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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU ze 29. SCHŮZE 
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 20.5.2021 od 8:00 hodin 
formou on-line videokonference 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 350/2021 - Valná hromada společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize 
Kadaň, a.s. výroční zprávu za rok 2020 Kabelové televize Kadaň, a.s. 
 
        
 
 
Usnesení č. 351/2021 - Valná hromada společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. 
 
          Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize 
Kadaň, a.s. zprávu dozorčí rady Kabelové televize Kadaň, a.s. 
 
        
 
 
Usnesení č. 352/2021 - Valná hromada společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při 
rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize 
Kadaň, a.s. roční účetní závěrku za rok 2020 a schvaluje dosažený hospodářský výsledek, zisk 
ve výši 4.037.591,- Kč vložit na účet nerozděleného zisku minulých let. 
 
        
 
 
Usnesení č. 353/2021 - Valná hromada společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. 
 
          Rada města ukládá v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize 
Kadaň, a.s. předsedovi představenstva společnosti zpracovat zprávu o stavu společnosti včetně 
strategických plánů s výhledem do budoucích 3 roků. 
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Usnesení č. 354/2021 - 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 a 316/2021, která trvají. 
 
        
 
 
Usnesení č. 355/2021 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města bere na vědomí informaci: 
- starosty o přípravě a termínu možného konání slavnosti "Císařský den 2021" 
 
        
 
 
Usnesení č. 356/2021 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě – MŠ Kadaň, Žitná 615 
 
          Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu dětí v Mateřské škole,  
ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace na 27 dětí v předškolní třídě pro školní rok 
2021/2022 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
        
 
 
Usnesení č. 357/2021 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě – MŠ Kadaň, 
Klášterecká 1557 
 
          Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 14 dětí na 18 dětí ve 
speciální třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (pro děti s vadami řeči) a ve třech 
běžných třídách z maximálního počtu 24 dětí na 25 dětí Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 
432 01 Kadaň, příspěvková organizace, pro školní 2021/2022 za předpokladu, že to nebude na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
        
 
 
Usnesení č. 358/2021 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě – MŠ Kadaň, Husova 
1337 
 
          Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 24 dětí na 25 dětí ve třech 
třídách a 27 dětí v jedné třídě Mateřské školy, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková 
organizace pro školní rok 2021/2022 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
        
 
Usnesení č. 359/2021 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě – MŠ Kadaň, Školní 
1479 
 
          Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 24 dětí na 25 dětí ve čtyřech 
třídách Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022 
za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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Usnesení č. 360/2021 - Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídách – ZŠ a MŠ  
při nemocnici, Kadaň 
 
          Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu žáků ve třídách Základní 
školy a mateřské školy při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289, se vzdělávacím programem 
na 1. a 2. stupni ŠVP ZV – Škola s úsměvem (+minimální výstupy) ze 14 na 18 žáků, a ve 
třídách se vzdělávacím programem ŠVP ZŠS „Tvoříme a učíme se“ ze 6 na 10 žáků, tj. třídy 
speciální školy pro školní rok 2021/2022 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
        
 
 
Usnesení č. 361/2021 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve speciální třídě – MŠ Olgy 
Havlové, Kadaň 
 
          Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 14 dětí na 15 dětí ve 
speciální třídě (pro děti s kombinovanými vadami) Mateřské školy Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. 
Jaroše 581, příspěvková organizace, pro školní rok 2021/2022 za předpokladu, že to nebude na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
        
 
 
Usnesení č. 362/2021 - Přípravná třída na ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň 
 
          Rada města schvaluje zřízení přípravné třídy na Základní škole a mateřské škole při 
nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 ve školním roce 2021/2022, a ukládá zaslat Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje žádost o souhlasné stanovisko. 
 
        
 
 
Usnesení č. 363/2021 - Přerušení činnosti školních družin při základních školách v Kadani 
 
          Rada města bere na vědomí informaci o přerušení činnosti školních družin při základních 
školách v Kadani v době hlavních prázdnin od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021, v období podzimních 
prázdnin 27. a 29. 10. 2021 a v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022. 
        
 
 
Usnesení č. 364/2021 - Změna odpisového plánu ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu Základní umělecké školy 
Klementa Slavického, J. Švermy 474, Kadaň 
 
 
 
Usnesení č. 365/2021 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Střední škola technická, 
gastronomická a automobilní Chomutov 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace č. 12/2021 pro Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní 
Chomutov na úhradu nákladů spojených s přemístěním kadeřnictví z Mírového náměstí 118, 
Kadaň do nových prostor ul. Fibichova 1129, Kadaň ve výši 500.000,- Kč 
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Usnesení č. 366/2021 - Rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za  
I. čtvrtletí 2021 
 
          Rada města bere na vědomí předložené rozbory hospodaření města a jeho 
příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2021. 
 
