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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU z 37. SCHŮZE 
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 17.2.2022 od 8:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
Usnesení č. 55/2022 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla 
splněna, kromě usnesení č. 785/2021, které trvá. 
 
        
 
 
Usnesení č. 56/2022 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města bere na vědomí informaci PharmDr. Oswalda o počtu přijatých nabídek 
zájemců o VZ na akci "Rekonstrukce operačních sálů nemocnice Kadaň". 
 
        
 
 
Usnesení č. 57/2022 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2022 Základní školy 
Rudolfa Koblice, ul. Pionýrů 1102, Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 58/2022 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2022 Základní 
umělecké školy Klementa Slavického, Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 59/2022 - Stanovení závazných ukazatelů pro rok 2022 
 
          Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2022 pro 
příspěvkovou organizaci Městská správa sociálních služeb, se sídlem Kadaň, Věžní 958. 
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Usnesení č. 60/2022 - Stanovení závazných ukazatelů pro rok 2022 
 
          Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2022 pro 
příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení Kadaň, se sídlem Kadaň, Čechova 147. 
 
        
 
 
Usnesení č. 61/2022 - Stanovení závazných ukazatelů pro rok 2022 
 
          Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2022 pro 
příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení Kadaň, se sídlem Kadaň, U Stadionu 2028. 
 
        
 
 
Usnesení č. 62/2022 - Stanovení závazných ukazatelů pro rok 2022 
 
          Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2021 pro 
Nemocnici Kadaň s.r.o., se sídlem Kadaň, Golovinova 1559. 
 
        
 
 
Usnesení č. 63/2022 - Smlouva o poskytnutí dotace pro Destinační agenturu Dolní Poohří 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Města Kadaň na činnost Destinační agentury Dolní 
Poohří v roce 2022 ve výši 200.000 Kč. 
 
        
 
 
Usnesení č. 64/2022 - Žádosti o poskytnutí individuálních dotací 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dalších individuálních 
dotací v roce 2022 takto: 
 
SK Kosagym Kadaň z.s. -  15.000 Kč na projekt "Kadaň Open - turnaj pro děti a mládež" 
 
Vodní záchranná služba ČČK Nechranice p.s. -  0 Kč na činnost z důvodu přebytkového 
rozpočtu projektu v roce 2021 i návrhu rozpočtu žadatele na rok 2022  
 
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov -  500.000 Kč na akci 
"Stavební úpravy skleníku ve středisku Kadaň" 
 
        
 
 
Usnesení č. 65/2022 - Žádosti o poskytnutí individuálních dotací 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat část usnesení ZM č. 161/2021 - 
Dotace pro sport na rok 2022 na projekt: 
SK Kosagym Kadaň Bohemia Open - mezinárodní turnaj v kickboxu - 40.000 Kč. 
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Usnesení č. 66/2022 - Žádosti o poskytnutí individuálních dotací 
 
          Rada města odkládá žádost o poskytnutí individuální dotace na projekt "Příběhy našich 
sousedů" pro POST BELLUM z.s. do příštího jednání rady města a ukládá vyzvat žadatele  
k doplnění žádosti. 
       
  
 
Usnesení č. 67/2022 - Drobné pohledávky vymáhané soudním exekutorem 
 
          Rada města projednala dopis Exekutorského úřadu Plzeň-město ve věci exekuce na 
pohledávku nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství, u které současně v posledních  
3 letech přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb. nebylo exekutorem nic vymoženo 
a neschvaluje placení zálohy na náklady exekuce ve výši 500 Kč z rozpočtu města. 
 
        
 
 
Usnesení č. 68/2022 - Oprava vnějších schodišť před č.p. 1414-1417 na sídlišti Na Podlesí - 
návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce  
"Oprava vnějších schodišť před č.p. 1414-1417 na sídlišti Na Podlesí": 
1. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
2. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
3. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
 
        
 
 
Usnesení č. 69/2022 - Oprava části cyklostezky Kadaň – Klášterec nad Ohří - návrh firem  
k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce  
"Oprava části cyklostezky Kadaň – Klášterec nad Ohří": 
1. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
2. Technické služby Kadaň s.r.o., IČ 25441094, Polní 1900, 432 01 Kadaň 
3. SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
4. EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ 10442481, Václava Majera 573, 440 01 Louny 
5. Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 
 
        
 
 
Usnesení č. 70/2022 - Úprava atria v objektu čp. 1381, ul. J. Roháče v Kadani - návrh firem  
k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce  
"Úprava atria v objektu čp. 1381, ul. J. Roháče v Kadani": 
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
2. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
3. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
4. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
5. ROMAN JAMEČNÝ s.r.o., IČ 03770184, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10 
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Usnesení č. 71/2022 - Oprava nádvoří hradu - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  
"Oprava nádvoří hradu" a uzavření SoD s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ26769611,  
se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10. 
 
