kukulová 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 01. 2021 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova, Kadaň s pí Kukulovou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 156/2021 - Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – vel. 1+2, p. Macháček 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 01. 2021 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Chomutovská, Kadaň s p. Macháčkem, bytem Kadaň. 
 
    
 
Usnesení č. 157/2021 - Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – vel. 1+2, pí Zajíčková 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 28. 02. 2021 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Věžní, Kadaň s pí Zajíčkovou, bytem Kadaň. 
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Usnesení č. 158/2021 - Zpráva o hospodaření s městskými byty k 31. 12. 2020 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření s městskými byty  
k 31. 12. 2020. 
 
        
 
 
Usnesení č. 159/2021 - Jmenování oddávající - Bc. Alena Benešová 
 
          Rada města schvaluje oddávající pro volební období 2018-2022 Bc. Alenu Benešovou. 
 
        
 
 
Usnesení č. 160/2021 - Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města 
Kadaně - aktualizace 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou aktualizaci Zásad pro 
hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně s úpravami důvodové 
zprávy. 
        
       
 
Usnesení č. 161/2021 - Návrh navyšování nájemného v bytech ve vlastnictví města Kadaně - 
výhled do r. 2032 
 
          Rada města schvaluje předložený postup navyšování nájemného v bytech ve vlastnictví 
města Kadaně, s platností od 1.4. 2021. 
 
        
 
 
Usnesení č. 162/2021 - Dohoda o výběru poplatku a předávaní dokladů mezi městem Kadaň  
a TS Kadaň, s.r.o. 
 
          Rada města schvaluje podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření dohody o výběru poplatku a předávání 
dokladů mezi městem Kadaň a společností TS Kadaň s.r.o. 
 
        
 
 
Usnesení č. 163/2021 - Restaurování sloupu na Mírovém náměstí, sloup Nejsvětější Trojice  
v Kadani 
 
          Rada města bere na vědomí otevírání elektronických nabídek na akci "Restaurování 
sloupu na Mírovém náměstí, sloup Nejsvětější Trojice v Kadani", za přítomnosti Mgr. Ing. 
Roberta Hebkého (administrátor zakázky), Ing. Kateřiny Ezrové (referentka památkové péče) a 
Ing. Jany Červené (referentka památkové péče). 
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Usnesení č. 164/2021 - Restaurování sloupu na Mírovém náměstí, sloup Nejsvětější Trojice  
v Kadani 
 
          Rada města schvaluje komisi pro hodnocení nabídek na akci "Restaurování sloupu na 
Mírovém náměstí, sloup Nejsvětější Trojice v Kadani" ve složení: 
Ing. Jan Vaic 
Mgr. Jan Losenický 
PharmDr. Radek Oswald 
Mgr. Zdeněk Hosman 
Ing. Lenka Kášová 
 
Náhradníci: 
PaedDr. Jiří Kulhánek 
Mgr. Michal Voltr 
 
        
 
 
Usnesení č. 165/2021 - Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2021-2025 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Komunitní plán sociálních  
a souvisejících služeb na roky 2021–2025 pro města Kadaň a Klášterec nad Ohří. 
 
       
 
 
Usnesení č. 166/2021 - Směrnice upravující postupy při odtahu vozidel včetně autovraků a jejich 
ekologické likvidace 
 
          Rada města schvaluje předloženou směrnici upravující postupy při odtahu vozidel včetně 
autovraků a jejich ekologické likvidace. 
        
 
 
Usnesení č. 167/2021 - Směrnice upravující postupy při odtahu vozidel včetně autovraků a jejich 
ekologické likvidace 
 
          Rada města schvaluje Nařízení města Kadaně č. 1/2021 o stanovení maximální ceny za 
nucený odtah vozidel a jejich střežení. 
        
 
 
Usnesení č. 168/2021 - Směrnice upravující postupy při odtahu vozidel včetně autovraků a jejich 
ekologické likvidace 
 
          Rada města schvaluje předloženou smlouvu mezi městem Kadaň, Pavlem Švambergem, 
IČO: 13489411, Chomutovská 553, 431 51 Klášterec nad Ohří a Technickými službami, s.r.o., 
IČO: 25441094, Polní 1900, 432 01 Kadaň o zajištění nucených odtahů silničních motorových 
vozidel a jejich úschově. 
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Usnesení č. 169/2021 - Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2020 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o bezpečnostní situaci ve městě  
za rok 2020. 
        
 
 
Usnesení č. 170/2021 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení dotací z dotačního 
programu "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021" 
takto: 
 

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno  
(v Kč) 

Doporučeno  
(v Kč) 

Ing. Jiří Kučera 661 28 277  80 000 0 

Hana Kučerová 133 15 765 Mírové náměstí 117 65 000 10 000 

Mgr. Lucie Průchová 714 46 974 Nerudova 348 83 373 0 

 
       
 
 
Usnesení č. 171/2021 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021" 
 
          Rada města schvaluje přidělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací  
z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021" takto: 
 

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno  
(v Kč) 

Schváleno  
(v Kč) 

Dagmar Pavlíčková 183 79 389 Čechova 168 20 380 13 000 

 
       
 
 
Usnesení č. 172/2021 - Vyhodnocení dotačních programů na podporu podnikání v roce 2020 
 
          Rada města bere na vědomí vyhodnocení dotačního programu "Poskytování dotací  
z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020". 
 
