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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU ze 13. ZASEDÁNÍ 
 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA KADANĚ, 
 

které se konalo dne 24.6.2021 od 15:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 53/2021 - Určení zastupitele města pro spolupráci při pořizování územně plánovací 
dokumentace 
 

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 209/2018 ze dne 13.12.2018, kde byl určen 
pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace PaedDr. Jiří 
Kulhánek, starosta města, pro volební období 2018–2022.  
 

 
 
Usnesení č. 54/2021 - Určení zastupitele města pro spolupráci při pořizování územně plánovací 
dokumentace 
 

Zastupitelstvo města určuje pana Ing. Jana Vaice, místostarostu města, pro spolupráci  
s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace s účinností od nabytí účinnosti 
6. změny územního plánu Kadaně do konce volebního období 2018-2022.  
 

 
 
Usnesení č. 55/2021 - Pořízení změny územního plánu Kadaně - výstavba fotovoltaické 
elektrárny - lokalita odkaliště Ušák, lokalita Letiště, lokalita odkaliště Tušimice T, lokalita DNT 2, 
lokalita DNT 3, lokalita Severní lom, lokalita DNT 6 – Merkur, lokalita DNT 4 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo 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:  
lokalita odkaliště Ušák - pozemků p.č. 394/18, 378/1, 394/17 v k.ú. Prunéřov 
lokalita Letiště - pozemků p.č. 104/862, 104/863 k.ú. Tušimice, 
lokalita odkaliště Tušimice T - pozemků p.č. 289/16, 289/15, 289/14, 214/29, 214/31, 214/32, 
289/1, 289/13, 289/4, 214/30  k.ú. Tušimice 
lokalita DNT 2 - pozemku p.č. 89/32 k.ú. Tušimice 
lokalita DNT 3 - pozemků p.č. 159/1, 159/23, 159/21 k.ú. Tušimice 
lokalita Severní lom - pozemků p.č. 106/166, 106/167, 106/168, 106/169, 1029/11, 106/170, 
106/73, 106/26, 106/27, 106/28, 106/30, 106/31, 106/32, 106/33, 106/48, 106/51, 106/54, 75/1, 
106/34, 106/35, 322/3, 1029/5, 106/243, 106/246, 106/247, 106/248, 106/249, 106/197, 
106/201, 106/228, 106/200, 106/206, 106/229, 106/202, 106/203, 106/204, 106/205, 106/213, 
106/216, 106/198, 106/199, 106/207, 106/208, 106/209, 106/218, 106/219, 106/220, 106/221, 
106/227, 106/226, 316/32, 329/3, 316/33, 75/20, 106/193, 106/194, 106/195, 106/196, 322/4, 



2 

 

316/31, 106/273, 75/21, 106/272, 106/242, 106/224, 106/223, 106/210, 106/215, 106/214, 
106/25, 106/212 vše k.ú. Prunéřov 
lokalita DNT 6 - Merkur - pozemků p.č. 329/1, 316/37, 316/38, 316/57 k.ú. Prunéřov, pozemků 
p.č. 104/523, 104/524 k.ú. Tušimice,    
lokalita DNT 4 - pozemků p.č. 104/751, 104/752, 104/868, 104/869 k.ú. Tušimice, 
na návrh jeho vlastníků 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. Vzhledem k rozsahu změny a časové náročnosti 
pořizování bude změna územního plánu pořizována odděleně od ostatních žadatelů.  
 