        
 
 
Usnesení č. 72/2022 - 1. MŠ - oprava římsy objektu - seznam firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce  
"1. MŠ - oprava římsy objektu": 
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
2. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
3. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
 
        
 
 
Usnesení č. 73/2022 - 2. ZŠ - rekonstrukce školní jídelny a kuchyně - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce  
"2.ZŠ - rekonstrukce školní jídelny a kuchyně": 
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
2. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
3. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
4. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
5. ROMAN JAMEČNÝ s.r.o., IČ 03770184, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10 
6. Gastro-Walter s.r.o., IČ 22802967, Teplická 39, Martiněves, 405 02 Jílové 
 
        
 
 
Usnesení č. 74/2022 - 3. ZŠ - oprava školní kuchyně - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce  
"3.ZŠ - oprava školní kuchyně": 
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
2. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
3. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
4. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
5. ROMAN JAMEČNÝ s.r.o., IČ 03770184, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10 
 
        
 
Usnesení č. 75/2022 - Plovoucí mola - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce  
"Plovoucí mola": 
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
2. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
3. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
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4. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
5. JUREX VOS, s.r.o., IČ 12895679, Richarda Weinera 2304, Budějovické Předměstí,  
397 01 Písek 
        
 
 
Usnesení č. 76/2022 - Připojovací body pro karavany, autokemp Kadaň - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce  
"Připojovací body pro karavany, autokemp Kadaň": 
1. Radek Bachorec, Kadaňská Jeseň 1, 432 01 Kadaň, IČ: 04813839 
2. Jan Macháček, Čechova 160, 432 01 Kadaň, IČ: 71951229 
3. Pavel Šlagorský, Pod Křížkem 1392, 363 01 Ostrov, IČ: 10342796 
4. ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÝ s.r.o., Dukelská 5692, 430 01 Chomutov, IČ: 05362601 
5. ESAP Chomutov s.r.o., Luční 491, 431 01 Spořice, IČ: 28746244 
6. ENERGO Tušimice s.r.o., Tušimice 19, 432 01 Kadaň, IČ: 49903881 
7. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
 
        
 
Usnesení č. 77/2022 - Připojovací body pro karavany, autokemp Prunéřov, 1. etapa –  
návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce  
"Připojovací body pro karavany, autokemp Prunéřov, 1. etapa": 
1. Radek Bachorec, Kadaňská Jeseň 1, 432 01 Kadaň, IČ: 04813839 
2. Jan Macháček, Čechova 160, 432 01 Kadaň, IČ: 71951229 
3. Pavel Šlagorský, Pod Křížkem 1392, 363 01 Ostrov, IČ: 10342796 
4. ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÝ s.r.o., Dukelská 5692, 430 01 Chomutov, IČ: 05362601 
5. ESAP Chomutov s.r.o., Luční 491, 431 01 Spořice, IČ: 28746244 
6. ENERGO Tušimice s.r.o., Tušimice 19, 432 01 Kadaň, IČ: 49903881 
7. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
 
        
 
 
Usnesení č. 78/2022 - 3. ZŠ - optické rozvody - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  
"3. ZŠ - optické rozvody" a uzavření SoD s firmou Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ: 46709584, 
se sídlem: Kpt. Jaroše 1477, 432 01 Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 79/2022 - 4. MŠ - oprava podlahových krytin - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  
"4. MŠ - oprava podlahových krytin" a uzavření SoD s firmou ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.,  
IČO: 03770184, se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10. 
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Usnesení č. 80/2022 - 6. MŠ - oprava oplocení - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  
"6. MŠ - oprava oplocení" a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., IČ 26740397, se sídlem: 
Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3. 
        