        
 
 
Usnesení č. 367/2021 - Revokace usnesení č. 278/2021 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 278/2021 ze dne 22.04.2021 - Žádost Zdravotní klaun, 
o.p.s. o finanční podporu formou individuální dotace nebo daru 
 
       
 
 
Usnesení č. 368/2021 - 1. ZŠ - optické rozvody - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "1. ZŠ - 
optické rozvody" a uzavření SoD s firmou Kabelová televize Kadaň, a.s.,  IČ: 46709584, se 
sídlem : Kpt. Jaroše 1477. 
        
 
 
Usnesení č. 369/2021 - Odstavná plocha a kontejnerový přístřešek, areál Domova pro seniory 
Kadaň - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Odstavná plocha a kontejnerové stání, areál Domova pro seniory Kadaň" a uzavření SoD  
s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČO:05684871, se sídlem: Fibichova 660, 432 01 Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 370/2021 - Kadaň, ul. Věžní - úprava a doprava v klidu - 2. etapa - návrh firem k 
obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "Kadaň,  
ul. Věžní - úprava a doprava v klidu - 2.etapa": 
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 
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. 371/2021 - Kadaň - oprava schodiště k nádraží ČD - dodatek SoD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.2.2021 na akci 
"Kadaň - oprava schodiště k nádraží ČD" s firmou Bauvant s.r.o., IČ: 27449416, se sídlem: 
Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5. 
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Usnesení č. 372/2021 - Úprava Mírového náměstí - 2. etapa - dodatek SoD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.12.2020 na akci 
"Úprava Mírového náměstí – 2. etapa" s firmou FRK s.r.o., IČ: 61324817, se sídlem: 
Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň. 
        
 
 
 
Usnesení č. 373/2021 - Prodej bytových jednotek v bytových domech na strážišti I – čp. 1864, 
čp. 1865, čp. 1876, čp. 1877, čp. 1878, čp. 1887, čp. 1888 a čp. 1897 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej: 
 
1/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/10 a parc. č. 2953/11 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/7089 na společných částech budovy čp. 1897  
stojící na pozemku parc. č. 2953/10 a pozemku p.č. 2953/11 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/7089 na pozemcích parc. č. 2953/299, parc.  
č. 2953/300, parc. č. 2953/301 a parc. č. 2953/308 a pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: p. Štítkovec, Kadaň 
 

2/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/10 a parc. č. 2953/11 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/7089 na společných částech budovy čp. 1897  
stojící na pozemku parc. č. 2953/10 a pozemku p.č. 2953/11 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/7089 na pozemcích parc. č. 2953/299, parc.  
č. 2953/300, parc. č. 2953/301 a parc. č. 2953/308 a pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: p. Patík, Kadaň 
 

3/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba s čp. 1897 stojící na parc. č. 2953/10 a parc. č. 2953/11 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/7089 na společných částech budovy čp. 1897  
stojící na pozemku parc. č. 2953/10 a pozemku p.č. 2953/11 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/7089 na pozemcích parc. č. 2953/299, parc.  
č. 2953/300, parc. č. 2953/301 a parc. č. 2953/308 a pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: Hyklová Dana, Na Strážišti 1897, Kadaň  
 

4/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/10 a parc. č. 2953/11 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/7089 na společných částech budovy čp. 1897  
stojící na pozemku parc. č. 2953/10 a pozemku p.č. 2953/11 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/7089 na pozemcích parc. č. 2953/299, parc.  
č. 2953/300, parc. č. 2953/301 a parc. č. 2953/308 a pozemku parc. č. 2953/10, jehož  



6 

 

součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: Toyoda Gosei Czech, s.r.o., Průmyslová 2, Klášterec nad Ohří  
 
5/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/10 a parc. č. 2953/11 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 673/7089 na společných částech budovy čp. 1897  
stojící na pozemku parc. č. 2953/10 a pozemku p.č. 2953/11 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 673/7089 na pozemcích parc. č. 2953/299, parc.                 
č. 2953/300, parc. č. 2953/301 a parc. č. 2953/308 a pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: p. Kopta, Kadaň  
 

6/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/10 a parc. č. 2953/11 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/7089 na společných částech budovy čp. 1897  
stojící na pozemku parc. č. 2953/10 a pozemku p.č. 2953/11 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/7089 na pozemcích parc. č. 2953/299, parc.  
č. 2953/300, parc. č. 2953/301 a parc. č. 2953/308 a pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: manž. Štefanovi, Kadaň  
 
7/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/10 a parc. č. 2953/11 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/7089 na společných částech budovy čp. 1897  
stojící na pozemku parc. č. 2953/10 a pozemku p.č. 2953/11 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/7089 na pozemcích parc. č. 2953/299, parc.  
č. 2953/300, parc. č. 2953/301 a parc. č. 2953/308 a pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: p. Beňa, Kadaň  
 
