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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU z 38. SCHŮZE 
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 17.3.2022 od 8:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 145/2022 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města 
byla splněna, kromě usnesení č. 99/2022, č. 100/2022 a č. 102/2022, která trvají. 
 
        
 
 
Usnesení č. 146/2022 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města bere na vědomí informaci: 
- starosty o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny ve městě 
- pověřeného místostarosty o finanční podpoře organizaci Post Bellum 
- Mgr. Raadové ohledně Covid situaci v domově pro seniory 
 
        
 
 
Usnesení č. 147/2022 - Přerušení provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin  
v měsících červenci a srpnu 2022 
 
          Rada města bere na vědomí informace o přerušení provozu mateřských škol v Kadani 
o prázdninách v roce 2022 dle předloženého rozpisu. Vzdělávání v náhradní mateřské škole 
bude v době od 1. 7. do 26. 8. 2022 poskytnuto i dětem z Ukrajiny, které nebudou mít podanou 
žádost zákonného zástupce. 
 
        
 
 
Usnesení č. 148/2022 - Žádost o souhlas s přijetím daru – ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683 
 
          Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 15 000 Kč  
od P-Systém 21 s.r.o. Prunéřov 378, 432 01 Kadaň pro Základní školu Kadaň, ul. Chomutovská 
1683, okr. Chomutov na zajištění školních potřeb, oblečení do školy, stravování a školních akcí 
žáků, kteří jsou v tíživé životní situaci. 
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Usnesení č. 149/2022 - Žádost o souhlas k uzavření Mandátního listu o spolupráci v projektu 
Erasmus+ - MŠ Kadaň, Klášterecká 
 
          Rada města uděluje souhlas k uzavření Mandátního listu o spolupráci v projektu 
Erasmus+ Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace  
s Domem zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 bez finančního přispění zřizovatele. 
 
        
 
 
Usnesení č. 150/2022 - ČŠI - Inspekční zpráva a Protokol o kontrole - MŠ Kadaň, Žitná 
 
          Rada města bere na vědomí Inspekční zprávu č.j. ČŠIU-33/22-U a Protokol o kontrole 
č.j. ČŠIU-34/22-U České školní inspekce Ústeckého inspektorátu na základě provedené 
inspekční činnosti u Mateřské školy, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace. 
 
        
 
 
Usnesení č. 151/2022 - ČŠI - Inspekční zpráva a Protokol o kontrole - MŠ Kadaň, Žitná 
 
          Rada města ukládá ředitelce Mateřské školy, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, 
příspěvková organizace, aby na základě kontrolních zjištění a závěrů České školní inspekce 
zjednala nápravu a do 26. 5. 2022 předložila přijatá opatření. 
 
        
 
 
Usnesení č. 152/2022 - ČŠI - Inspekční zpráva a Protokol o kontrole - MŠ Kadaň, Žitná 
 
          Rada města stanovuje ředitelce Mateřské školy, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, 
příspěvková organizace od 1. 4. 2022 osobní ohodnocení ve výši 0 Kč z důvodu zjištěných 
nedostatků Českou školní inspekcí a ukládá zaslat ředitelce upozornění na porušení povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a možnost výpovědi podle 
zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce, § 52, písm. g. 
 
        
 
 
Usnesení č. 153/2022 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy na finanční dar  
- ZŠ Kadaň, Na Podlesí 
 
          Rada města schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy na finanční dar ve výši 
1 976 Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 1 žáka, v období od 14.3.2022 do 30.6.2022 
mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Základní školou Kadaň, Na Podlesí 1480, okres 
Chomutov v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti". 
 
        
 
 
Usnesení č. 154/2022 - Rozbory hospodaření za rok 2021 
 
          Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových 
organizací za rok 2021. 
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Usnesení č. 155/2022 - Změna odpisového plánu 5. ZŠ 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2022 Základní 
školy Kadaň, ul. Na Podlesí 1480, okr. Chomutov. 
 
        
 
 
Usnesení č. 156/2022 - Rozdělení hospodářských výsledků PO 
 
          Rada města schvaluje rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací 
za rok 2021 v Kč do fondů takto: 
 
 
Příspěvková    HV 2021  Odvod   Rezervní   Fond 
organizace      zřizovateli   fond    odměn 
 

MěSSS, Věžní 958          0,00              
KZK, Čechova 147   178.190,92     38.190,92    140.000 
SZK, U Stadionu 2028    97.092,53     97.092,53 
1. MŠ, Kpt. Jaroše 581    1.694,92      1.694,92 
3. MŠ, Žitná 615    44.388,46     44.388,46 
4. MŠ, Klášterecká 1557  197.164,05    197.164,05 
6. MŠ, Husova 1337    52.870,29     52.870,29 
9. MŠ, Na Podlesí 1481   16.153,07     16.153,07 
10. MŠ, Školní 1479         0,00 
ZŠ a MŠ při nemocnici        0,00 
1. ZŠ, Školní 1479             471.394,0     320.000   151.394,03 
2. ZŠ, Pionýrů 1102       407,50         407,50 
3. ZŠ, Chomutovská 1683   32.803,28      32.803,28 
5. ZŠ, Na Podlesí 1480    4.162,96       4.162,96 
ZUŠ, J. Švermy 474    22.662,25      22.662,25 
DDM, J. Roháče 1381   11.235,95      11.235,95    

 
        
 
 
Usnesení č. 157/2022 - Žádost o individuální dotaci - Nestárnoucí senioři z Kadaně 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace 
na činnost pro nově vznikající spolek Nestárnoucí senioři z Kadaně, z.s. ve výši 40 tis. Kč za 
podmínky zapsání spolku do spolkového rejstříku. 
 
