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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU ze 34. SCHŮZE 
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 25.11.2021 od 8:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Usnesení č. 822/2021 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla 
splněna, kromě usnesení č. 674/2021, č. 783/2021, č. 785/2021, č. 803/2021, která trvají. 
 
        
 
 
Usnesení č. 823/2021 - Přerušení provozu mateřských škol v Kadani v době od 24. 12. 2021 do 
31. 12. 2021 
 
          Rada města bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol v Kadani v době od 24. 
12. 2021 do 31. 12. 2021. 
 
        
 
 
Usnesení č. 824/2021 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy na finanční dar -  ZŠ a 
MŠ při nemocnici Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar na zaplacení obědů ve 
školní jídelně pro 7 žáků v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši 21 360 Kč pro školní rok 
2021/2022 mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Základní školou a mateřskou školou při 
nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289 v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti". 
 
        
 
 
Usnesení č. 825/2021 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ Kadaň, Školní 1479 
 
          Rada města schvaluje přijetí účelového věcného daru ve výši 53 000 Kč od Stavebního 
bytového družstva Chomutov, Husova 2079/10, 430 03 Chomutov pro Základní školu Kadaň, ul. 
Školní 1479, okr. Chomutov. Jedná se o PC a monitory z vyřazeného majetku SBD Chomutov 
na podporu IT vybavenosti školy. 
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Usnesení č. 826/2021 - Zpráva o školství ve městě - rok 2021 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o školství ve městě - rok 2021. 
 
        
 
 
Usnesení č. 827/2021 - Vyhodnocení poskytované environmentální výchovy v kadaňských 
mateřských školách 
 
          Rada města bere na vědomí vyhodnocení o poskytované environmentální výchově v 
kadaňských mateřských školách. 
 
        
 
 
Usnesení č. 828/2021 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2021 Mateřské školy, 
ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace. 
 
        
 
 
Usnesení č. 829/2021 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2021 Mateřské školy, 
Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace. 
 
        
 
 
Usnesení č. 830/2021 - Žádost o prodej majetku 10. MŠ Kadaň 
 
          Rada města schvaluje prodej majetku Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň, příspěvková 
organizace - osobního automobilu Volkswagen Caddy v ceně  115.000  Kč Sportovnímu 
zařízení Kadaň, příspěvková organizace. 
 
        
 
Usnesení č. 831/2021 - Žádost o schválení Ceníku pronájmu prostor a majetku KZK 
 
          Rada města schvaluje předložený Ceník pronájmu prostor a majetku, na základě kterého 
účtuje Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace zájemcům pronájem místa, popř. 
majetku v prostorách objektů k tomu určených. Ceník bude zveřejněn na stránkách organizace. 
 
 
        
 
Usnesení č. 832/2021 - OZV o odpadech 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Obecně závaznou  
vyhlášku č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
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Usnesení č. 833/2021 - Rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za III. 
čtvrtletí 2021 
 
          Rada města bere na vědomí předložené rozbory hospodaření města a jeho 
příspěvkových organizací za III. čtvrtletí roku 2021. 
 
        
 
Usnesení č. 834/2021 - Návrh rozpočtu města na rok 2022 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh rozpočtu města 
na rok 2022. 
        
    
 
Usnesení č. 835/2021 - Dotace pro sport na rok 2022 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení individuálních dotací v 
roce 2022 v oblasti sportu dle předloženého návrhu. 
 
Dotace na činnost   

   

TJ DNT Kadaň, z.s. vodní slalom 115 000 Kč 

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s. rychlostní kanoistika 230 000 Kč 

SK Hockey Club Kadaň, z.s. pozemní hokej 250 000 Kč 

Karate klub Kadaň a Klášterec, 
z.s. 

karate 110 000 Kč 

FBC DDM Kadaň florbal 230 000 Kč 

SK Kosagym Kadaň, z.s. kickbox 120 000 Kč 

FC BETIS KADAŇ futsal 100 000 Kč 

JUDO KADAŇ, z.s. judo 120 000 Kč 

Tenisový klub KADAŇ, z.s. tenis 290 000 Kč 

ATLETIKA Kadaň, z.s. atletika 50 000 Kč 

Běžecký klub F-C Kadaň atletika 40 000 Kč 

TJ Pohyb a my Kadaň, z.s. gymnastika + cvičení 115 000 Kč 

Kajak klub z.s. vodní sporty 180 000 Kč 

Sportovní klub policie Kadaň, 
z.s. 

údržba + energie 20 000 Kč 

Nohejbalový klub Kadaň nohejbal - energie 30 000 Kč 

TJ Elektrárny Kadaň kuželky - energie 100 000 Kč 

TJ Elektrárny Kadaň softbal - energie 20 000 Kč 

   

Dotace na projekt   

   

TJ DNT Kadaň 18. ročník Memoriálu V. Fišera 10 000 Kč 

TJ DNT Kadaň Český pohár žáků ve vodním 
slalomu 

10 000 Kč 

Spolek oddílů malé kopané, z.s. Malá kopaná v Kadani  5 000 Kč 

Hnízdil Team z.s. Kadaňské XC okruhy 15 000 Kč 

Hnízdil Team z.s. Hasištejn Bike 15 000 Kč 

Běžecký klub F-C Kadaň 20. ročník Zimního běžeckého 
poháru 

15 000 Kč 

Běžecký klub F-C Kadaň T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 8 000 Kč 

Karate klub Kadaň a Klášterec 
z.s. 