8/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/10 a parc. č. 2953/11 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/7089 na společných částech budovy čp. 1897  
stojící na pozemku parc. č. 2953/10 a pozemku p.č. 2953/11 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/7089 na pozemcích parc. č. 2953/299, parc.  
č. 2953/300, parc. č. 2953/301 a parc. č. 2953/308 a pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: p. Vašmucius – ideální ½ a pí Plesarová – ideální ½, , Kadaň  
 
9/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/10 a parc. č. 2953/11 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/7089 na společných částech budovy čp. 1897  
stojící na pozemku parc. č. 2953/10 a pozemku p.č. 2953/11 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/7089 na pozemcích parc. č. 2953/299, parc.  
č. 2953/300, parc. č. 2953/301 a parc. č. 2953/308 a pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
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součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: manž. Musilovi, Kadaň  
 
10/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/10, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/10 a parc. č. 2953/11 v k.ú. Kadaň.  
Spoluvlastnického podílu o velikosti 1229/7089 na společných částech budovy čp. 1897 stojící 
na pozemku parc. č. 2953/10 a pozemku p.č. 2953/11 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 1229/7089 na pozemcích parc. č. 2953/299, parc.  
č. 2953/300, parc. č. 2953/301 a parc. č. 2953/308 a pozemku parc. č. 2953/10, jehož součástí 
je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 1.429.044,- Kč 
Kupující: manž. Blechovi, Kadaň  
 
11/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/20, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1888 
stojící na pozemku parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/298 a pozemku  
parc. č. 2953/20, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: manž. Cidylovi, Kadaň  
 
12/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/20, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1888 
stojící na pozemku parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/298 a pozemku  
parc. č. 2953/20, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: p. Voráč, Kadaň  
 
13/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/20, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1888 
stojící na pozemku parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/298 a pozemku  
parc. č. 2953/20, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: p. Herejk, Kadaň  
 
14/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/20, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1888 
stojící na pozemku parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/298 a pozemku  
parc. č. 2953/20, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: manž. Dvouletí, Kadaň   
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15/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/20, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1888 
stojící na pozemku parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/298 a pozemku  
parc. č. 2953/20, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: pí Švédová – ideální ½ a p. Marek – ideální ½, , Kadaň   
 
16/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/20, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1888 
stojící na pozemku parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/298 a pozemku  
parc. č. 2953/20, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: pí Karhanová, Kadaň  
 
17/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/20, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1888 
stojící na pozemku parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/298 a pozemku  
parc. č. 2953/20, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: manž. Lédlovi, Kadaň  
 
18/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/20, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1888 
stojící na pozemku parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/298 a pozemku  
parc. č. 2953/20, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: pí Bernášková, Kadaň  
 
19/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/20, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1888 
stojící na pozemku parc. č. 2953/20 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/298 a pozemku  
parc. č. 2953/20, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: pí Běhalová, Kadaň  
 
20/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/32, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1887 
stojící na pozemku parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň. 
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Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2966/12 a pozemku  
parc. č. 2953/32, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: manž. Ječmenovi, Kadaň  
 
21/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/32, jehož  
součástí je stavba s stojící na parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1887 
stojící na pozemku parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2966/12 a pozemku  
parc. č. 2953/32, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: pí Kolakowska, Kadaň  
 
22/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/32, jehož  
součástí je stavba s stojící na parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1887 
stojící na pozemku parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2966/12 a pozemku  
parc. č. 2953/32, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: p. Hoření, Kadaň  
 
23/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/32, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1887 
stojící na pozemku parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2966/12 a pozemku  
parc. č. 2953/32, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: p. Rašplička, Kadaň  
 
24/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/32, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1887 
stojící na pozemku parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2966/12 a pozemku  
parc. č. 2953/32, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: manž. Ferstelovi, Kadaň  
 
25/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/32, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1887 
stojící na pozemku parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2966/12 a pozemku  
parc. č. 2953/32, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: p. Beránek, Kadaň  
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26/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/32, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1887 
stojící na pozemku parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2966/12 a pozemku  
parc. č. 2953/32, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: manž. De Bolle, Kadaň  
 

27/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/32, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1887 
stojící na pozemku parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2966/12 a pozemku  
parc. č. 2953/32, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: p. Omarzada, Kadaň  
 

28/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/32, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1887 
stojící na pozemku parc. č. 2953/32 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2966/12 a pozemku  
parc. č. 2953/32, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: pí Hanzlíková – ideální ½ a p. Slezák – ideální ½, , Kadaň 
 
29/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/23, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1878 
stojící na pozemku parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/304 a pozemku  
parc. č. 2953/23, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: p. Čmelík, Kadaň  
 