 
 
Usnesení č. 56/2021 - Pořízení změny územního plánu Kadaně - pozemek p.č. 50, 51  
k.ú. Pokutice 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo 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. 57/2021 - Pořízení změny územního plánu Kadaně – pozemek p. č. 125/1  
k.ú. Pokutice 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo 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 pozemku p. č. 125/1 k.ú. Pokutice, na návrh jeho vlastníků 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. 58/2021 - Pořízení změny územního plánu Kadaně - pozemek p.č. 1899, 1900  
k.ú. Kadaň (objekty č.p. 1042, 1043) 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo 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. 1899, 1900 k.ú. Kadaň (objekty č.p. 1042, 1043) 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. 59/2021 - Pořízení změny územního plánu Kadaně - část pozemku p.č. 240/1  
k.ú. Tušimice 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo o nepořízení změny územního plánu Kadaně dle § 55a 
zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební 
zákon), týkající se části pozemku p.č. 240/1 k.ú. Tušimice na návrh jeho vlastníka ve zkráceném 
postupu pořizování změny a o obsahu změny dle předloženého návrhu.  
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Usnesení č. 60/2021 - Vydání 6. změny územního plánu Kadaně 
 

Zastupitelstvo města ověřuje ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že  
6. změna územního plánu Kadaně není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací Ústeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

 
 
 
Usnesení č. 61/2021 - Vydání 6. změny územního plánu Kadaně 
 

Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým návrhem 6. změny územního plánu 
Kadaně a s výsledky jejího projednání.  

 
 
 
 
Usnesení č. 62/2021 - Vydání 6. změny územního plánu Kadaně 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění 
opatření obecné povahy.  
 
 
 
Usnesení č. 63/2021 - Vydání 6. změny územního plánu Kadaně 
 

Zastupitelstvo města vydává dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 43 
odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy 6. změnu územního plánu Kadaně.  
 
 
 
Usnesení č. 64/2021 - Pořízení nového regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně  
z vlastního podnětu z důvodu končící platnosti stávajícího regulačního plánu 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo 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 o pořízení nového regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně z vlastního 
podnětu z důvodu končící platnosti stávajícího regulačního plánu k 31.12.2022.  
 
 
 
Usnesení č. 65/2021 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních 
památek na území Městské památkové rezervace Kadaň 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s Programem na záchranu a obnovu 
nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Kadaň 
2021 dotace:  

 



4 

 

Poř. 
č. 

Objekt Vlastník Akce obnovy 

 
Dotace 
(tis.Kč) 

 
 

 
1. 

ul. Nerudova,  
Kadaň 

p. Ondo, 
pí Ondová, 

 

Výměna střešní 
krytiny  

a související práce 
85 

2. 

, 
ul. Kpt. Jaroše,  

Kadaň 
 

Pí Loudová, 
 

Oprava krovu  
a výměna střešní 

krytiny 
200 

3. 
č.p. 177, 

ul. Vrchlického,  
Kadaň 

Paris Difussion s.r.o. 
Vrchlického 177, 

432 01 Kadaň 

 
Výměna střešní 

krytiny  
a obnova fasády 

 

520 

4. 

 
ul. Na Příkopě, 

Kadaň 
 

Pí Krobová, 
 

zast. P. Krob, 
 

 
Výměna střešní 
krytiny včetně 

klempířských prvků 
a střešních výlezů, 
oprava komínů a 
fasády, osazení 2 
okenních otvorů  
v uliční fasádě 

220 

5. 

 
ul. Vrchlického, 

Kadaň 
 

p. Armstark, 
pí Armstarková, 

M. Armstark, 
 

Obnova fasády štítu  
z ulice Čechovy 

40 

6. 
ul. Kpt. Jaroše, 

Kadaň 
Pí Jarošová, 

 

Výměna 
dvoukřídlých 

vstupních dveří do 
objektu 

45 

7. 

kostel  
Povýšení Sv. 

Kříže, 
Mírové nám., 

Kadaň 

Římskokatolická 
farnost, 

  -děkanství Kadaň, 
Mírové nám. 84, 
432 01 Kadaň 

 
Oprava varhan – III. 

etapa 
35 

8. 
č.p. 89, 

ul. Žatecká, 
Kadaň 

Žatecká brána s.r.o., 
Za Poříčskou bránou 

21/365, 
186 00 Praha 8 

 
Oprava fasády 

včetně  
části střechy – 1. 

etapa 
a odvlhčení objektu 

 

435 

9. 