Velká cena Klášterce nad Ohří 30 000 Kč 
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Karate klub Kadaň a Klášterec 
z.s. 

Krajský přebor ústeckého svazu 
karate JKA 

20 000 Kč 

Karate klub Kadaň a Klášterec 
z.s. 

II. národní pohár seniorů a 
dorostenců 

20 000 Kč 

Karate klub Kadaň a Klášterec 
z.s. 

Gasshuku ČR 50 000 Kč 

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s. Memoriál Karla Leštiny 5 000 Kč 

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s. 51. ročník Kadaňského kilometru 
vodáků 

12 000 Kč 

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s. 7. ročník Kadaňský Drak 5 000 Kč 

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s. Reprezentace města Kadaně 10 000 Kč 

SK Kosagym Kadaň Bohemia Open-mezinár. turnaj v 
kickboxu 

40 000 Kč 

SK Kosagym Kadaň Účast na Světovém poháru 2022 30 000 Kč 

Sportovně střelecký klub z.s. Přebor ZŠ Města Kadaně o 
putovní pohár 

500 Kč 

Sportovně střelecký klub z.s. Letní cena města Kadaně 2 000 Kč 

Sportovně střelecký klub z.s. Podzimní cena města Kadaně 2 500 Kč 

Tenisový klub Kadaň, z.s. Turnaje jednotlivců 15 000 Kč 

Kajak klub z.s. ergometr pro kajakáře 70 000 Kč 

FK Tatran z.s. Knižní publikace 100 let fotbalu v 
Kadani 

80 000 Kč 

FK Tatran z.s. Sportovně kult. akce ke 100 
letům fotbalu 

80 000 Kč 

TJ Pohyb a my Kadaň, z.s. Pohár města Kadaně v 
Teamgymu 

80 000 Kč 

 

 
         
 
Usnesení č. 836/2021 - Ostatní individuální dotace na rok 2022 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení ostatních individuálních 
dotaci v roce 2022 dle předloženého návrhu. 
 
Dotace na činnost   

   
Destinační agentura Dolní Poohří činnost 200 000 Kč 
JUNÁK svaz skautů, Kadaň činnost 60 000 Kč 
Divadlo Navenek, Kadaň činnost 20 000 Kč 
Klub filatelistů J. Lieslera Kadaň činnost 0 Kč 
Leonis Dance Kadaň, z.s. činnost 10 000 Kč 
RADKA z.s. činnost 10 000 Kč 
Oblastní skupina agility Kadaň činnost 10 000 Kč 

   
Dotace na projekt   

   
Česká mažoretková federace, Postoloprty Mistrovství České republiky ČMTF 0 Kč 
Okresní hospodářská komora v Chomutově Výstava "Vzdělávání 2023" 10 000 Kč 
Okresní hospodářská komora v Chomutově Technodays 2022 0 Kč 
ZO čes. odb. svazu severozáp. energetiků 
EPR 

Cesta pohádkovým lesem 2022 20 000 Kč 

Český rybářský svaz Čištění Nechranické přehrady 2022 10 000 Kč 
David Mišalko, Kadaň Hudba Kadaně 30 000 Kč 
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most Badatelský program "Voda je život" 20 000 Kč 
Biskupství litoměřické opravy v kostele Čtrnácti sv. 

Pomocníků 
150 000 Kč 
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Usnesení č. 837/2021 - Vzorová smlouva pro individuální dotace pro rok 2022 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou vzorovou smlouvu o 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2022. 
 
       
 
 
Usnesení č. 838/2021 - Žádost TJ Vodní sporty Kadaň z.s. 
 
          Rada města bere na vědomí žádost TJ Vodní sporty Kadaň z.s. při rozdělování 
individuálních dotací v oblasti sportu na rok 2022. Žádosti  o převod dotace schválené na rok 
2021 nelze vyhovět, jelikož částka dotace byla schválena jen pro daný rok (2021) a nebyla 
vyplacena z důvodu zrušení projektu. 
 
        
 
 
Usnesení č. 839/2021 - Kadaň - ulice Věžní - úprava a doprava v klidu - 2. etapa - dodatek č.1 
SoD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15746/2021 ze dne 
12.7.2021 na akci "Kadaň - ulice Věžní a doprava v klidu - 2. etapa" s firmou PETROM STAVBY 
a.s.,  se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČ :26769611. 
 
        
 
 
Usnesení č. 840/2021 - Kadaň - ulice Čechova 
 
          Rada města bere na vědomí informace o přípravě realizace rekonstrukce ul. Čechova v 
Kadani. 
 
     
 
Usnesení č. 841/2021 - Návrh na stanovení cen nemovitostí pro rok 2022 
 
          Rada města schvaluje nájemní a pachtovní ceny nemovitostí pro rok 2022:  
Pozemky pod pevnými stánky:  
1 000,-  Kč/m2/rok 
V odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení 
rady města.   
 
