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Město  K a d a ň    

-------------------- 
 

 

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 23.9.2021 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 
 
 
Usnesení č. 736/2021 - Členství ve spolku Naše odpadky, z.s. 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout spolku Naše odpadky, z.s., 
Uherčice, IČ: 10722289  finanční příspěvek ve výši 4,5 tis. Kč na podporu činnosti spolku. 
 
        
 
 
Usnesení č. 737/2021 - Přidělení bytu 2. stupně sociálního bydlení bez jistoty –  vel. 2+kk 
 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v 
budově v Prunéřově, v Kadani s pí Domastovou. 
 
         
 
Usnesení č. 738/2021 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 09. 2021 - vel. 1+2 
 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 09. 2021 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Golovinova, Kadaň s p. Luchkem. 
         
 
Usnesení č. 739/2021 - Pořízení změny územního plánu Kadaně – ČEZ, a.s., pozemky  
p.č. 207/1, 212/1, 212/3, 212/4, 256/82, 256/83, pozemky v areálu elektráren Prunéřov I  
a Prunéřov II, který je vymezen pozemky p.č. 256/1, 211/1 k.ú. Prunéřov 
 

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. 207/1, 212/1, 212/3, 212/4, 256/82, 
256/83, pozemků v areálu elektráren Prunéřov I a Prunéřov II, který je vymezen pozemky  
p.č. 256/1, 211/1 k.ú. Prunéřov 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. Vzhledem k rozsahu 
změny a časové náročnosti pořizování bude změna územního plánu pořizována odděleně od 
ostatních žadatelů. 
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Usnesení č. 740/2021 - Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám na dodávky el. energie 
 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k rámcové dohodě o sdružených službách 
dodávek elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 
uzavřené s Microenergy s.r.o., IČ 085 16 570, se sídlem Praha, Staré Město, Rybná 682/14, 
PSČ 110 00, dle kterého se čl. 3.2.1 rámcové dohody mění a nově zní takto: 
„Zákazník je oprávněn zadat Obchodníkovi pokyn nakoupit elektřinu pro rok 2022 na bázi 
ročního referenčního kontraktu Base Load Year Futures (Czech) F PXE CZ BL CAL-22 nebo na 
bázi čtvrtletního referenčního kontraktu Base Load quarter Futures (Czech) -  F PXE CZ BL 
Q01-22, F PXE CZ BL Q02-22, F PXE CZ BL Q03-22 a F PXE CZ BL Q04-22 a nebo na bázi 
jiného produktu dle dohody s dodavatelem  (pro rok 2022) a pro roky dodávky 2023 a 2024 až 
ve 4 nákupních krocích vztahujících se k danému roku na bázi ročního referenčního kontraktu 
Base Load Year Futures (Czech) F PXE CZ BL CAL-23 (pro rok 2023) a F PXE CZ BL CAL-24 
(pro rok 2024) v EUR/MWh. O každém nákupu (tranši) bude sepsán konfirmační protokol, který 
bude podepsán Zadavatelem a potvrzen Obchodníkem“ a pověřuje PaedDr. Jiřího Kulhánka, 
starostu města, podpisem tohoto dodatku. 
        
 

 
Usnesení č. 741/2021 - Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám na dodávky el. energie 
 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k rámcové dohodě o sdružených službách 
dodávek elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 
uzavřené s Pražská plynárenská, a.s., IČ 601 93 492, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 
37, PSČ 110 00, dle kterého se čl. 3.2.1 rámcové dohody mění a nově zní takto: 
„Zákazník je oprávněn zadat Obchodníkovi pokyn nakoupit elektřinu pro rok 2022 na bázi 
ročního referenčního kontraktu Base Load Year Futures (Czech) F PXE CZ BL CAL-22 nebo na 
bázi čtvrtletního referenčního kontraktu Base Load quarter Futures (Czech) -  F PXE CZ BL 
Q01-22, F PXE CZ BL Q02-22, F PXE CZ BL Q03-22 a F PXE CZ BL Q04-22 a nebo na bázi 
jiného produktu dle dohody s dodavatelem  (pro rok 2022) a pro roky dodávky 2023 a 2024 až 
ve 4 nákupních krocích vztahujících se k danému roku na bázi ročního referenčního kontraktu 
Base Load Year Futures (Czech) F PXE CZ BL CAL-23 (pro rok 2023) a F PXE CZ BL CAL-24 
(pro rok 2024) v EUR/MWh. O každém nákupu (tranši) bude sepsán konfirmační protokol, který 
bude podepsán Zadavatelem a potvrzen Obchodníkem“ a pověřuje PaedDr. Jiřího Kulhánka, 
starostu města, podpisem tohoto dodatku. 
        
 
Usnesení č. 742/2021 - Dopis Transparency International - Česká republika, o.p.s. 
 

Rada města bere na vědomí dopis Transparency International - Česká republika, o.p.s. a 
vypracované vyjádření pověřeného místostarosty k dopisu a konstatuje, že dopis Transparency 
International - Česká republika, o.p.s. je založen na neprověřených podkladech. 
 
        