č.p. 9, 
ul. Jana 
Švermy, 
Kadaň 

Spotřební družstvo  
Jednota Kadaň, 

Boženy Němcové 70, 
432 01 Kadaň 

Výměna střešní 
krytiny  

a klempířských 
prvků 

 

235 
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10. 
ul. Lázeňská, 

Kadaň 
 

p. Křivda, 
pí Křivdová, 

 

Výměna střešní 
krytiny, 

klempířských prvků   
a části krokví  

na přesahu střechy  

145 

11. 
ul. Čechova,  

Kadaň 
     Pí Šílová, 

 
 Výměna 

garážových vrat 
15 

12. 
ul.Čechova, 

Kadaň  

p. Oršulák,  
pí Oršuláková, 

 
Oprava čelní fasády 25 

  
 
Usnesení č. 66/2021 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Střední škola technická, 
gastronomická a automobilní Chomutov 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předložené Smlouvy 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.  
 

 

 
Usnesení č. 67/2021 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Gymnázium Kadaň 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace č. 14/2021 pro Gymnázium, Kadaň na projekt "Podpora výuky mladých talentů" ve výši 
500.000,- Kč.  
 
 
Usnesení č. 68/2021 - Dotace pro žadatele na rok 2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuálních dotací pro žadatele na rok 2021 
za podmínky schválení rozpočtové změny z kapitoly rezerva takto: 

 
Dotace na činnost: 
Oblastní charita Kadaň                    25.000,- Kč 
Linka bezpečí, z.s.                           10.000,- Kč 
Krušnohorský autoklub Kadaň         15.000,- Kč 

 
Dotace na projekt: 
DoKrajin, z.s.                                   10.000,- Kč 
(festival Land a Art setkání Königsmühle 2021 Králův Mlýn) 
TJ Vodní sporty                            75.000,- Kč 
(ME dračích lodí v Kyjevě)  
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Usnesení č. 69/2021 - Poskytnutí 2. splátky individuální dotace pro SK Trhači Kadaň s.r.o.  
na rok 2021+ smlouva 
 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí 2. splátky individuální dotace pro SK Trhači 
Kadaň s.r.o. na činnost ve výši 1.500.000,- Kč v souladu s žádostí ze dne 26.10.2020  
a uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí 2. splátky individuální dotace č. 13/2021.  
 

 
 
Usnesení č. 70/2021 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace z FÚK pro Nemocnici Kadaň, 
s.r.o. 
 

Zastupitelstvo města stanovuje uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu 
Ústeckého kraje mezi Městem Kadaň a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí 
nad Labem, IČ 70892156, ve výši 18.000.000,- Kč na realizaci projektu "Podpora vytváření 
podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví" - dotace bude použita na 
rekonstrukci centrálních operačních sálů 2021-2024 v Nemocnici Kadaň, s.r.o.  
 

 
 
Usnesení č. 71/2021 - 2. rozpočtové opatření 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 2. rozpočtové opatření včetně předloženého doplnění  
(viz příloha č. 1).  
 
 
 
Usnesení č. 72/2021 - Účetní závěrka města Kadaň za rok 2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou účetní závěrku města Kadaň za rok 2020.  
 
 
 
Usnesení č. 73/2021 - Závěrečný účet města za rok 2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložené celoroční hospodaření města za rok 2020 bez 
výhrad.  

 
 
Usnesení č. 74/2021 - Plnění plánu výstavby 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené plnění plánu výstavby na rok 2021.  
 