Zahrady a zázemí k domu:  
a/ katastrální území Kadaň 3,- Kč/m2/rok 
b/ ostatní katastrální území 1,50 Kč/m2/rok 
V odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení 
rady města.  
 
Pozemky k pěstitelské činnosti (zahrádkářské kolonie): 
Cena bude stanovena individuálně s ohledem na charakter užívání. V případě, že by byla 
shledána za cenu nižší než v místě a čase obvyklou, bude odůvodněna. 
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Pozemky k zemědělské činnosti:  
a/ Cena půdy dle vyhlášky č. 298/2014 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s 
přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků ve znění pozdějších 
předpisů.  
b/ Cena určená metodickým pokynem Státního pozemkového úřadu ČR (jedná se o převzaté 
nájemní smlouvy).  
V odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení 
rady města. 
 
Pozemky k podnikatelské činnosti:  
Cena bude stanovena individuálně s ohledem na účel podnikání. V případě, že by byla shledána 
za cenu nižší než v místě a čase obvyklou, bude odůvodněna. 
 
Ostatní pozemky:  
1,- Kč/m2/rok až 100,- Kč/m2/rok s ohledem na charakter užívání. 
V odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení 
rady města.  
 
Nebytové prostory a areály (soubor nemovitostí):  
Cena bude stanovena individuálně s ohledem na charakter a účel užívání. 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 842/2021 - Návrh na stanovení cen nemovitostí pro rok 2022 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení následující kupní ceny 
nemovitostí pro rok 2022:  
 
Kupní cena je smluvní a je stanovena dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň kupující uhradí prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s 
převodem (srovnávací sestavení, výpisy z PK, geometrický plán, znalečné, správní poplatek 
apod.).   
V odůvodněných případech bude kupní cena stanovena individuálně na základě usnesení 
zastupitelstva města.  
 
Dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:  
Převod pozemků je osvobozen od daně (DPH), s výjimkou převodu stavebních pozemků 
specifikovaných uvedeným zákonem - § 56, § 56a. 
 
       
 
 
 
 
 
Usnesení č. 843/2021 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Prunéřov – ČEZ Distribuce, a.s. 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby na pozemku ve vlastnictví města – par. č. 61/1 v k.ú. Prunéřov, za 
jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly,Teplická 874/8 dle smlouvy v předloženém znění. 
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Usnesení č. 844/2021 - Záměr – prodej pozemku par. č. 5/3 v k.ú. Úhošťany 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 
15 dnů na úřední desce MÚ záměr obce prodat par. č. 5/3 o vým. 227 m2 v k.ú. Úhošťany. 
 
       
 
 
Usnesení č. 845/2021 - Záměr – prodej pozemku par. č. 284/8 v k.ú. Tušimice 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 
15 dnů na úřední desce MÚ záměr obce prodat par. č. 284/8 o vým. 48 m2 v k.ú. Tušimice. 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 846/2021 - Záměr – pacht pozemků v zahrádkářské kolonii Sdružení zahrádkářů 
města Kadaně os. č. 2, 7 a 8 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 15 
dnů na úřední desce MÚ adresný záměr obce propachtovat par. č. 2968/4, 2968/20, 2968/21, 
2968/23, 2968/25, 2968/27, 2968/31, 2968/32, 2968/34, 2968/35, 2968/36, 2968/37, 2968/38, 
2968/39, 2968/40, 2968/41, 2968/43, 2968/44, 2968/45, 2968/46, 2968/47, 2968/48, 2968/49, 
2968/50, 2968/51, 2968/52, 2968/53, 2968/54, 2968/55, 2968/56, 2968/57, 2968/58, 2968/59, 
2968/60, 2968/61, 2972/2, 2973, 2974/2, 2975, 2976/2, 2977/2, 2978, 2979, 2980, 2981/2, 
2983, 2984, 2985, 2986 a 2987 ve výši jedné poloviny v k.ú. Kadaň v zahrádkářské kolonii 
SZMK os. č. 2, 7 a 8 k zahrádkářským účelům. Pacht se sjednává s účinností od 1.1.2022 na 
dobu do 31.12.2031. Pachtovné mezi Městem Kadaní a pachtýřem se sjednává ve výši  2,- Kč 
za m2 propachtovatých pozemků a rok, tj. s přihlédnutím k velikosti spoluvlastnického podílu 
Města Kadaně ve výši jedné poloviny a celkové výměře propachtovaných pozemků 28178 m2, v 
částce 28.178,- Kč ročně. 
 
       
 
 
Usnesení č. 847/2021 - Pronájem části par. č. 61/1 (díl R) v k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města schvaluje pronájem části par. č. 61/1 (díl R) o vým. 538 m2 v k.ú. Prunéřov 
na dobu neurčitou, p. Dlouhému, bytem Litvínov. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od 
01.12.2021. Výše nájemného činí 1,- Kč/m2/rok, tj. celkem 538,- Kč ročně. 
 