 
 
Usnesení č. 81/2022 - 6. MŠ - oprava přístupového chodníku - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  
"6. MŠ - oprava přístupového chodníku" a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., IČ 26740397, 
se sídlem: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3. 
 
        
 
 
Usnesení č. 82/2022 - Oprava plotu u Domova pro seniory - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  
"Oprava plotu u Domova pro seniory" a uzavření SoD s firmou HP Stav - Jan Perout s.r.o.,  
IČ 05684871, se sídlem: Fibichova 660, 432 01 Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 83/2022 - Kadaň - oplocení vč. ochranné sítě hřiště pro softball - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  
"Kadaň - oplocení vč. ochranné sítě hřiště pro softball" a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., 
IČ 26740397, se sídlem: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3. 
 
        
 
 
Usnesení č. 84/2022 - Oprava úseku silnice přejezd - vlečka/křižovatka III/1981 –  
výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  
"Oprava úseku silnice přejezd - vlečka/křižovatka III/1981" a uzavření SoD s firmou Silnice 
Topolany a.s., IČ 05758734, se sídlem Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov. 
 
        
 
 
Usnesení č. 85/2022 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – CETIN a.s. 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na 
pozemku ve vlastnictví města – par. č. 158/1 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 
4.350,- Kč + DPH, ve prospěch CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9 
dle smlouvy v předloženém znění. 
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Usnesení č. 86/2022 - Aktualizace Nájemní smlouvy se smlouvou o výpůjčce č. 14226/17  
ze dne 31.08.2017 ve znění dodatku č. 1 až 3 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě se smlouvou o výpůjčce 
č. 14226/17 ze dne 31.08.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.10.2019, č. 2 ze dne 
04.12.2020 a č. 3 ze dne 26.4.2021 na pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii Sdružení 
zahrádkářů města Kadaně, obsahující aktualizaci čl. II. (předmět nájmu) a čl. IV (nájemné)  
v předloženém znění. 
       
 
 
Usnesení č. 87/2022 - Záměr – prodej části par. č. 3460/180 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru obce 
prodat část par. č. 3460/180 o vým. 130 m2 v k.ú. Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 88/2022 - Záměr – prodej pozemků v zahrádkářské kolonii v k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb.  
o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr obce prodat parcely nebo jejich 
části v zahrádkářské kolonii v k.ú. Prunéřov – par. č. 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 
61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12 a 61/14 a při prodeji pozemků postupovat následovně: 
1/ Pozemky v zahrádkářské kolonii budou geometricky odděleny na náklady uživatelů zahrádek 
takto: 
- pozemky užívané jednotlivci (tj. zahrádky, zastavěné plochy, zbytkové pozemky uvnitř kolonie 
apod.) 
- pozemky užívané společně (tj. přístupové a příjezdové cesty uvnitř kolonie apod.). 
2/ Pozemky v zahrádkářské kolonii budou prodány s upřednostněním práva uživatele zahrádky, 
který má v době prodeje s městem uzavřenou platnou nájemní smlouvu. Pozemky užívané 
jednotlivci budou prodány do vlastnictví tomu uživateli, který má pozemek v nájmu. Pozemky 
užívané společně budou prodány do spoluvlastnictví těm uživatelům, kteří je využívají jako 
přístupy a příjezdy.  
3/ Kupní cena bude stanovena ve výši 5,- Kč/m2 
V případě, že by tato cena byla shledána za cenu nižší než v místě a čase obvyklou, 
odůvodňujeme výši kupní ceny dlouhodobou péčí nájemce o daný pozemek bez účasti města. 
Pozemky jsou pro obec v současné době nevyužitelné, prodejem dojde k narovnání právního 
stavu se stavem skutečným, na kterém má obec právní zájem. Zahrádkářská činnost je  
v souladu se zákonem č. 221/2021 Sb. (zahrádkářský zákon) veřejně prospěšná činnost, která 
se podílí na zachování a ochraně zemědělského půdního fondu.  
4/ Město Kadaň určuje lhůtu pro přijetí návrhu kupní smlouvy, a to nejpozději do 2 měsíců ode 
dne doručení návrhu kupní smlouvy. Pokud nedojde ze strany kupujícího v určené lhůtě  
k podpisu smlouvy, návrh na uzavření smlouvy zanikne, město postoupí pozemky dalšímu 
zájemci. 
        