 
 
Usnesení č. 75/2021 - Celková modernizace sportovního areálu pro Nohejbalový klub Kadaň - 
finanční požadavek na rok 2022 
 

Zastupitelstvo města schvaluje na základě žádosti Nohejbalového klubu Kadaň (IČ: 467 
87 224, se sídlem: Chomutovská 1621, 432 01 Kadaň) vyčlenit z rozpočtu města pro rok 2022 
částku ve výši 30 % z celkových uznatelných nákladů (tj. cca 1 300.000,- Kč vč. DPH) jako podíl 
při obdržené dotace z programu "č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, 
Výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura do 10 mil. Kč" na akci „Celková modernizace 
sportovního areálu pro Nohejbalový klub Kadaň".  
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Usnesení č. 76/2021 - Celková modernizace sportovního areálu pro Nohejbalový klub Kadaň - 
finanční požadavek na rok 2022 
 

Zastupitelstvo města schvaluje na základě žádosti Nohejbalového klubu Kadaň (IČ: 467 
87 224, se sídlem: Chomutovská 1621, 432 01 Kadaň) poskytnout z rozpočtu města pro rok 
2022 částku ve výši 30.250,- Kč vč. DPH (jako poplatek za podání žádosti o dotaci)  
a individuální dotaci ve výši 3,5 % ze získané dotace (cca 100.620,- Kč vč. DPH) jako platbu za 
obdrženou dotaci z programu "č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, Výzva 
12/2020 Sportovní infrastruktura do 10 mil. Kč" na akci „Celková modernizace sportovního 
areálu pro Nohejbalový klub Kadaň", a to na základě "příkazní smlouvy" s firmou RPA Dotace, 
s.r.o.  

 

 
 
Usnesení č. 77/2021 - 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 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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  
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  
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  
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  
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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  
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: 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  
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  
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  
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  
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  
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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  
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. 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 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  
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  
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  
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  
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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   
 
 
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  
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  
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  
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  
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  
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  
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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  
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. 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  
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  
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  
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  
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  
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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  
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  
 
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  
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  
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  
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  
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  
stojící na pozemku parc. č. 2953/23 v k.ú. Kadaň. 
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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. 
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  
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  
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  
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  
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  
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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  
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  
 
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  
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  
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  
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  
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  
stojící na pozemku parc. č. 2953/33 v k.ú. Kadaň. 
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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. 
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  
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  
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  
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  
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  
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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 598/5862 na společných částech budovy  
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: F. Králíček, Lysovice – ideální 1/2 a P. Králíček, Vejprty – ideální 1/2 
 
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 675/5862 na společných částech budovy  
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  
 
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 681/5862 na společných částech budovy  
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  
 
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 598/5862 na společných částech budovy  
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  
 
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 675/5862 na společných částech budovy  
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  
 

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. 
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Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/5862 na společných částech budovy  
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  
 
53/ 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  
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  
 
54/ 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. 
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  
 
55/ 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  
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  
 
 
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 598/5862 na společných částech budovy  
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  
 
 
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 675/5862 na společných částech budovy  
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  
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parc. č. 2953/44, jehož součástí je stavba v k.ú. Kadaň.  
Kupní cena: 914.836,- Kč 
Kupující: pí Buňatová, 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 681/5862 na společných částech budovy  
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  
 
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 598/5862 na společných částech budovy  
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  
 
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 675/5862 na společných částech budovy  
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  
 
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 681/5862 na společných částech budovy  
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  
 
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 598/5862 na společných částech budovy  
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  
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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 675/5862 na společných částech budovy  
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  
 
64/ 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  
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  
 
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 598/6959 na společných částech budovy  
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: manž. Vodičkovi, Kadaň  
 
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 675/6959 na společných částech budovy  
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   
 
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 681/6959 na společných částech budovy  
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  
 

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 598/6959 na společných částech budovy  
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: p. Sűssmilch, 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 673/6959 na společných částech budovy  
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  
 
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 681/6959 na společných částech budovy  
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  
 
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 598/6959 na společných částech budovy  
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  
 
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 675/6959 na společných částech budovy  
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  
 
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.  
S bytem je výhradně užíván balkon a garážové stání. 
Spoluvlastnického podílu o velikosti 681/6959 na společných částech budovy  
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  
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74/ 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 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. 79/2021 - Revokace bodu č. 17 v usnesení ZM č. 14/2021 ze dne 11.3.2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje revokaci bodu č. 17 v usnesení ZM č. 14/2021 ze dne 
11.3.2021 (prodej pozemků v k.ú. Kadaň v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 1 v Kadani  
(etapa č. 1). 
        