       
 
 
Usnesení č. 848/2021 - Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 1 v k.ú. Kadaň 
(etapa č. 2) 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků v k.ú. Kadaň v 
zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 1 v Kadani (etapa č. 2):   
 
1/ p. Šum, Kadaň 
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Pozemky par. č. 3062, 3056/22, 3056/23 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 9 067,- Kč  
 
2/ p. Břetenář, Kadaň 
Pozemky par. č. 3061, 3056/20, 3056/21 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 3 147,- Kč 
 
3/ manž. Zvaričovi, Kadaň 
Pozemky par. č. 3060, 3056/19 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 5 882,- Kč 
 
4/ manž. Šulekovi  , Kadaň 
Pozemky par. č. 3059, 3056/18 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 3 537,- Kč 
 
5/ oí Baslová, Kadaň 
Pozemky par. č. 3058, 3056/15, 3056/16, 3056/17 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 6 672,- Kč 
 
6/ pí Adamovská, Chomutov a p. Novák, Kadaň 
Pozemky par. č. 3057, 3056/13, 3056/14 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 3 277,- Kč 
 
7/ manž. Černohorští, Klášterec nad Ohří 
Pozemky par. č. 3056/2, 3056/11, 3056/12 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 5 697,- Kč 
 
8/ pí Metličková, Kadaň 
Pozemky par. č. 3056/3, 3056/9, 3056/10 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 3 452,- Kč 
 
9/ p. Malkovský, Kadaň 
Pozemky par. č. 3056/7, 3056/8 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 5 417,- Kč 
 
10/ manž. Misarovi, Kadaň 
Pozemky par. č. 3056/4, 3056/24, 3056/25 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 3 857,- Kč 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 849/2021 - Informace k pozemkům par. č. 3065/44, par. č. 3065/59 a par. č. 
3065/60 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města bere na vědomí informace k pozemkům par. č. 3065/44, par. č. 3065/59 a 
par. č. 3065/60 k.ú. Kadaň a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení variantu 3 - vyklizení 
pozemků jinou osobou mimo výkon rozhodnutí a doporučuje oslovit příslušného exekutora s 
návrhem, aby realizoval v rámci exekuce přímý prodej sklepa městu. Dále doporučuje 
odkoupení sklepa za cenu zjištěnou znaleckým posudkem. 
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Usnesení č. 850/2021 - Výpůjčka nebytových prostor v čp. 377 v k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města schvaluje prodloužení stávající smlouvy o výpůjčce č. 13366/15 uzavřené 
mezi městem Kadaň a spolkem Světlo Kadaň z.s  a to na dobu určitou 2 roky (tj. od 01.01.2022 
do 31.12.2023) formou dodatku č. 5. Jedná se o výpůjčku nebytových prostor v 1.NP, čp. 377 
k.ú. Prunéřov včetně vybavení: 
- 1. celek :     místnost č.107 o výměře 16,37 m2 
                      místnost č.108 o výměře 63,75 m2 
                      místnost č.109 o výměře   1,44 m2 
a dále část pozemku p.č. 136/7 o výměře 624 m2 v k.ú. Prunéřov (hřiště) 
Rada města dále ukládá jednat  se spolkem Světlo Kadaň z.s. o postupném přesunu veškerých 
aktivit do nebytových prostor v ul. Husova. 
 
       
 
 
Usnesení č. 851/2021 - Výpůjčka nebytových prostor v čp. 377 v k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města schvaluje prodloužení stávající smlouvy o výpůjčce č. 15142/19 uzavřené 
mezi městem Kadaň a spolkem NADĚJE a to na dobu určitou 2 roky (tj. od 01.01.2022 do 
31.12.2023) formou dodatku č. 2. Jedná se o výpůjčku nebytových prostor v 1.NP, čp. 377 k.ú. 
Prunéřov včetně vybavení: 
- 2. celek:      místnost č.105 o výměře  16,79 m2 
 
       
 
 
Usnesení č. 852/2021 - Výpůjčka části p.č. 205/2 v k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o výpůjčce č. 14539/18 uzavřené 
mezi městem Kadaň a Ústeckým krajem a to v předloženém znění. Jedná se o prodloužení 
doby výpůjčky části p.č. 205/2 o výměře 231 m2 v k.ú. Prunéřov  od 01.01.2022 do 31.12.2023 
– pro potřeby realizace investiční akce s názvem: „Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici 
Kadaň“ 
 
       
 