30/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/23, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1878 
stojící na pozemku parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/304 a pozemku  
parc. č. 2953/23, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: pí Gogová, Černošice  
 
31/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/23, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy  
stojící na pozemku parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň. 
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Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/304 a pozemku  
parc. č. 2953/23, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: p. Farbár, Kadaň  
 
32/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/23, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1878 
stojící na pozemku parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/304 a pozemku  
parc. č. 2953/23, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: Toyoda Gosei Czech, s.r.o., Průmyslová 2, Klášterec nad Ohří  
 
33/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/23, jehož  
součástí je stavba s stojící na parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1878 
stojící na pozemku parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/304 a pozemku  
parc. č. 2953/23, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: pí Adámková, Kadaň  
 
34/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/23, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1878 
stojící na pozemku parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/304 a pozemku  
parc. č. 2953/23, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: manž. Kalivodovi, Kadaň  
 
35/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/23, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1878 
stojící na pozemku parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/304 a pozemku  
parc. č. 2953/23, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: p. Beránek, Kadaň  
 
36/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/23, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1878 
stojící na pozemku parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/304 a pozemku  
parc. č. 2953/23, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: p. Jakeš, Kadaň  
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37/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/23, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1878 
stojící na pozemku parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/304 a pozemku  
parc. č. 2953/23, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: pí Xinotis, Kadaň  
 
38/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/33, jehož  
součástí je stavba s stojící na parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1876 
stojící na pozemku parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/305 a pozemku  
parc. č. 2953/33, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: p. Zbránek, Kadaň  
 

39/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/33, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1876 
stojící na pozemku parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/305 a pozemku  
parc. č. 2953/33, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: pí Vafková, Kadaň   
 

40/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/33, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1876 
stojící na pozemku parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/305 a pozemku  
parc. č. 2953/33, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: manž. Cífkovi, Kadaň  
 
41/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/33, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1876 
stojící na pozemku parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/305 a pozemku  
parc. č. 2953/33 ,jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: p. Kaňka a pí Pieterová, Okounov . 
  
42/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/33, jehož  
součástí je stavba s stojící na parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy  
stojící na pozemku parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň. 
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Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/305 a pozemku  
parc. č. 2953/33, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: p. Vaněček, Kadaň a pí Vaněčková, Kadaň 
 
43/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/33, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1876 
stojící na pozemku parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/305 a pozemku  
parc. č. 2953/33, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: pí Hybnerová, Kadaň  
 
44/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/33, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1876 
stojící na pozemku parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/305 a pozemku  
parc. č. 2953/33, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: pí Jelínková, Kadaň  
 

45/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/33, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1876 
stojící na pozemku parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/305 a pozemku  
parc. č. 2953/33, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: p. Paleček, Kadaň  
  
46/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/33, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1876 
stojící na pozemku parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/305 a pozemku  
parc. č. 2953/33, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: manž. Vlkovi, Kadaň  
 
47/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/45, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1864 
stojící na pozemku parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/307 a pozemku  
parc. č. 2953/45, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: manž. Hradilovi, Kadaň  
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48/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/45, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1864 
stojící na pozemku parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/307 a pozemku  
parc. č. 2953/45, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: pí Kinštová, Kadaň  
 
49/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/45, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1864 
stojící na pozemku parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/307 a pozemku  
parc. č. 2953/45, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: p. Dvořák, Kadaň  
 
50/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/45, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1864 
stojící na pozemku parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/307 a pozemku  
parc. č. 2953/45, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: manž. Vackovi, Kadaň  
 

51/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/45, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1864 
stojící na pozemku parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/307 a pozemku  
parc. č. 2953/45, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: p. Svoboda, Kadaň  
 
52/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/45, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1864 
stojící na pozemku parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/307 a pozemku  
parc. č. 2953/45, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: p. Vinický, Dubí  
 
53/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/45, jehož  
součástí je stavba s stojící na parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy  
stojící na pozemku parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň. 
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Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/307 a pozemku  
parc. č. 2953/45, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: manž. Schröderovi, Kadaň  
 
54/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/45, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1864 
stojící na pozemku parc. č. 2953/45 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/307 a pozemku  
parc. č. 2953/45, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: manž. Vaňasovi, Kadaň  
 
55/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/44, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1865 
stojící na pozemku parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/306 a pozemku  
parc. č. 2953/44, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: p. Jordán, Kadaň  
 
56/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/44, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1865 
stojící na pozemku parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/306 a pozemku  
parc. č. 2953/44, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: pí Buňatová, Kadaň  
 
57/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/44, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1865 
stojící na pozemku parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/306 a pozemku  
parc. č. 2953/44, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: pí Vopálková, Kadaň  
 