        
 
 
Usnesení č. 173/2021 - Vyhodnocení dotačních programů na podporu podnikání v roce 2020 
 
          Rada města bere na vědomí vyhodnocení dotačního programu "Poskytování dotací  
z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2020". 
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Usnesení č. 174/2021 - Změna Organizačního řádu Městského úřadu v Kadani 
 
          Rada města schvaluje předložené změny v Organizačním řádu Městského úřadu  
v Kadani. 
        
 
 
Usnesení č. 175/2021 - Žádost o přeložení festivalu pARTy ve Františkánu 
 
          Rada města projednala žádost pana Romana Sládka a schvaluje přeložení termínu 
festivalu pARTy ve Františkánu z původního data 22.5. 2021 na datum 7.8. 2021. 
 
        
 
 
Usnesení č. 176/2021 - Žádost o zkrácení nočního klidu 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 
o stanovení výjimečného případu, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší. 
 
        
       
 
Usnesení č. 177/2021 - Žádost o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" 
 
          Rada města schvaluje připojení města Kadaně k celosvětové akci "Vlajka pro Tibet", a to 
vyvěšením tibetské vlajky na budově MěÚ Kadaň, Mírové náměstí č.p. 1 dne 10.3. 2021. 
 
        
 
 
Usnesení č. 178/2021 - Vlajka pro Bělorusko 
 
          Rada města bere na vědomí vyvěšení historické vlajky Běloruska na budovách MěÚ 
Kadaň v Den vyhlášení nezávislosti Běloruska dne 25.3. 2021, na podporu tamním obyvatelům, 
kteří nesouhlasí s diktátorským režimem Alexandra Lukašenka. 
 
        
 
 
Usnesení č. 179/2021 - Zpráva o sportu ve městě 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o sportu ve městě. 
 
        
 
 
Usnesení č. 180/2021 - Zpráva Nemocnice Kadaň, s.r.o. 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu jednatele společnosti Nemocnice 
Kadaň, s.r.o. 
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Usnesení č. 181/2021 - Hlasovací zařízení 
 
          Rada města projednala nabídky variantních řešení hlasovacího zařízení od firmy 
MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil – Pardubice a schvaluje pořízení 
hlasovacího zařízení typu MINISTR 3. 
        
 
Usnesení č. 182/2021 - Hlasovací zařízení 
 
          Rada města ukládá zapracovat do rozpočtových změn náklady na pořízení hlasovacího 
zařízení a dále ukládá zpracovat patřičnou úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Kadaně. 
 
       
 
Usnesení č. 183/2021 - Uprázdněný mandát člena zastupitelstva 
 
          Rada města bere na vědomí rezignaci členky zastupitelstva města Kadaně paní Marcely 
Trejbal Vlčkové a ukládá postupovat v souladu s § 56 zákona č. 491/2001 Sb. 
 
        
 
 
Usnesení č. 184/2021 - Uprázdněný mandát člena zastupitelstva 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odměnu pro nového člena 
zastupitelstva města Kadaně p. Dušana Kučeru od 11.3.2021 ve výši stanovené usnesením 
zastupitelstvem města č. 26/2020, č. 27/2020 a č. 28/2020 ze dne 13.2. 2020. 
 
       
 
Usnesení č. 185/2021 - Odvolání a jmenování člena sociální komise 
 
          Rada města odvolává z funkce členky sociální komise rady města paní Marcelu Trejbal 
Vlčkovou ke dni 12.2. 2021 na základě vlastní žádosti. 
 
        
 
 
Usnesení č. 186/2021 - Odvolání a jmenování člena sociální komise 
 
          Rada města jmenuje člena sociální komise rady města p. Jakuba Jančíka od 19.2. 2021. 
 
        
 
Usnesení č. 187/2021 - Zvolení člena rady města 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit do funkce neuvolněného člena rady 
města Kadaně Ing. Adama Studeného ke dni 11.3. 2021 a doporučuje schválit stanovení 
odměny pro neuvolněného člena rady ve výši stanovené usnesením zastupitelstvem města  
č. 26/2020, č. 27/2020 a č. 28/2020 ze dne 13.2. 2020. 
 
        
       
 
 



26 

 

Usnesení č. 188/2021 - Odvolání člena školské rady 
 
          Rada města odvolává členku školské rady Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683 
za zřizovatele paní Marcelu Trejbal Vlčkovou ke dni 12.2. 2021. 
 
        
 
 
Usnesení č. 189/2021 - Termín mimořádné rady města dne 11.3. 2021 
 
          Rada města schvaluje termín konání mimořádné schůze rady města dne 11.3. 2021  
od 14.00 hod. 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 