 
Usnesení č. 853/2021 - Prodej bytových jednotek č. 1371/12, č.1371/13, č. 1372/12 v k.ú. 
Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej: 
-Bytové jednotky v čp. 1371 až 1372 stojícím na p.č. 142/1 p.č. 142/2 v k.ú. Kadaň včetně 
příslušného podílu na pozemcích a podílu na společných částech domu (50/1000)  v k.ú. Kadaň. 
Kupující: manž. Semschovi, oba bytem Kadaň,  
Kupní cena: 833 600,-Kč  
-Bytové jednotky v čp. 1371 až 1372 stojícím na p.č. 142/1 p.č. 142/2 v k.ú. Kadaň včetně 
příslušného podílu na pozemcích a podílu na společných částech domu (50/1000) v k.ú. Kadaň.  
Kupující: Manž. Bambasovi, oba bytem Kadaň,  
Kupní cena: 905 577,-Kč 
-Bytové jednotky v čp. 1371 až 1372 stojícím na p.č. 142/1 p.č. 142/2 v k.ú. Kadaň včetně 
příslušného podílu na pozemcích a podílu na společných částech domu (48/1000) v k.ú. Kadaň. 
Kupující: manž. Bartošovi, oba bytem Kadaň,  
Kupní cena: 847 549,-Kč 
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Usnesení č. 854/2021 - Směna lesních pozemků mezi městem Kadaň a Lesy ČR, s.p. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnit níže uvedené pozemky 
v k.ú. Kadaň mezi městem Kadaň a Lesy České republiky, s.p. : 
Pozemky Lesů ČR 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 24 439 m2 se směňují za  pozemky města Kadaně p.č. 3400/19, 3400/20, 3419/5 v k.ú. 
Kadaň o celkové výměře 24 037 m2. 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 855/2021 - Úprava nájemní smlouvy č. 6011/N/047 – Nohejbalový klub Kadaň, z.s. 
 
          Rada města schvaluje rozšíření předmětu nájmu stávající smlouvy o nájmu nemovitých 
věcí č. 6011/N/04 ze dne 17.2.2005 uzavřené mezi městem Kadaň a Nohejbalovým klubem 
Kadaň, z.s. a to formou dodatku č. 8. Předmět nájmu se rozšiřuje o realizaci stavby 
„Modernizace sportovního areálu pro nohejbal – oplocení a hřiště č.1 (inv.č. 7-1386). 
 
       
 
 
Usnesení č. 856/2021 - Záměr – Úprava smlouvy o výpůjčce č.15952/21 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb., o obcích  zveřejnit po dobu 15 
dnů záměr obce: 
- rozšířit předmět výpůjčky stávající smlouvy o výpůjčce č.15952/21 ze dne 01.11.2021 o 
výpůjčku p.č. 86/3 a p.č. 83 v k.ú. Kadaň  
Účelem výpůjčky je osázení pozemků symbolickou viničkou a následná péče o část veřejného 
prostranství - vše na náklady vypůjčitele. 
 
       
 
 
Usnesení č. 857/2021 - Výpůjčka objektů stálého lehkého opevnění v k.ú. Kadaň a k.ú.Bystřice 
u Kadaně 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kadaň a spolkem 
Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“, z.s., se sídlem Růžová 
5220, 430 04 Chomutov za podmínek shodných se smlouvou o výpůjčce č. 15949/21 uzavřené 
mezi městem Kadaň a ČR - Ministerstvem obrany dne 01.11.2021. 
Jedná se o výpůjčku stálého lehkého opevnění (řopíků) stojících na pozemcích města p.č. 
3044/27, p.č. 3053/17 v k.ú. Kadaň a p.č. 91/7 v k.ú. Bystřice u Kadaně na dobu určitou do 
31.12.2026. 
 
       
 
 
Usnesení č. 858/2021 - Příprava prodeje bytových jednotek bytových domů - Strážiště II. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zaměření a začlenění částí 
pozemku p.č. 2953/2 v k.ú. Kadaň tvořící součást domů Strážiště II. – čp. 1915, čp. 1916, čp. 
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1917, čp. 1918, čp. 1933 tak, aby byly po vyhotovení geometrického plánu součástí 
připravovaného prohlášení o rozdělení práva k domu, které je potřebné pro zahájení prodeje 
bytových jednotek a podílů na společných částech domů a pozemků. 
 
       
 
 
Usnesení č. 859/2021 - Bezúplatný převod p.č. 110/16, p.č. 110/17 k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod p.č. 110/16, 
p.č.110/17 v k.ú. Kadaň od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
Na těchto pozemcích se nachází veřejná zeleň a místní komunikace – chodníky v majetku 
města Kadaně. 
 
       
 
 
Usnesení č. 860/2021 - Bezúplatný převod p.č. 1485/4 k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod 1485/4 v 
k.ú. Kadaň od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
Na pozemku se nachází veřejná zeleň v majetku města. 
 
       
 
 
Usnesení č. 861/2021 - Prodej p.č. 2482/2 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej p.č. 2482/2 o výměře 47 
m2 v k.ú. Kadaň.  
Kupující: ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 
Kupní cena je smluvní: 32 250,-Kč 
 
       
 
 
Usnesení č. 862/2021 - Přírodovědná observatoř Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření předloženého znění smlouvy o výpůjčce mezi městem 
Kadaň a Gymnáziem Kadaň, 5. května 620, příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Jedná se 
o výpůjčku části p. č. 3102 v k.ú. Kadaň, jejíž součástí je stavba (obč.vyb.) – „Přírodovědná 
observatoř Kadaň“ na určitou 10 let. Účelem výpůjčky je zajišťování služby pro veřejnost formou 
vzdělávacích aktivit pro žáky kadaňských škol (MŠ a ZŠ), populárně-vědeckých aktivit pro 
širokou veřejnost a pozorování v pravidelných otvíracích hodinách v rámci technického klubu.  
K podpisu smlouvy o výpůjčce dojde neprodleně po kolaudaci „Přírodovědné observatoře“. 
 