58/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/44, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1865 
stojící na pozemku parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/306 a pozemku  
parc. č. 2953/44, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: p. Vaňha, Kadaň  
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59/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/44, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1865 
stojící na pozemku parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/306 a pozemku  
parc. č. 2953/44, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: p. Smejkal, Kadaň  
 
60/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/44, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1865 
stojící na pozemku parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/306 a pozemku  
parc. č. 2953/44, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: pí Lisová, Kadaň  
 
61/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/44, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na společných částech budovy čp. 1865 
stojící na pozemku parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/5862 na pozemcích parc. č. 2953/306 a pozemku  
parc. č. 2953/44, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: pí Pavelková, Kadaň  
 

62/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/44, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na společných částech budovy čp. 1865 
stojící na pozemku parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/5862 na pozemcích parc. č. 2953/306 a pozemku  
parc. č. 2953/44, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: pí Juříčková, Kadaň  
 
63/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/44, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy čp. 1865 
stojící na pozemku parc. č. 2953/44 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na pozemcích parc. č. 2953/306 a pozemku  
parc. č. 2953/44, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: p. Žampach , Kadaň  
 
64/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/21, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/21 a parc. č. 2953/22 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/6959 na společných částech budovy čp. 1877  
stojící na pozemku parc. č. 2953/21 a pozemku p.č. 2953/22 v k.ú. Kadaň. 
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Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/6959 na pozemcích parc. č. 2953/302, parc.  
č. 2953/303 a parc. č. 2953/21, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: manž. Vodičkovi, Kadaň  
 
65/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/21, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/21 a parc. č. 2953/22 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/6959 na společných částech budovy čp. 1877  
stojící na pozemku parc. č. 2953/21 a pozemku p.č. 2953/22 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/6959 na pozemcích parc. č. 2953/302, parc.  
č. 2953/303 a parc. č. 2953/21, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: manž. Mračkovi, Klášterec nad Ohří   
 
66/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/21, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/21 a parc. č. 2953/22 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/6959 na společných částech budovy čp. 1877  
stojící na pozemku parc. č. 2953/21 a pozemku p.č. 2953/22 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/6959 na pozemcích parc. č. 2953/302, parc.  
č. 2953/303 a parc. č. 2953/21, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: p. David, Kadaň  
 

67/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/21, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/21 a parc. č. 2953/22 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/6959 na společných částech budovy čp. 1877  
stojící na pozemku parc. č. 2953/21 a pozemku p.č. 2953/22 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/6959 na pozemcích parc. č. 2953/302, parc. 
 č. 2953/303 a parc. č. 2953/21, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: p. Sűssmilch, Kadaň  
 
68/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/21, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/21 a parc. č. 2953/22 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 673/6959 na společných částech budovy čp. 1877  
stojící na pozemku parc. č. 2953/21 a pozemku p.č. 2953/22 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 673/6959 na pozemcích parc. č. 2953/302, parc.  
č. 2953/303 a parc. č. 2953/21, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: p. Šilhán, Kadaň  
 
69/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/21, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/21 a parc. č. 2953/22 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/6959 na společných částech budovy čp. 1877  
stojící na pozemku parc. č. 2953/21 a pozemku p.č. 2953/22 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/6959 na pozemcích parc. č. 2953/302, parc.  
č. 2953/303 a parc. č. 2953/21, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: p. Hanzlík, Kadaň  
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70/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/21, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/21 a parc. č. 2953/22 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/6959 na společných částech budovy čp. 1877  
stojící na pozemku parc. č. 2953/21 a pozemku p.č. 2953/22 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 598/6959 na pozemcích parc. č. 2953/302, parc.  
č. 2953/303 a parc. č. 2953/21, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 799.358,- Kč 
Kupující: p. Kvasnovský, Kadaň  
 
71/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/21, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/21 a parc. č. 2953/22 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/6959 na společných částech budovy čp. 1877  
stojící na pozemku parc. č. 2953/21 a pozemku p.č. 2953/22 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 675/6959 na pozemcích parc. č. 2953/302, parc.  
č. 2953/303 a parc. č. 2953/21, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: manž. Hanušovi, Kadaň  
 
72/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/21, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/21 a parc. č. 2953/22 v k.ú. Kadaň.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/6959 na společných částech budovy čp. 1877  
stojící na pozemku parc. č. 2953/21 a pozemku p.č. 2953/22 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/6959 na pozemcích parc. č. 2953/302, parc.  
č. 2953/303 a parc. č. 2953/21, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 921.584,- Kč 
Kupující: p. Sojka, Kadaň  
 