 
Usnesení č. 89/2022 - Prodej pozemku par. č. 5/3 v k.ú. Úhošťany 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej par. č. 5/3 o vým. 227 
m2 v k.ú. Úhošťany manželům Haklovým., za dohodnutou kupní cenu 39.250,- Kč. 
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Usnesení č. 90/2022 - Revokace části usnesení ZM č. 169/2021 ze dne 16.12.2021 – 
prodej pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 1 v k.ú. Kadaň (etapa č. 2) 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci bodu č. 2, 4, 6, 8 a 10 
usnesení ZM č. 169/2021 ze dne 16.12.2021. 
 
        
 
 
Usnesení č. 91/2022 - Revokace části usnesení ZM č. 169/2021 ze dne 16.12.2021 – 
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. Břetenář, ul. Chomutovská, Kadaň 
Pozemky par. č. 3061, 3056/20, 3056/21 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 6 347,- Kč 
 
2/manž. Šulekovi, ul. Budovatelů, Kadaň 
Pozemky par. č. 3059, 3056/18 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 6 737,- Kč 
 
3/pí Adamovská, ul.Kamenná, Chomutov a p. Novák , ul. Na Podlesí, Kadaň 
Pozemky par. č. 3057, 3056/13, 3056/14 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 6 477,- Kč 
 
4/ pí Metličková , ul. Na Podlesí  Kadaň 
Pozemky par. č. 3056/3, 3056/9, 3056/10 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 6 652,- Kč 
 
5/ manž. Misarovi, ul. 1. máje, Kadaň 
Pozemky par. č. 3056/4, 3056/24, 3056/25 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 7 057,- Kč 
       
  
 
Usnesení č. 92/2022 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – GasNet, s.r.o. 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na 
pozemku ve vlastnictví města – par. č. 2953/6 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 
1.000,- Kč + DPH, ve prospěch GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem 
dle smlouvy v předloženém znění. 
       
Usnesení č. 93/2022 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – Severočeská vodárenská 
společnost a.s. / město Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
pozemku ve vlastnictví manželů Steffena a Pavlíny Herkner, bytem Brunnenstrasse 194, 10119 
Berlin, Spolková republika Německo – par. č. 35/6 v k.ú. Úhošťany, za jednorázovou úplatu ve 
výši 10.000,- Kč, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 
1689, Teplice dle smlouvy v předloženém znění. 
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Usnesení č. 94/2022 - Prodloužení nájemní smlouvy č. 11887/12 – ČOV Úhošťany 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 (v předloženém znění) nájemní smlouvy  
č. 11887/12 ze dne 26.06.2012 uzavřené mezi městem Kadaň a Severočeskou vodárenskou 
společností a.s. 
Jedná se o prodloužení nájmu vodního díla: „Kadaň – ČOV Úhošťany, kanalizace a ČOV 
Úhošťany“ za účelem zajištění provozu ČOV pro veřejnou potřebu a to od 01.05.2022 do 
31.12.2023. 
       
 
 
Usnesení č. 95/2022 - Prodej p.č. 2482/2 v k.ú. Kadaň – ČEZ a.s. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Kadaň a ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 v předloženém 
znění. Jedná se o prodej p.č. 2482/2 o výměře 47 m2 v k.ú. Kadaň za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem (cena obvyklá) ve výši 35 250,- Kč. 
 
              
 
 
Usnesení č. 96/2022 - Bezúplatný převod p.č. 2427/2 v k.ú. Kadaň a p.č. 16/4 v k.ú. Bystřice 
u Kadaně od ČR - ÚZSVM 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy  
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 153/2021 mezi ČR - Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kadaň v předloženém znění.  
Jedná se bezúplatný převod pozemků p.č. 2427/2 v k.ú. Kadaň a p.č. 16/4 v k.ú. Bystřice  
u Kadaně, na kterých se nacházejí veřejné místní komunikace ve vlastnictví města Kadaně. 
 
        
 
Usnesení č. 97/2022 - Bezúplatný převod p.č. 3064/4, p.č. 3064/5,p.č. 3064/6 v k.ú. Kadaň  
od ČR - ÚZSVM 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod p.č. 3064/4, 
p.č. 3064/5, p.č. 3064/6 v k.ú. Kadaň od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Jedná se pozemky, na kterých se nacházejí veřejné místní komunikace, veřejná 
zeleň. 
       