       
 
 
Usnesení č. 863/2021 - Výpůjčka reklamního stojanu pro městskou památkovou rezervaci 
 
          Rada města schvaluje úpravu smlouvy o výpůjčce č. 15350/20 uzavřenou mezi městem 
Kadaň a Kulturním zařízením Kadaň p.o. a to formou dodatku č. 1. Jedná se o navýšení 
předmětu výpůjčky o 1 reklamní stojan pro městskou památkovou rezervaci. 
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Usnesení č. 864/2021 - Výpůjčka reklamního stojanu pro městskou památkovou rezervaci 
 
          Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 14641/18 uzavřenou mezi městem 
Kadaň a pí Patrasovou, 43801 Libědice  a to dohodou ke dni 01.12.2021. 
 
       
 
 
Usnesení č. 865/2021 - Prodej par. č. 566/1 v k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku par. č. 566/1 o 
vým. 267 m2 v k. ú. Prunéřov za dohodnutou kupní cenu 68 680,- Kč do vlastnictví p. 
Pohořalému i, bytem Chomutov (+náklady související s uzavřením kupní smlouvy a správním 
poplatkem za vklad smlouvy do KN). 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 866/2021 - Rozvojová plocha BV 7 (na bydlení) v k. ú. Úhošťany - studie 
 
          Rada města bere na vědomí informace ke zpracované územní studii (včetně dopravní a 
technické infrastruktury) na pozemky rozvojové plochy BV 7 (bydlení v RD) v k. ú. Úhošťany a 
ukládá dopracovat materiál. 
 
       
 
 
Usnesení č. 867/2021 - 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, v Kadani s pí Bártovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 868/2021 - 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, v Kadani s p. Klepschem s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na jeden 
měsíc. 
 
       
 
 
Usnesení č. 869/2021 - Přidělení bytu snížené kvality s jistotou –vel. 1+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku 05 o velikosti 1+0 v 
budově v Prunéřově, v Kadani s pí Matuchovou. 
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Usnesení č. 870/2021 - Přidělení bytu 2. stupně sociálního bydlení bez jistoty –  vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v 
budově v Prunéřově, v Kadani s manž. Hekovými. 
 
       
 
 
Usnesení č. 871/2021 - 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 Kančiovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 872/2021 - Přidělení bytu 2. stupně sociálního bydlení bez jistoty –vel. 1+kk 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+kk v 
budově v Prunéřově, v Kadani s p. Tirpákem. 
 
       
 
 
Usnesení č. 873/2021 - Přidělení bytu 2. stupně sociálního bydlení bez jistoty –vel. 3+kk 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 3+kk v 
budově v Prunéřově, v Kadani s manž. Makuňovými. 
 
       
 
 
Usnesení č. 874/2021 - 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 Karičkovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 875/2021 - 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 Surmajovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 876/2021 - Přidělení bytu 2. stupně sociálního bydlení bez jistoty –vel. 3+kk 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 3+kk v 
budově v Prunéřově, v Kadani s pí Zvolenskou. 
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Usnesení č. 877/2021 - Přidělení bytu standardního s jistotou –vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v 
budově v ul. Golovinova, v Kadani s p. Lošťákem. 
 
       
 
 
Usnesení č. 878/2021 - Přidělení bytu standardního s jistotou –, vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v 
budově v ul. Golovinova, v Kadani s p. Ptáčkem. 
 
       
 
 
Usnesení č. 879/2021 - Přidělení bytu standardního s jistotou –vel. 1+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v 
budově v ul. Golovinova, v Kadani s pí Dvořákovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 880/2021 - Přidělení bytu standardního s jistotou –vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Ječná, v Kadani s p. Blažkem. 
 
       
 
Usnesení č. 881/2021 - Přidělení bytu standardního 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. Komisarenkem. 
 
       
 
 
Usnesení č. 882/2021 - Přidělení bytu startovacího s jistotou –vel. 1+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v 
budově v ul. Golovinova, v Kadani s p. Ondráčkem. 
 
       
 
 
Usnesení č. 883/2021 - Přidělení bytu zvláštního určení v DPS - vel. 1+kk 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+kk v 
budově v ul. Tyršova, v Kadani  s pí Čechovou. 
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Usnesení č. 884/2021 - Nově uvolněný byt 
 
          Rada města schvaluje vyčlenit byt 1346/005, vel. 1+2 jako startovací. 
 
       
 
 
Usnesení č. 885/2021 - Revokace usn. č. 699/2021 ze dne 16. 09. 2021 o přidělení bytu  - vel. 
2+kk 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 699/2021 ze dne 16. 09. 2021 o přidělení bytu o 
velikosti 2+kk v budově v Prunéřově v Kadani s pí Kančiovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 886/2021 - Revokace usn. č. 792/2021 ze dne 21. 10. 2021 o přidělení bytu  - vel. 
1+1 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 792/2021 ze dne 21. 10. 2021 o přidělení bytu o 
velikosti 1+1 v budově ul. Golovinova v Kadani s pí Hlaváčkovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 887/2021 - 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. 888/2021 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 11. 2021 - vel. 1+kk 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 11. 2021 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+kk v budově v Prunéřově, v Kadani s p. Makuňou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 889/2021 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 10. 2021 - vel. 1+3 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 10. 2021 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+3 v budově ul. Jungmannova, v Kadani se p. Kobzou. 
 