73/ Bytové jednotky, která je vymezena v pozemku parc. č. 2953/21, jehož  
součástí je stavba stojící na parc. č. 2953/21 a parc. č. 2953/22 v k.ú. Kadaň.  
Spoluvlastnického podílu o velikosti 1099/6959 na společných částech budovy čp. 1877 stojící 
na pozemku parc. č. 2953/21 a pozemku p.č. 2953/22 v k.ú. Kadaň. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 1099/6959 na pozemcích parc. č. 2953/302, parc.  
č. 2953/303 a parc. č. 2953/21, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 1.247.315,- Kč 
Kupující: manž. Wesselych, Kadaň  
 

       
 
Usnesení č. 374/2021 - Pronájem par. č. 1683/2 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje pronájem par. č. 1683/2 o vým. 287 m2 v k.ú. Kadaň pí Janečkové 
a p. Mrišovi, , Kadaň na dobu určitou, a to do doby vlastnictví k pozemku par. č. 1682, jehož 
součástí je stavba v k.ú. Kadaň. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od 01.06.2021. Výše 
nájemného činí 3,- Kč/m2/rok, tj. celkem 861,- Kč ročně. 
       
Usnesení č. 375/2021 - Pronájem par. č. 1686/2 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje pronájem par. č. 1686/2 o vým. 219 m2 v k.ú. Kadaň manželům 
Jindrákovým, Kadaň na dobu určitou, a to do doby vlastnictví k pozemku par. č. 1684, jehož 
součástí je stavba v k.ú. Kadaň. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od 01.06.2021. Výše 
nájemného činí 3,- Kč/m2/rok, tj. celkem 657,- Kč ročně. 
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Usnesení č. 376/2021 - Dodatek č. 4 (navýšení energií, služby) k nájemní smlouvě 
č. 11521/11 - Úřad práce ČR 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 v souvislosti s navýšením cen energií  
a služeb na celkovou částku 385 428,- Kč/rok (vč. aktualizace počtu zaměstnanců a  
el. spotřebičů) - úprava čl. III., bod 1., 2., smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 11521/11 ze 
dne 16.12.2011 uzavřené mezi Městem Kadaň a ČR - Úřadem práce České republiky se sídlem 
Dobrovského 1278/25, Praha 7, IČ 724 96 991, zastoupeným Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, 
ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem, a to s účinností od 01.06.2021. 
 
       
 
Usnesení č. 377/2021 - Prodej par.č. 262/92 o vým. 16 m2 (části par.č. 262/1) v k.ú. Tušimice 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku  
par. č. 262/92 o vým. 20 m2 v k. ú. Kadaň za dohodnutou kupní cenu 9 350,- Kč do podílového 
spoluvlastnictví ideál. 1/2 – p. Malinovi a pí Damjanovové, oba bytem Chomutov, (a dále 
náklady související s uzavřením kupní smlouvy a správním poplatkem za vklad smlouvy do KN). 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 378/2021 - Dodatek č. 7 nájemní smlouvy č. 6011/N/04 – Nohejbalový klub Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě nájemní č. 6011/N/04 ze dne 
17.02.2005 mezi městem Kadaň a Nohejbalovým klubem Kadaň, Chomutovská 1621, Kadaň, 
IČ: 46787224 a to v předloženém znění. Jedná se o úpravu smluvních vztahů (prodloužení doby 
nájmu). 
       
 
 
Usnesení č. 379/2021 - Smlouva o budoucí darovací smlouvě - Nohejbalový klub Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací mezi Nohejbalovým klubem Kadaň, Chomutovská 1621, Kadaň, IČ: 46787224  
a městem Kadaň v předloženém znění. Jedná se o budoucí dar stavebních úprav sportovního 
areálu (nohejbal) v Kadani (územní souhlas č.j. SÚ-11863/2021/KJ ze dne 14.04.2021) tj.: 
- SO.03 multifunkční hřiště II  
- SO.04 Zpevněná plocha s tribunou 
- SO.05 hřiště antuka 
- SO.06 areálové osvětlení 
       
 
Usnesení č. 380/2021 - Odstranění nesouladu v katastru nemovitostí k.ú. Úhošťany 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města bezúplatný převod části p.č. 316/3 v k.ú., 
Úhošťany (dotčené stavbou města Kadaně) od Státního pozemkového úřadu – ČR podle  
§ 7 odst.1/3 písm. d) zákon č. 503/2012 Sb. O Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Usnesení č. 381/2021 - Žádost o úpravu nájemní smlouvy č. 9879/08 – Vodafone Czech 
Republic a.s. 
 
          Rada města bere na vědomí žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s.  
a schvaluje uzavření dodatku č. 1 (v předloženém znění) k nájemní smlouvě 9879/08 ze dne 
08.10.1999 uzavřené mezi městem Kadaň a společností Vodafone Czech Republic a.s. 
 