  
Usnesení č. 98/2022 - Bezúplatný převod p.č. 52/2, p.č. 52/5, p.č. 52/9, p.č. 52/11, p.č. 52/12  
v k.ú. Prunéřov od ČR - ÚZSVM 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod p.č. 52/2, 
p.č. 52/5, p.č. 52/9, p.č. 52/11, p.č. 52/12 v k.ú. Prunéřov od ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových.  Jedná se pozemky, na kterých se nacházejí veřejné místní 
komunikace. 
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Usnesení č. 99/2022 - Bezúplatný převod p.č. 3284/2 v k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM 
 
          Rada města odkládá projednání případného převodu p.č. 3284/2 v k.ú. Kadaň od ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
       
 
 
Usnesení č. 100/2022 - Bezúplatný převod části p.č. 3252 v k.ú. Kadaň od ČR - SPÚ 
 
          Rada města bere na vědomí informace k případnému převodu p.č. 3252 v k.ú. Kadaň  
od ČR – Státního pozemkového úřadu a odkládá projednání případného převodu pozemku. 
 
       
 
 
Usnesení č. 101/2022 - Bezúplatný převod p.č. 3284/1 v k.ú. Kadaň od Palivového kombinátu 
Ústí, s.p. (dnes DIAMO, s.p. odštěpný závod PKÚ) 
 
          Rada města bere na vědomí informace k případnému převodu p.č. 3284/2 v k.ú. Kadaň 
od Palivového kombinátu Ústí, s.p. (dnes DIAMO, s.p. odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2, 
Hrbovice 403 39 Chlumec) a ukládá prověřit finanční náklady na realizaci místní komunikace 
zabezpečující přístup k veřejné vlakové zastávce Kadaň - Bystřice. 
 
       
 
 
Usnesení č. 102/2022 - Doplňující informace k případné realizaci cyklostezky/cyklotrasy  
s využitím stávající komunikace vedoucí od areálu garáží k areálu ČSS z.s. – sportovní 
střelecký klub Kadaň 
 
          Rada města bere na vědomí informace k případné realizaci cyklostezky/cyklotrasy  
s využitím stávající komunikace vedoucí od areálu garáží k areálu ČSS z.s. – sportovní 
střelecký klub Kadaň a ukládá doplnit podklady. 
 
       
 
Usnesení č. 103/2022 - Splnění smluvní podmínky – RADKA z.s. 
 
          Rada města bere na vědomí informace předložené spolkem RADKA z.s. týkající se plnění 
smluvních podmínek smlouvy o nájmu nemovitostí č. 9088/07 úplné znění ze dne 10.11.2021 
(doložení přehledu pronájmů za rok 2021) s tím, že považuje umožnění podnájmů za 
významnou finanční pomoc města spolku. 
       
 
 
Usnesení č. 104/2022 - Informace k budově čp. 1339 v k.ú. Kadaň (Spotřební družstvo Jednota 
Kadaň) 
 
          Rada města bere na vědomí informace k budově čp. 1339 v k.ú. Kadaň. 
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Usnesení č. 105/2022 - Záměr - pronájem části par. č. 284/2 v k.ú. Tušimice 
 
          Rada města neschvaluje zveřejnit záměr obce pronajmout část par. č. 284/2  
o vým. 52 m2 v k.ú. Kadaň na základě žádosti o pronájem. 
 
       
 
 
Usnesení č. 106/2022 - Záměr - pronájem části par. č. 3570/13, par. č. 1513/1 v k.ú. Kadaň 
 
          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 pronajmout část par. č. 3570/13 o vým. 3 m2, část 
par.č. 1513/1 o vým. 3 m2 v k.ú. Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 107/2022 - Zánik věcného předkupního práva 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušení věcného předkupního 
práva ve prospěch města k nemovitostem par. č. 3142/13 a par. č. 3143/51 jejíž součástí je 
stavba čp. 1728 v k.ú. Kadaň s pí Klímovou, bytem Klášterec nad Ohří (s ohledem na splnění 
podmínky kolaudace rodinného domu). 
 