 
 
Usnesení č. 80/2021 - Revokace bodu č. 17 v usnesení ZM č. 14/2021 ze dne 11.3.2021 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Kadaň v zahrádkářské kolonii 
SZMK os. č. 1 v Kadani:   
Kupující: pí Svobodníková, Most 43401 
Pozemky par. č.: 3065/116, 3065/147, ideál. 1/33 par. č.: 3065/164, 3065/165 
Kupní cena činí: 6 465,- Kč 
        
 
 
Usnesení č. 81/2021 - Předkupní právo k pozemku par. č. 59/13 v k.ú. Zásada u Kadaně 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace k předkupnímu právu a neschvaluje 
využít předkupní právo k pozemku par. č. 59/13 v k.ú. Zásada u Kadaně ve vlastnictví  
pí Medkové, Kadaň – ideál. 1/2 a p. Pince, Podbořany – ideál. 1/2. 
        
 
 
Usnesení č. 82/2021 - Prodej par.č. 262/92 o vým. 16 m2 (části par.č. 262/1) v k.ú. Tušimice 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku par. č. 262/92 o vým. 20 m2 v k. ú. 
Tušimice za dohodnutou kupní cenu 9 350,- Kč do podílového spoluvlastnictví - každý ideál. 1/2 
- p. Malinovi a pí Damjanovové, oba bytem Chomutov, (náklady související s uzavřením kupní 
smlouvy a správním poplatkem za vklad smlouvy do KN). 
        
 
 
Usnesení č. 83/2021 - Hlasování o podbodu 6) - 9) dispozice s nemovitým majetkem unblock 
 

Zastupitelstvo města schvaluje způsob hlasování – unblock, o podbodech 6) - 9) 
dispozice s nemovitým majetkem. 
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Usnesení č. 84/2021 - Záměr - prodej par. č. 2799 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr obce prodat par. č. 2799 o vým.  
492 m2 v k.ú. Kadaň (záměr výstavby RD - nesplněna výměra pozemku pro stavbu min. 700 m2 
- rozpor s ÚP) a neschvaluje zveřejnit záměr prodeje ani části parcely (na základě žádosti  
o prodej) z důvodu, že by byla narušena možnost majetkoprávního vypořádání celého pozemku 
s novým vlastníkem nemovitosti čp. 851(po předešlém uživateli pozemku). 
 
        
 
 
Usnesení č. 85/2021 - Záměr - prodej části par. č. 917/1 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr obce prodat část par. č. 917/1 o vým. 
300 m2 v k.ú. Kadaň na základě žádosti o prodej (záměr rozšíření zázemí do plochy OV –  
v rozporu s ÚP). 
        
 
 
Usnesení č. 86/2021 - Záměr - prodej části par. č. 2880/9 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr obce prodat par. č. 2880/9 o vým.  
2 490 m2 v k.ú. Kadaň (na základě žádosti o prodej). 
 
       
  
Usnesení č. 87/2021 - Záměr - prodej par.č. 3217/43 o vým. 3 813 m2 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr obce prodat par. č. 3127/43  
o vým. 3 813 m2 v k.ú. Kadaň (na základě žádosti o prodej). 
 
 
Usnesení č. 88/2021 - Revokace usnesení zastupitelstva města č. 15/2021 ze dne 11.03. 2021- 
prodej par.č. 2631/17 v k.ú. Kadaň. 
 

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 15/2021 ze dne 11.03.2021 - prodej  
par.č. 2631/17 v k.ú. Kadaň. 
        
 
 
Usnesení č. 89/2021 - Prodej par. č. 2880/8 v k.ú. Kadaň – směr Kostelní Dvůr /obálková 
metoda 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí 4 došlé nabídky na prodej parcely č. 2880/8  
o vým. 4 469 m2 /min. kupní cena 1 892 440,- Kč (vč. DPH 21 %) - stanovena posudkem/. 
 