       
 
Usnesení č. 890/2021 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 11. 2021 - vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 11. 2021 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+1 v budově ul. Ječná, v Kadani s p. Valentou. 
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Usnesení č. 891/2021 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 11. 2021 - vel. 1+0 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 11. 2021 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+0 v budově ul. Golovinova, v Kadani s pí Luprichovou. 
 
       
 
Usnesení č. 892/2021 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 11. 2021 vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 11. 2021 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Golovinova, v Kadani s pí Balíčkovou. 
 
       
 
Usnesení č. 893/2021 - Provizorní změna podmínek využítí Senior vozu - Prunéřov 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou provizorní změnu podmínek využití služeb 
Senior vozu v době uzavírky mostu v Kadani-Prunéřově. 
 
        
 
Usnesení č. 894/2021 - Revokace části usnesení č. 809/2021 na schválení poskytnutí dotace na 
pořízení a instalaci nádrží z Programu podpory využití dešťové vody na území města Kadaně 
pro rok 2021 
 
          Rada města revokuje část usnesení č. 809/2021 - Poskytnutí dotace na pořízení a 
instalaci nádrží z Programu podpory využití dešťové vody na území města Kadaně pro rok 2021 
takto: 
 

Poř. č.  Žadatel Projekt Dotace (Kč) 

2. p.Palyvoda 
píPalyvoda  
Kadaň 
 

Nadzemní/3000l 
Podzemní/5000l 

13.625,40 

 
 

Původní dotace schválená usnesením č. 809/2021 pro žadatele poř. č. 1 – Reli Slunečková zůstává 
v platnosti. 
 

        
 
Usnesení č. 895/2021 - Revokace části usnesení č. 809/2021 na schválení 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 dotaci: 
 

Poř. č.  Žadatel Projekt Dotace 
(Kč) 

2. p.Palyvoda 
píPalyvoda  
Kadaň 
 

Nadzemní/3000l 
Podzemní/5000l 

8.233,40 
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Usnesení č. 896/2021 - 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 dotaci: 
 

Poř. 
č.  

Žadatel Projekt Dotace (Kč) 

1. píBernhardtová  
Kadaň 

Nadzemní/600l 799,- 

2. p.Rosol  
píRosolová  
Kadaň 

Podzemní/4000l 24.000,- 

3. p.Kožnar  
píKožnarová  
Kadaň 

Podzemní/7000l 22.192,593 

 

       
 
Usnesení č. 897/2021 - Program podpory využití dešťové vody na území města Kadaně pro rok 
2022 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit „Program podpory využití dešťové 
vody na území města Kadaně pro rok 2022“. 
 
       
 
 
Usnesení č. 898/2021 - Program podpory využití dešťové vody na území města Kadaně pro rok 
2022 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kadaně z Programu podpory využití zachycené dešťové vody na 
území města Kadaně pro rok 2022. 
 
       
 
 
Usnesení č. 899/2021 - Smlouva o umístění a provozování kontejnerů 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se 
společností ELEKTROWIN a.s., sídlo Michelská 300/60, Praha 4 140 00, IČO 27257843, DIČ 
CZ 27257843. 
 
       
Usnesení č. 900/2021 - Smlouva o zřízení míst zpětného odběru odpadních baterií a 
akumulátorů 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení míst zpětného odběru odpadních 
baterií a akumulátorů se společností ECOBAT s.r.o., sídlo Soborská 1302/8, Praha 6 160 00, 
IČO 26725967. 
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Usnesení č. 901/2021 - Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 14951/19 o poskytnutí služeb - sběr 
potravinářských olejů 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 14951/19 o poskytnutí služeb 
(sběr rostlinných olejů) se společností Černohlávek Group s.r.o., Církvice 57, 285 33 Církvice, 
IČO 08298963, DIČ CZ 08298963. 
 
        
 
 
Usnesení č. 902/2021 - Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení novou obecně závaznou 
vyhlášku č. 8/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
 
       
  
 
Usnesení č. 903/2021 - Odborná pomoc pro pořízení 8. změny územního plánu Kadaň - 
výstavba fotovoltaické elektrárny 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Odborná pomoc pro pořízení 8.změny územního plánu Kadaň - výstavba fotovoltaické 
elektrárny" a uzavření smlouvy o odborném poradenství při pořizování Změny č. 8 územního 
plánu Kadaň s Bc. Jaromírem Trtíkem, IČ 76312321,Nejdek 
 
       
  
 
 
Usnesení č. 904/2021 - Individuální dotace na činnost v sociální oblasti na rok 2022 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení individuálních dotací na 
činnost v sociální oblasti z rozpočtu města na rok 2022 takto: 
 
  

Žádosti o poskytnutí individuální dotace na činnost v sociální oblasti na r. 2022 

Název organizace doporučeno RM v Kč 

Světlo Kadaň z.s. 