       
 
 
Usnesení č. 382/2021 - Nájemní smlouva č. 12516/14 - nebytové prostory „Pivní restaurace“ 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 
15 dnů na úřední desce MÚ adresný záměr obce pronájmu části nebytových prostor „Pivní 
restaurace“ v objektu čp. 185 (v 1. NP o  vým.  474,61 m2  a v 1.PP o vým.  184,31 m2 ) se 
změnou smluvní strany ve smlouvě č. 12516/14 uzavřené dne 31.01.2014 mezi Městem Kadaň 
jako pronajímatelem a nájemcem Agentura Stejný s.r.o., se sídlem Smetanovy Sady 1550, 431 
11 Jirkov, IČ 047 69 074, kde se nájemce v důsledku změny právní formy mění z právnické 
osoby na fyzickou osobu, a to na Jaroslav Stejný, podnikající fyzická osoba s adresou sídla 
Smetanovy Sady 1550, 431 11 Jirkov, IČ 631 66 089 za stejných podmínek stanovených ve 
smlouvě. 
       
 
 
Usnesení č. 383/2021 - 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 pí Bohovou, bytem Prunéřov, Kadaň, za podmínky uzavření 
splátkového kalendáře s městem na dlužnou částku. 
 
       
 
 
Usnesení č. 384/2021 - 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 pí Mikeovou, bytem Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 385/2021 - 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. Na Podlesí v Kadani s p. Homolkou, bytem Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 386/2021 - 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. Chomutovská v Kadani s p. Kalíkem, bytem Radonice u Kadaně. 
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Usnesení č. 387/2021 - Přidělení bytu sociálního s jistotou –vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v 
budově v ul. Chomutovská v Kadani s pí Bartošovou, bytem, Kadaň na dobu určitou 1 měsíce. 
 
       
 
 
Usnesení č. 388/2021 - Přidělení bytu pro seniory 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. Hajským, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 389/2021 - Změna nájemní smlouvy 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 manželi Ralbovskými, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 390/2021 - Změna nájemní smlouvy 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 p. Homolkou, bytem Kadaň.: pověřený místostarosta 
 
 
Usnesení č. 391/2021 - Přidělení bytu sociálního s jistotou – vel. 1+0 
 
          Rada města bere na vědomí odstoupení p. Surmaje, bytem Kadaň,  
od žádosti o uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. 
Golovinova, Kadaň. 
 
Usnesení č. 392/2021 - Nově uvolněné byty 
 
          Rada města schvaluje vyčlenit byty čp. 1199/008, vel. 1+2 a 1342/019, vel. 1+0 jako 
startovací, byty 1341/002, vel. 1+1 a 1349/023, vel. 1+2 jako standardní, byt čp. 1346/013, vel. 
1+0 jako sociální. 
       
 
 
Usnesení č. 393/2021 - Revokace usn. č. 222/2021 ze dne 18. 03. 2021 o přidělení bytu  
 - č. p. 167/304 o vel. 1+0 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 222/2021 ze dne 18. 03. 2021 o přidělení bytu  
o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově v Kadani s p. Balogem, bytem Kadaň. 
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Usnesení č. 394/2021 - 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. 395/2021 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 05. 2021 vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 05. 2021 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Jungmannova, Kadaň s p. Rosůlkem. 
       
 
 
Usnesení č. 396/2021 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 05. 2021 - vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 05. 2021 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Golovinova, Kadaň s pí Valentovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 397/2021 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 05. 2021 - vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 05. 2021 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově, ul. Chomutovská, Kadaň s pí Maršálkovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 398/2021 - 6. Slavnost Saských historických horníků a hutníků 
 
          Rada města schvaluje účast Mgr. Jana Losenického, Ing. Jana Vaice a Mgr. Michala 
Voltra na 6. Slavnosti Saských historických horníků a hutníků, dne 10. 9. 2022, na základě 
pozvánky města Olbernhau spolu se Saským zemským svazem historických horníků a hutníků, 
s použitím služebního vozidla s řidičem. 
 
        
 
 
Usnesení č. 399/2021 - Poskytnutí dotace na pořízení a instalaci nádrží z Programu podpory 
využití dešťové vody na území města Kadaně pro rok 2021 
 
          Rada města schvaluje v souladu s Programem podpory využití dešťové vody na území 
města Kadaně pro rok 2021 dotace: 
 

Poř. č. Žadatel Projekt Dotace (Kč) 

1. Pí Pechová,  Kadaň Nadzemní/2000l 5000,- 

2. p. Čochnař, , 
pí Čochnařová, Kadaň 

Podzemní/4500l 25000,- 

3. p. Kadaník, Kadaň Nadzemní/1000l 3223,50 

4. p. Koldinský,  Kadaň Nadzemní/ 365l 1067,- 
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Usnesení č. 400/2021 - Pořízení změny územního plánu Kadaně - pozemek p.č. 50, 51  
k.ú. Pokutice 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního 
plánu Kadaně dle § 55a zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  
v platném znění (stavební zákon), týkající se pozemků p. č. 50, 51 k.ú. Pokutice, na návrh jeho 
vlastníka ve zkráceném postupu pořizování změny a o obsahu změny dle předloženého návrhu 
a podmínit pořízení změny úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního 
zákona navrhovatelem. 
       