        
 
Usnesení č. 90/2021 - Prodej par. č. 2880/8 v k.ú. Kadaň – směr Kostelní Dvůr /obálková 
metoda 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku par. č. 2880/8 o vým. 4 469 m2,  
v k.ú. Kadaň pí Neumann, bytem Jirkov, za kupní cenu 2 241 203,50 Kč (vč. DPH - 21 % a 
náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy do KN - správní poplatek za vklad smlouvy do KN). 
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Usnesení č. 91/2021 - Prodej par. č. 2880/8 v k.ú. Kadaň – směr Kostelní Dvůr /obálková 
metoda 
 

Zastupitelstvo města schvaluje jednotné pořadí náhradníků (dle protokolu v příloze 
materiálu), kteří by vstupovali do pořadí jako kupující v případě, že ze strany zájemce s nejvyšší 
nabídkou nedojde k uzavření kupní smlouvy. 
 
        
 
 
Usnesení č. 92/2021 - Řešení majetkoprávních vztahů – část p.č. 3064/1 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části p.č. 3064/1 v k.ú. Kadaň od  
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na části p.č. 3064/1 v k.ú. Kadaň se 
nachází investice města – část místní komunikace, chodník, veřejná zeleň, veřejné osvětlení  
a plocha, která je využívána veřejností k parkování. 
 
        
 
 
Usnesení č. 93/2021 - Směna lesních pozemků mezi městem Kadaň a Lesy ČR 
 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu lesních pozemků mezi městem Kadaň a Lesy 
České republiky, s.p.: 
-Pozemky Lesů ČR ke směně p.č. 723 v k.ú. Prunéřov, p.č. 1037/2, 2961/11, 3053/1, 3053/3, 
3053/4, 3053/5, 3053/6, 3053/9, 3053/12, 3053/14, 3103/1, 3419/22, 3419/23, 3419/63, 3419/65 
vše k.ú. Kadaň o celkové výměře 25025 m2 
-Pozemky města Kadaně ke směně p.č. 3400/19, 3400/20, 3419/5 v k.ú. Kadaň a p.č. 379/3, 
438/2 v k.ú. Smilov o celkové výměře 25701 m2 
za níže uvedených podmínek: 
Skladba cen:  
Pozemky LČR, s.p. = 551.640,-Kč (dle znalecké posudku)  
Pozemky město Kadaň = 565.320,-Kč (dle znaleckého posudku) 
Náklady celkem = 17.350,-Kč (1/2=8.675,-Kč) 
LČR, s.p. doplatí ve věci směnné smlouvy městu Kadaň částku ve výši 5.005,-Kč. 
 
        
 
 
Usnesení č. 94/2021 - Smlouva o budoucí darovací smlouvě - Nohejbalový klub Kadaň, z.s. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi 
Nohejbalovým klubem Kadaň,z.s, Lesní 1128/32, Vejprty, IČ: 46787224 a městem Kadaň  
v předloženém znění. Jedná se o budoucí dar stavebních úprav sportovního areálu (nohejbal)  
v Kadani (stavební řízení číslo: SÚ-11863/2021/KJ tj.: 
- SO.03 multifunkční hřiště II  
- SO.04 zpevněná plocha s tribunou 
- SO.05 hřiště antuka 
- SO.06 areálové osvětlení 
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Usnesení č. 95/2021 - Odstranění nesouladu v katastru nemovitostí k.ú. Úhošťany 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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. 
 