        
 
Usnesení č. 108/2022 - Záměr pronájmu - část pozemku par. č. 1898/3, ul. Chomutovská,  
k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 
min. 15 dnů na úřední desce MÚ záměr obce pronajmout pozemek část par. č. 1898/3  
o vým. 6 m2 v k. ú. Kadaň s možností umístění prodejního stánku (dočasně) se stanovením 
těchto podmínek pro podání nabídky: 
 
Předmět a účel nájmu:  
Jedná se o plochy OM občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední  
hlavní využití: obchod 
 
Výše měsíčního nájemného: 
1 000,- Kč/m2/rok   
 
Doba nájmu:                   
Neurčitá 
-  s 6 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu nebo dohodou 
-  s 3 měsíční výpovědní lhůtou ze smlouvy pro porušení povinností vyplývajících ze  
smlouvy ze strany nájemce 
 
Žadatel předloží: 
- záměr na využití stánku (předmět prodeje sortimentu), provozní hodiny stánku    
- kopie příslušného podnikatelského oprávnění 
 
Kritéria výběru:   
Předmět prodeje sortimentu 
 
Informace:  
1) Pozemek může být využit jen pro umístění prodejního stánku (dočasné stavby, která se 
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nezapisuje do katastru nemovitostí) o vým. 6 m2  
(v současné době se na pozemku nachází prodejní stánek, na stánek je již vydáno kolaudační 
rozhodnutí, popř. je možno umístit nový stánek (dočasné stavby), který ale musí splňovat 
podmínky stavebního zákona, bude se jednat o stavbu dočasnou, bude řešeno jen pronájmem 
pozemku o dané výměře)  
2) Hodnocení bude posuzováno dle předmětu prodeje sortimentu  
3) Právem pronajímatele je nevybrat žádného zájemce 
4) Pronajímatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídky zájemců 
5) V případě prodeje stejného sortimentu proběhne výběr losem 
 
       
 
 
Usnesení č. 109/2022 - Nemocnice Kadaň s.r.o. - získání pozemků rozvojových ploch BV 6  
a BV 5 (na bydlení) v k. ú. Pokutice 
 
          Rada města bere na vědomí informace k pozemkům rozvojových ploch BV 6 a BV 5  
(na bydlení) v k. ú. Pokutice - kroky vedoucí k vložení pozemků do základního kapitálu 
Nemocnice Kadaň, s.r.o: 
a) zajištění ocenění nemovitostí formou znaleckého posudku  
b) řešení problematiky hlavní dopravní infrastruktury mimo území navrhované ke vkladu 
 
       
 
 
Usnesení č. 110/2022 - Nemocnice Kadaň s.r.o. - získání pozemků rozvojových ploch BV 6  
a BV 5 (na bydlení) v k. ú. Pokutice 
 
          Rada města ukládá ve věci řešení problematiky hlavní dopravní infrastruktury  
v k.ú. Pokutice mimo území navrhované ke vkladu Nemocnici s.r.o zajistit geometrický plán pro 
řešení záměru prodeje části pozemků par. č. 177/1 (LV města), částí par. č. 176 
(LV fyzické osoby) v k. ú. Pokutice dle předložené situace se zákresem zájmových pozemků. 
 
       
 
 
Usnesení č. 111/2022 - Nemocnice Kadaň s.r.o. - získání pozemků rozvojových ploch BV 6  
a BV 5 (na bydlení) v k. ú. Pokutice 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 
min. 15 dnů na úřední desce MÚ adresný záměr obce směnit část par. č. 177/1 (LV města) za 
části par. č. 176 (LV fyzické osoby) pro budoucí chodník a zázemí k dopravní infrastruktuře, a to 
formou směny pozemků včetně finančního vyrovnání ze strany města. 
 
       
 
 
Usnesení č. 112/2022 - Nemocnice Kadaň s.r.o. - získání pozemků rozvojových ploch BV 6  
a BV 5 (na bydlení) v k. ú. Pokutice 
 
          Rada města schvaluje činit kroky potřebné pro změnu ploch v územním plánu s ohledem 
na záměr města budovat dopravní infrastrukturu pro rozvojové plochy BV 5, BV 6 na pozemcích 
par. č. 252/2, par. č. 33 (vlastnictví ČR - SPÚ), par. č. 35 (vlastnictví města) a části par. č. 176 
(vlastnictví fyzické osoby). 
       