- K - centrum 80.000 

- NZDM Kadaň - Klub Dopatra  100.000 

- NZDM Prunéřov - Klub Přízemí   35.000 

- Terénní programy - Kadaňsko 10.000 

- Poradna Světlo 5.000 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s. 

- Odborné sociální poradenství 50.000 

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 70.000 

Naděje 

- Noclehárna 135.000 

- Nízkoprahové denní centrum 110.000 
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- Dluhová poradna (odborné sociální poradenství) 40.000 

Svaz tělesně postižených ČR, z.s. - Kadaň 

- Svaz tělesně postižených ČR - Kadaň  30.000 

Svět naděje z.s. 

- Svět naděje 30.000 

Radka z.s.  

- Dobrovolnické centrum 5.000 

Spirála, Ústecký kraj, z.s. 

- Intervenční centrum  0 

Linka bezpečí, z.s.  

- Linka bezpečí 0 

Centrum Hájek, z.ú. 

- Centrum Hájek 0 

Development Centre For Foreigners z.s. 

- Development Centre For Foreigners 0 

celkem:  700.000 

 
       
 
 
 
Usnesení č. 905/2021 - Plán Prevence kriminality 
 
          Rada města schvaluje předložený Plán prevence kriminality města Kadaně na léta 2022 - 
2025. 
 
        
 
 
Usnesení č. 906/2021 - Memorandum o spolupráci - Agentura pro sociální začleňování 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Memorandum o spolupráci města 
Kadaň s odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
 
       
 
 
Usnesení č. 907/2021 - Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 6/2021 o omezení provozní 
doby hostinských provozoven 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města 
Kadaně č. 6/2021 o omezení provozní doby hostinských provozoven na vymezeném území 
města. 
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Usnesení č. 908/2021 - Dotační program "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na 
podporu podnikání pro II. pololetí roku 2022 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený dotační program 
"Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2022" 
vyhlášený 16. března 2022 s přílohou č. 1, s úpravami v bodovacím systému a doporučuje 
zastupitelstvu schválit vzor Žádosti o poskytnutí dotace pro II. pololetí roku 2022 a Smlouvu o 
poskytnutí dotace pro II. pololetí roku 2022 č. ./2022. 
 
       
 
 
Usnesení č. 909/2021 - Smlouva zajištění MAD pro rok 2022 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh smlouvy o plnění závazku veřejné služby-
zajištění MAD v územním obvodu města Kadaně pro rok 2022 mezi městem Kadaň a 
společností Technické služby Kadaň s.r.o. 
 
        
 
 
Usnesení č. 910/2021 - Zpráva o cestovním ruchu 2021 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o cestovním ruchu 2021. 
 
             
 
 
Usnesení č. 911/2021 - Prodej služebního osobního automobilu - Škoda Octavia 1,9 TDI 
Ambiente 
 
          Rada města schvaluje prodej služebního osobního automobilu Škoda Octavia 1,9, rok 
výroby 2005, RZ 3U25555 za cenu minimálně dle znaleckého posudku, tj. 49 400 Kč, 
prostřednictvím Autobazar Kadaň s.r.o., Pokutická 1988, Kadaň, IČO 27309967. 
 
        
 
Usnesení č. 912/2021 - Návrh na vyřazení majetku z evidence města 
 
          Rada města schvaluje vyřazení navrhovaného majetku z majetkové evidence města.  
 
        
 
Usnesení č. 913/2021 - Návrh na vyřazení majetku z evidence města 
 
          Rada města schvaluje darování navrhovaného majetku příspěvkovým organizacím.  
 
        
 
Usnesení č. 914/2021 - Úprava předmětu výpůjčky č. 13366/15 ze dne 16. 12. 2015 - Město 
Kadaň a Světlo Kadaň, z.s. 
 
          Rada města schvaluje úpravu předmětu výpůjčky č. 13366/15 ze dne 16. 12. 2015 
uzavřené mezi městem Kadaň a Světlem Kadaň z.s. vyjmutím vyřazeného majetku uvedeného 
v příloze. A to formou dodatku č. 5. 
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Usnesení č. 915/2021 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 14687/18 mezi městem Kadaň a 
KZK Kadaň 
 
          Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 14687/18 ze dne 10. 12. 
2018 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. 916/2021 - Žádost o zkrácení doby nočního klidu - festival pARTy ve Františkánu 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 9/2021 
o stanovení výjimečného případu, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší. 
 
        
 
 
Usnesení č. 917/2021 - Žádost městyse Kovářská - Veřejnoprávní smlouva 
 
          Rada města schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení 
přenesené působnosti na úseku projednání přestupků mezi městem Kadaň a městysem 
Kovářská na období od 1.1.2022 do 31.12.2023. 
 
        
 
 
 
Usnesení č. 918/2021 - Člen finančního výboru 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města odvolání Petra Petiho z finančního výboru 
zastupitelstva města Kadaně ke dni 31.12. 2021. 
 
       
 