        
 
 
Usnesení č. 96/2021 - Prodej části p.č. 284/1 v k.ú. Tušimice (dle GP p.č. 284/18) 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 284/18 o výměře 338 m2  
(dle GP č.1183-128/2021) v k.ú. Tušimice. 
Kupující: Odenwald CZ s.r.o., Tušimice 14, Kadaň 
Kupní cena smluvní:125.958,-Kč + DPH 
 
        
 
 
Usnesení č. 97/2021 - Prodej části p.č. 622/4 v k.ú. Kadaň (dle GP p.č. 622/33) 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 622/33 o výměře 56 m2  
(dle GP č. 3052-125/2021) v k.ú. Kadaň. 
Kupující: RENAFIS, s.r.o., Korunní 2516/108, Vinohrady (Praha 10) 
Kupní cena smluvní: 49.768,-Kč + DPH 
 
        
 
 
Usnesení č. 98/2021 - Bezúplatný převod p.č. 409/4 v k.ú. Prunéřov od ČR - ÚZSVM 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci č. 58/2021 mezi městem Kadaň a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, a to v předloženém znění.  
Jedná se o bezúplatný převod p.č. 409/4 v k.ú. Prunéřov za účelem vypořádání 
majetkoprávních vztahů k pozemku dotčeného stavbou města: Křížení cyklotrasy pod mostem 
silnice I/13 v blízkosti křižovatky silnice I/13 x III/22318. 
 
        
 
 
Usnesení č. 99/2021 - Záměr – Prodej části p.č. 622/9 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodat p.č. 622/9 v k.ú. Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 100/2021 - Zpráva o péči o zeleň ve městě 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o péči o zeleň ve městě.  
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Usnesení č. 101/2021 - Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví.  

 

 
 
 
Usnesení č. 102/2021 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021" 
 

Zastupitelstvo 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) 

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 

Jana Havelková 042 71 238 Boženy Němcové 70 142 700 43 000 

Andreas Bartl 064 79 332 Mírové náměstí 119 97 457 78 000 

ANTANA Group s.r.o. 092 74 171 Jana Švermy 14 193 287 58 000 

  
 

 
 
Usnesení č. 103/2021 - Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti obecního 
živnostenského úřadu k 31.3.2021.  

 
 
 
Usnesení č. 104/2021 - Zpráva o kultuře 2020-2021 - KZK 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o kultuře ve městě  
(duben 2020 - březen 2021).  

       

 
 
Usnesení č. 105/2021 - Zpráva o požární ochraně ve městě za roky 2020-2021 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o požární ochraně ve městě 
za rok 2021.  
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Usnesení č. 106/2021 - OZV č. 3/2021 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích 
 

Zastupitelstvo města schvaluje vydání předložené Obecně závazné vyhlášky města 
Kadaně č. 3/2021, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných 
prostranstvích.  

 
 
 
Usnesení č. 107/2021 - OZV č. 4/2021 o stanovení výjimečného případu, kdy doba nočního 
klidu je vymezena dobou kratší 
 

Zastupitelstvo města schvaluje vydání nové Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021  
o stanovení výjimečného případu, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší.  
 
 
 
 
Usnesení č. 108/2021 - Informace Nemocnice Kadaň, s.r.o.  o připravovaném investičním 
záměru 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o připravovaném investičním záměru na 
rekonstrukci operačních sálů a centra sterilizace v Nemocnici Kadaň, s.r.o. a případnou finanční 
záruku města ve prospěch banky k zajištění krytí dluhové služby vyplývající ze smlouvy  
o úvěru na rekonstrukci operačních sálů a centra sterilizace v Nemocnici Kadaň, s.r.o.  

 
 
 
Usnesení č. 109/2021 - Mimořádná odměna pověřenému místostarostovi města 
 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné odměny pověřenému 
místostarostovi města Mgr. Janu Losenickému ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu 
v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávané funkce za měsíc za 
splnění zvlášť významných úkolů v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., a to za vypracování 
koncepce bydlení pro seniory, koordinaci webové služby životní situace pro občany města, 
realizaci Re-use centra v prostoru Komunitní zahrady a zajištění pokračující spolupráce s výbory 
SVJ v době pandemie.  

 
 
 
Příloha č. 1   2. rozpočtové opatření 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
    
 






