13 
 

 
 
Usnesení č. 113/2022 - Nemocnice Kadaň s.r.o. - získání pozemků rozvojových ploch BV 6  
a BV 5 (na bydlení) v k. ú. Pokutice 
 
          Rada města ukládá připravit podklady pro I. etapu vložení pozemků rozvojových ploch  
BV 6 do základního kapitálu Nemocnice Kadaň s.r.o. 
 
       
 
 
Usnesení č. 114/2022 - Informace o možnosti převodu pozemků smlouvou o smlouvě budoucí 
při realizaci JV Předpolí 
 
          Rada města bere na vědomí informaci o možnosti převodu pozemků smlouvou o smlouvě 
budoucí kupní v lokalitě JV Předpolí. A ukládá jednat s vlastníky pozemků dotčených 
plánovanou stavbou inženýrských sítí "Jihovýchodního prostředí" za účelem vypořádání 
majetkoprávních vztahů (věcná břemena, směna, výkup). Dále ukládá jednat s vlastníky 
pozemků určených k zastavění stavbou pro bydlení v lokalitě JV Předpolí za účelem 
spolufinancování - realizace inženýrských sítí. 
 
        
 
 
Usnesení č. 115/2022 - 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. Koněvem. 
 
       
 
Usnesení č. 116/2022 - Přidělení bytu snížené kvality s jistotou – vel. 2+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v 
budově v Prunéřově, v Kadani s p. Beňákem. 
 
       
 
 
Usnesení č. 117/2022 - Přidělení bytu startovacího s jistotou – vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v 
budově v ul. Chomutovská, v Kadani s pí Melicharovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 118/2022 - Přidělení bytu sociálního s jistotou – vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v 
budově v ul. Chomutovská, v Kadani s pí Ikrovou. 
 
       
 
 



14 
 

Usnesení č. 119/2022 - 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 pí Novou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 120/2022 - 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. Golovinova, v Kadani s p. Stejskalem. 
 
       
 
 
Usnesení č. 121/2022 - Nově uvolněné byty 
 
          Rada města schvaluje vyčlenit byty 0797/006, vel. 1+1, v ul. Žitná, 1293/001, vel. 1+1,  
v ul. Klášterecká, Kadaň, jako startovací. Byty 1347/010, vel. 1+0, v ul. Golovinova, 1698/028, 
vel. 1+1, v ul. Ječná, jako sociální byty pro děti z dětského domova a jako byt tréninkový. 
 
       
 
 
Usnesení č. 122/2022 - Žádost o přidělení sociálního bytu – p. Hunka 
 
          Rada města neschvaluje žádost p. Hunky z důvodu nesplnění podmínek pro přidělení 
sociálního bytu. 
 
       
 
 
Usnesení č. 123/2022 - Žádost o přidělení sociálního bytu – Petra Kopečná 
 
          Rada města neschvaluje žádost pí Kopečné z důvodu nesplnění podmínek pro přidělení 
sociálního bytu. 
 
       
 
 
Usnesení č. 124/2022 - Revokace usn. č. 35/2022 ze dne 20. 01. 2022 o přidělení bytu   
- vel. 1+2 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 35/2022 ze dne 20. 01. 2022 o přidělení bytu  
o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova, v Kadani s pí Horákovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 125/2022 - Revokace usn. č. 948/2021 ze dne 09. 12. 2021 o přidělení bytu   
vel. 2+0 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 948/2021 ze dne 09. 12. 2021 o přidělení bytu  
o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově, v Kadani s pí Bartošovou. 
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Usnesení č. 126/2022 - 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. 127/2022 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 28. 02. 2022 - čp. 1352  
vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 28. 02. 2022 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Golovinova, v Kadani s pí Kňavovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 128/2022 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 28. 02. 2022 - čp. 1344  
vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 28. 02. 2022 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+1 v budově, ul. Golovinova, v Kadani s p. Skuhrovcem. 
       
 
 
Usnesení č. 129/2022 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 28. 02. 2022 - čp. 1353  
vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 28. 02. 2022 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+1 v budově ul. Golovinova, v Kadani s pí Balogovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 130/2022 - Zpráva o hospodaření s městskými byty 
 
          Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření s městskými byty k 31. 12. 2021. 
 
