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

 
VÝPIS USNESENÍ 

 

 ZE ZÁPISU Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 16.12.2021 od 13:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 987/2021 - Odstoupení od rámcové smlouvy - Microenergy, s.r.o. 
 
          Rada města projednala informace o vývoji a předloženou zprávu o aktuálním stavu 
plnění rámcové dohody o sdružených službách dodávek elektřiny v napěťové hladině nízkého 
napětí na období od 1.1. 2022 do 31.12. 2024 uzavřené se společností Microenergy s.r.o.,  
IČO 085 16 570, DIČ CZ08516570 se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00 
(dále jen "Obchodník") a schvaluje odstoupení od smlouvy, pokud Obchodník v dodatečně  
15denní lhůtě ode dne upozornění na porušení nesjednal nápravu v podobě zaslání konfirmace 
nákupu celkového množství elektřiny v hladině nízkého napětí na rok 2022 za částku  
160,73 EUR/MWh. 
       
 
 
Usnesení č. 988/2021 - Odstoupení od rámcové smlouvy - Microenergy, s.r.o. 
 
          Rada města schvaluje nahrazení dodavatele, společnost Microenergy s.r.o.,  
IČO 085 16 570, DIČ CZ08516570 se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, Praha 1, PSČ  
110 00, jiným dodavatelem, a to společností Pražská plynárenská, a.s., IČ 601 93 492,  
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, při plnění závazku vyplývajícího  
z rámcové dohody o sdružených službách dodávek elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí 
na období od 1.1. 2022 do 31.12. 2024 dle § 100 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
       
 
 
Usnesení č. 989/2021 - Pacht pozemků v zahrádkářské kolonii Sdružení zahrádkářů města 
Kadaně os. č. 2, 7 a 8 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje pacht pozemků dle smlouvy v předloženém znění. Jedná se  
o pozemky 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 
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Kadaň a pachtýřem se sjednává ve výši 2,- Kč za m2 propachtovatých pozemků a rok,  
tj.s přihlédnutím k velikosti spoluvlastnického podílu Města Kadaň ve výši jedné poloviny  
a celkové výměře propachtovaných pozemků 28178 m2, v částce 28.178,- Kč ročně. 
 
        
 
 
 
Usnesení č. 990/2021 - Prodej pozemku par. č. 284/8 v k.ú. Tušimice 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej par. č. 284/8  
o vým. 48 m2 v k.ú. Tušimice p.Tichému, Kadaň za dohodnutou kupní cenu 11.450,- Kč. 
       
 
 
 
Usnesení č. 991/2021 - 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, Kadaň, s manž. Šandorovými. 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 992/2021 - 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, Kadaň, s pí Ikrovou. 
 
        
 
 
Usnesení č. 993/2021 - Volba přísedícího u Okresního soudu v Chomutově 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedícího u Okresního 
soudu v Chomutově pro období 2022-2026 pí Antolovou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 994/2021 - Valná hromada společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při 
rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize 
Kadaň, a. s. předložené změny stanov: 
 
v Článku II. Předmět podnikání (činnosti) se doplňuje za stávající předměty podnikání:  
- poskytování technických služeb k ochraně majetku osob 
 
v Článku XI. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku se doplňuje 
odstavec 6., který zní:  
6. Společnost může vytvářet kapitálové fondy a pověřuje místostarostu Města Kadaň, Mgr. Jana 
Losenického k sepsání notářského zápisu o změně stanov společnosti Kabelová televize Kadaň 
a.s. 
 


