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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 11.3.2021 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 190/2021 - Revokace usnesení č. 74/2021 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 74/2021 ze dne 18.02.2021 - Žádost Kajak klubu z.s. o 
poskytnutí individuální dotace na vybudování "Zázemí - loděnice - pro sportování dětí a 
mládeže" ve výši 200 tis. Kč 
       
 
 
Usnesení č. 191/2021 - Žádost Kajak klub z.s. - molo 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace pro 
Kajak klub z.s. na počáteční etapu budování zázemí pro sportování dětí a mládeže - pořízení 
mola ve výši 70 tis. Kč. 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 192/2021 - Doplnění 1. rozpočtového opatření 
 
          Rada města ukládá upravit schválené 1. rozpočtové opatření radou města usnesením č. 
78/2021 ze dne 18.02.2021 
 
VÝDAJE 
 
Ostatní výdaje 
Transfery a dary 
Kajak klub z.s.                     -200,00 tis. Kč 
Kajak klub z.s.                     +70 ,00 tis. Kč 
 
Ostatní výdaje 
rezerva                            +200,00 tis. Kč 
rezerva                             - 70 ,00 tis. Kč 
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Usnesení č. 193/2021 - 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: 
a) zastavěná par. č. 2953/47 vč. stavby o výměře 111 m2, par. č. 2953/88  
o vým. 41 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3172/99 - do vlastnictví pí Műlerové, Kadaň. 
Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
b) zastavěná par. č. 2953/46 vč. stavby o výměře 118 m2, par. č. 2953/87 
o vým. 58 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3137/99 - do vlastnictví SJM - p. Janskému a 
pí Janské, Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
c) zastavěná par. č. 2953/37 vč. stavby o výměře 96 m2, par. č. 2953/80 o vým. 65 m2 
(zahrada) v souladu se smlouvou č. 3124/99 - do vlastnictví p. Novotnému, Kadaň. Kupní cena 
činí 1 253 000,- Kč. 
d) zastavěná par. č. 2953/35 vč. stavby o výměře 96 m2, par. č. 2953/78 o vým. 63 m2 
(zahrada) v souladu se smlouvou č. 3123/99 - do vlastnictví pí Vybíralíkové, Kadaň. Kupní cena 
činí 1 253 000,- Kč. 
e) zastavěná par. č. 2953/24 vč. stavby o výměře 113 m2, par. č. 2953/69  
o vým. 60 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 6818/05 - do vlastnictví Toyodě Gosei Czech, 
s.r.o., Klášterec n/O, Průmyslová 2, IĆ 26437171. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
f) zastavěná par. č. 2953/26 vč. stavby o výměře 110 m2, par. č. 2953/71 o vým. 59 m2 
(zahrada) v souladu se smlouvou č. 3122/99 - do vlastnictví SJM - p. Windischovi a pí 
Windischové, Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
g) zastavěná par. č. 2953/27 vč. stavby o výměře 109 m2, par. č. 2953/72 
o vým. 57 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3171/99 - do vlastnictví pí Hanzlíkové, 
Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
h) zastavěná par. č. 2953/31 vč. stavby o výměře 115 m2, par. č. 2953/76 
o vým. 64 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 6817/05 - do vlastnictví Toyodě Gosei Czech, 
s.r.o., Klášterec n/O, Průmyslová 2, IĆ 26437171. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
ch) zastavěná par. č. 2953/19 vč. stavby o výměře 101 m2, par. č. 2953/68 
o vým. 61 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 12832/14 - do vlastnictví pí Parmové, Kadaň. 
Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
i) zastavěná par. č. 2953/17 vč. stavby o výměře 97 m2, par. č. 2953/66 
o vým. 56 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 13834/16 - do vlastnictví p. Smejkalovi, 
Znojmo. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
j) zastavěná par. č. 2953/16 vč. stavby o výměře 97 m2, par. č. 2953/65 
o vým. 56 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 15329/20 - do vlastnictví pí Kovalové, Kadaň. 
Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
k) zastavěná par. č. 2953/15 vč. stavby o výměře 99 m2, par. č. 2953/64 
o vým. 56 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 3120/99 - do vlastnictví SJM – p. Skaličkovi a 
pí Skaličkové, Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
l) zastavěná par. č. 2953/14 vč. stavby o výměře 98 m2, par. č. 2953/63 
o vým. 29 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 12831/14 - do vlastnictví SJM - p. Beníškovi a 
pí Beníškové, Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
m) zastavěná par. č. 2953/13 vč. stavby o výměře 97 m2, par. č. 2953/62 
o vým. 28 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 10990/10 - do vlastnictví SJM – p. 
Razakowskému a pí Razakowské, Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
n) zastavěná par. č. 2953/12 vč. stavby o výměře 101 m2, par. č. 2953/61 
o vým. 32 m2 (zahrada) v souladu se smlouvou č. 14608/18 - do vlastnictví SJM – p. 
Dvouletému a pí Dvouleté, Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
(A dále náklady související s uzavřením kupní smlouvy a správním poplatkem za vklad smlouvy 
do KN). 
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Usnesení č. 194/2021 - Strážiště I - prodej - rodinné domy 
 
          Rada města schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 2953/10 jehož 
součástí je stavba čp. 1897 v k.ú. Kadaň, která stojí na pozemku par.č. 2953/10 a par.č. 
292953/11 ve prospěch pozemku par.č. 2953/12 jehož součástí je stavba čp. 1896 v k.ú. Kadaň 
za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč. 
        