 
 
Usnesení č. 401/2021 - Pořízení nového regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně  
z vlastního podnětu z důvodu končící platnosti stávajícího regulačního plánu 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města dle § 62 v návaznosti na § 188   
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů rozhodnout o pořízení nového regulačního plánu jihovýchodního 
předpolí Kadaně z vlastního podnětu z důvodu končící platnosti stávajícího regulačního plánu  
k 31.12.2022. 
       
 
 
Usnesení č. 402/2021 - Zpráva o činnosti odboru SVaZ 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví. 
        
 
 
Usnesení č. 403/2021 - Plnění Strategického plánu sociálního začleňování 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o plnění Strategického plánu sociálního 
začleňování Kadaň. 
        
 
 
Usnesení č. 404/2021 - 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 
(Kč) 

Doporučeno 
(Kč) 

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

Michaela Weissová 
Jelínková 

678 42 895 kpt. Jaroše 509 53 944 20 000 
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Usnesení č. 405/2021 - Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti obecního živnostenského 
úřadu k 31.3.2021. 
 
        
 
 
Usnesení č. 406/2021 - Zpráva o požární ochraně ve městě za roky 2020-2021 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o požární ochraně ve městě za roky 
2020-2021. 
 
        
 
Usnesení č. 407/2021 - Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby - 
Česká pošta, s.p. 
 
          Rada města schvaluje předloženou smlouvu "Dohoda o používání výplatního stroje  
k úhradě cen za poštovní služby", mezi Městem Kadaň a Českou poštou, s.p. 
 
       
 
Usnesení č. 408/2021 - Servisní smlouva na frankovací (výplatní) stroj na podatelně Městského 
úřadu v Kadani - EVROFIN Int. spol. s r. o. 
 
          Rada města schvaluje předloženou smlouvu "Záruční a pozáruční servisní smlouva na 
frankovací stroj Quadient IS 350", mezi Městem Kadaň a EVROFIN Int. spol. s r. o. 
 
        
 
Usnesení č. 409/2021 - Dodatek č. 20 ke Smlouvě o výpůjčce č. 9355/07 
 
          Rada města schvaluje dodatek č. 20 ke Smlouvě o výpůjčce č. 9355/07 ze dne 2. 1. 2008 
uzavřený mezi městem Kadaň a Kulturním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací, kterým 
se upravuje předmět výpůjčky, a to v předloženém znění. Uzavřením dodatku dojde k vyjmutí 
níže uvedeného majetku z výpůjčky. 
 
       
Usnesení č. 410/2021 - Dodatek č. 20 ke Smlouvě o výpůjčce č. 9355/07 
 
          Rada města schvaluje darovací smlouvu, jejíž předmětem je důlní vozík s inv. číslem  
1-6549, uzavřenou mezi městem Kadaň a spolkem Historické rudné doly Mědník, a to  
v předloženém znění. 
        
 
 
Usnesení č. 411/2021 - Žádost o partnerství - Farma Tušimice 
 
          Rada města schvaluje podporu projektu "Skleník Megadex" realizovaného firmou Farma 
Tušimice, s.r.o. IČ: 04507533, jako nefinanční partner realizace projektu. 
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Usnesení č. 412/2021 - Výběr dodavatele na nákup elektrické energie pro období od 1.1.2022 
do 31.12.2024 
 
          Rada města projednala zprávu o hodnocení nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku  
a v souladu s uvedenou zprávou rozhodla o výběru dodavatele - Microenergy, s.r.o.,  
IČ 08516570, se sídlem Praha 1 - Staré město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, k uzavření rámcové 
dohody o sdružených službách dodávek elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na období 
od 1. 1. 2022 do 31.12. 2024. 
 
        
 
Usnesení č. 413/2021 - Výběr dodavatele na nákup elektrické energie pro období od 1.1.2022 
do 31.12.2024 
 
          Rada města projednala zprávu o hodnocení nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku  
a v souladu s uvedenou zprávou rozhodla o výběru dodavatele - Pražská plynárenská, a.s.,  
IČ 60193492, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, k uzavření rámcové 
dohody o sdružených službách dodávek elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí na 
období od 1. 1. 2022 do 31.12. 2024. 
        
 
 
Usnesení č. 414/2021 - Navýšení počtu zaměstnanců - odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a památkové péče 
 
          Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování a památkové péče o 1 pracovníka územního plánování od 1. 6. 2021. 
 
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 