        
 
 
Usnesení č. 131/2022 - Informace o projektu bytového domu v ul. Průmyslová 
 
          Rada města bere na vědomí informaci soukromého investora o projektu bytového domu  
v ul. Průmyslová. 
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Usnesení č. 132/2022 - Pořízení změny územního plánu Kadaně – společnost REAL ESTATE 
a.s., bytový dům 
 
          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. 297/2, 297/1, 287/4, 293, 296, 
295/3, 294/1, 294/2, 286/12 k.ú. Kadaň, 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. 133/2022 - Pořízení změny územního plánu Kadaně – pozemky p. č. 358/19, 
358/26, 358/45  k.ú. Tušimice 
 
          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. 358/19, 358/26, 358/45  
k.ú. Tušimice, 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. 134/2022 - Pořízení změny územního plánu Kadaně – pozemky p. č. 384/1, 373/23 
k.ú. Tušimice 
 
          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. 384/1, 373/23 k.ú. Tušimice, 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. 135/2022 - Pořízení změny územního plánu Kadaně – pozemky p.č. 373/6, 373/24, 
373/54, 373/38, 373/39, 373/40, 376/1, 376/19, 376/20 k.ú. Tušimice 
 
          Rada města nedoporučuje 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. 373/6, 373/24, 373/54, 373/38, 373/39, 373/40, 
376/1, 376/19, 376/20 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. 136/2022 - Návrh na pokračování II. etapy navržených úprav dle podkladu  
"Kadaň systém sídelní zeleně". 
 
          Rada města bere na vědomí informace o dokončovacích pracích na I. etapě navržených 
úprav dle podkladu "Kadaň systém sídelní zeleně" a ukládá zajistit zahájení II. etapy navržených 
úprav dle podkladů "Kadaň systém sídelní zeleně" a navrženého harmonogramu, který je  
v příloze této zprávy. 
       
 
 
Usnesení č. 137/2022 - Program výstavba pro obce 
 
          Rada města bere na vědomí informaci o možnosti pořízení sociálních bytů z dotačního 
programu "Výstavba pro obce" a ukládá Mgr. Losenickému zajistit odhadní cenu nabízených 
bytů a podmínky jejich odkupu. 
       
 
 
Usnesení č. 138/2022 - Smlouva o výpůjčce mezi městem Kadaň a 10. MŠ 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kadaň a Mateřskou 
školou, Školní 1479 Kadaň, příspěvkovou organizací. V předloženém znění. Uzavřením smlouvy 
dojde k vypůjčení movitého majetku města. 
 
        
 
Usnesení č. 139/2022 - Zpráva jednatele Nemocnice Kadaň, s.r.o. 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu jednatele Nemocnice Kadaň, s.r.o.,  
za rok 2021. 
       
 
 
Usnesení č. 140/2022 - Zpráva o sportu ve městě za rok 2021 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o sportu ve městě za rok 2021. 
 
       
 
 
Usnesení č. 141/2022 - Administrace veřejné zakázky - dodavatele nízkého napětí 2022-2024 
 
          Rada města schvaluje na základě doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy na akci 
Administrace veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody o sdružených službách dodávek 
elektřiny v hladině nízkého napětí na období od 1.6 2022 do 31.12. 2024 s firmou CLEAN 
ENERGY ADVISORY, s.r.o., IČ: 09668390. 
 
        
 
 
Usnesení č. 142/2022 - Žádost o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" 
 
          Rada města schvaluje připojení města Kadaně k celosvětové akci "Vlajka pro Tibet",  
a to vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Kadaň, Mírové náměstí č.p. 1 dne 
10.3. 2022. 



18 
 

       
Usnesení č. 143/2022 - Nákup el. energie VN 
 
          Rada města schvaluje nákup elektrické energie ve výši 25 % pro rok 2023 za limitní cenu 
145 EUR/MWh a nákup 50 % pro rok 2024 za limitní cenu 110 EUR/MWh od Pražské 
plynárenské, a.s. na základě uzavřené rámcové dohody o sdružených dodávkách elektřiny  
v napěťové hladině vysokého napětí. 
        
 
 
Usnesení č. 144/2022 - Člen představenstva Kabelové televize Kadaň, a.s. 
 
          Rada města jmenuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. členem 
představenstva Kabelové televize Kadaň, a.s. Mgr. Michala Voltra, bytem Kadaň. 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
    