 
 
Usnesení č. 195/2021 - Rozvojová plocha BV 6 (4 RD) v k.ú. Pokutice - informace 
 
          Rada města bere na vědomí informace ke zveřejněnému záměru nabídky prodeje 
rozvojové plochy BV 6 v Pokuticích (nedostatečný počet zájemců). 
 
        
 
 
Usnesení č. 196/2021 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení dotace 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) 

Jana Mertová 678 44 685 kpt. Jaroše 52 194 509,40 40 000 

 
       
 
Usnesení č. 197/2021 - Jednací řád zastupitelstva 
 
          Rada města projednala podnět změny Jednacího řádu zastupitelstva města Kadaně 
zaslané paní Vodrážkovou a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předložený Jednací 
řád Zastupitelstva města Kadaně radou města. 
 
       
 
 
Usnesení č. 198/2021 - Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace města 
 
          Rada města bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Kulturního zařízení Kadaň, 
příspěvková organizace, ul. Čechova 147, Kadaň k 30.4. 2021 a neschvaluje zpětvzetí vzdání 
se funkce ředitelky Kulturního zařízení Kadaň, příspěvková organizace, ul. Čechova 147, Kadaň 
k 30.4.2021. 
 
       
 
 
Usnesení č. 199/2021 - Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace města 
 
          Rada města odvolává z funkce ředitelku Kulturního zařízení Kadaň, příspěvková 
organizace, ul. Čechova 147, Kadaň Marcelu Trejbal Vlčkovou k datu doručení odvolání z 
funkce. 
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Usnesení č. 200/2021 - Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace města 
 
          Rada města pověřuje paní Janu Čechovou, bytem Kadaň, řízením příspěvkové 
organizace Kulturní zařízení Kadaň, p.o., ul. Čechova 147, Kadaň do doby jmenování nového 
ředitele Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace, ul. Čechova 147, Kadaň dnem 
následujícím po doručení písemného odvolání pí Marcely Trejbal Vlčkové. 
 
       
 
 
Usnesení č. 201/2021 - Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace města 
 
          Rada města stanovuje plat pověřenému řízením Kulturního zařízení Kadaň, příspěvková 
organizace, ul. Čechova 147, Kadaň od dne převzetí funkce v předložené výši. 
 
       
 
 
Usnesení č. 202/2021 - Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace města 
 
          Rada města ukládá vypsat výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Kulturní 
zařízení Kadaň, příspěvková organizace, ul. Čechova 147, Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 203/2021 - Pověření rady města 
 
          Rada města projednala návrh paní Vodrážkové o zprovoznění participativního rozpočtu 
pro rok 2022 a konstatuje, že participativní rozpočet má město zajištěn již několik let a na 
mnohem kvalitnější a transparentnější úrovni, než uvádí a navrhuje paní Vodrážková. 
 
       
 
 
Usnesení č. 204/2021 - Pověření rady města 
 
          Rada města bere na vědomí předložený návrh paní Vodrážkové a konstatuje, že se 
návrhem bude zabývat na nejbližší řádné schůzi rady města. 
 
       
 
 
Usnesení č. 205/2021 - Uprázdněný mandát člena zastupitelstva 
 
          Rada města bere na vědomí rezignaci člena zastupitelstva města Kadaně MUDr. Jana 
Voráče a ukládá postupovat v souladu s § 56 zákona č. 491/2001 Sb. 
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Usnesení č. 206/2021 - Uprázdněný mandát člena zastupitelstva 
 
          Rada města bere na vědomí vzdání se mandátu člena zastupitelstva města Kadaně 
Martina Sýkory na uprázdněný mandát po rezignaci člena zastupitelstva města Kadaně MUDr. 
Jana Voráče a ukládá postupovat v souladu s § 56 zákona č. 491/2001 Sb. 
 
       
 
 
Usnesení č. 207/2021 - Uprázdněný mandát člena zastupitelstva 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odměnu pro nového  člena 
Zastupitelstva města Kadaně Josefa Steinera, a to od 11.3.2021 ve výši stanovené usnesením 
zastupitelstva města Kadaně č. 26/2020, č. 27/2020 a č. 28/2020 ze dne 13.2. 2020. 
 
       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 