        
       
 
Usnesení č. 158/2022 - Žádost plaveckého klubu 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace 
na činnost pro nově vznikající plavecký klub TJ Slávie Kadaň/plavání/ ve výši 200.000. Kč za 
podmínky zapsání spolku do spolkového rejstříku a zařazení městem Kadaň do preferovaných 
sportů. 
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Usnesení č. 159/2022 - Žádost plaveckého klubu 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení TJ Slávie Kadaň 
/plavání/ do preferovaných sportů města Kadaň po registraci spolku ve spolkovém rejstříku. 
 
        
       
 
 
Usnesení č. 160/2022 - 1. rozpočtové opatření 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené 1. rozpočtové 
opatření včetně navržených úprav při jednání. 
 
       
       
 
 
Usnesení č. 161/2022 - Smlouva o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu  
o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů s Komerční bankou, a.s. 
 
       
       
 
 
Usnesení č. 162/2022 - Smlouva o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou 
sazbou 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření předložené Smlouvy  
o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou s Komerční bankou, a.s.  
s automatickou obnovou doby vkladu na 3 měsíce. 
 
       
       
 
Usnesení č. 163/2022 - Prominutí místních poplatků ukrajinským uprchlíkům 
 
          Rada města bere na vědomí rozhodnutí správce poplatků dle ust. § 16b zákona  
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 259 zákona  
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání ROZHODNUTÍ o prominutí 
místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události. 
 
        
 
 
Usnesení č. 164/2022 - Inventury 2021 
 
          Rada města bere na vědomí výsledky inventarizace nepeněžního majetku města za 
rok 2021 zachycené v rekapitulaci pohybu majetku města a závěrečné zprávě 2021. 
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Usnesení č. 165/2022 - Kadaň – úpravy v lokalitě ul. Dvořákova – vnitrobloky - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Kadaň – úpravy v lokalitě ul. Dvořákova – vnitrobloky" a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., 
IČ: 27449416, se sídlem: Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5. 
 
        
 
 
Usnesení č. 166/2022 - Oprava střechy objektu č.p. 1663 v Kadani (kuželna) - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Oprava střechy objektu č.p. 1663 v Kadani (kuželna)" a uzavření SoD s firmou PRO URBAN 
s.r.o., IČ: 28409434, se sídlem: Prunéřov 389, 432 01 Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 167/2022 - 5. ZŠ - oprava oplocení - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  
"5. ZŠ - oprava oplocení " a uzavření SoD s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ: 26769611,  
se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10. 
 
        
 
 
Usnesení č. 168/2022 - Revitalizace veřejných prostranství - sídliště Na Podlesí - hřiště  
s dřevěnou palubou - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Revitalizace veřejných prostranství - sídliště Na Podlesí - hřiště s dřevěnou palubou"  
a uzavření SoD s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ: 05684871, se sídlem: Fibichova 660, 
432 01 Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 169/2022 - Oprava střechy objektu č.p. 1 v Kadani (radnice) - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Oprava střechy objektu č.p. 1 v Kadani (radnice)" a uzavření SoD s firmou PETROM STAVBY, 
a.s., IČ: 26769611, se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10. 
 
        
 
 
Usnesení č. 170/2022 - 5. ZŠ Kadaň - oprava podlah 2. NP - pavilon B - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  
"5. ZŠ Kadaň - oprava podlah 2.NP - pavilon B" a uzavření SoD s firmou ROMAN JAMEČNÝ 
s.r.o., IČ 03770184, se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10. 
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Usnesení č. 171/2022 - Oprava vnějších schodišť před č.p. 1414-1417 na sídlišti Na Podlesí - 
výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Oprava vnějších schodišť před č.p. 1414-1417 na sídlišti Na Podlesí" a uzavření SoD s firmou 
BAGROS s.r.o, IČ: 26740397, se sídlem: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3. 
 
        
 
 
Usnesení č. 172/2022 - Oprava části cyklostezky Kadaň - Klášterec - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Oprava části cyklostezky Kadaň - Klášterec" a uzavření SoD s firmou Silnice Topolany a.s.,  
IČ: 05758734, se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov. 
 
      avby  
 
 
Usnesení č. 173/2022 - Úprava atria v objektu čp. 1381, ul. J. Roháče v Kadani - výběr 
zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Úprava atria v objektu čp. 1381, ul. J. Roháče v Kadani" a uzavření SoD s firmou BAGROS 
s.r.o., IČ: 26740397, se sídlem: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3. 
 
        
 
 
Usnesení č. 174/2022 - 1. MŠ - oprava římsy objektu - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  
"1. MŠ - oprava římsy objektu" a uzavření SoD s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o,  
IČ: 05684871, se sídlem: Fibichova 660, 432 01 Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 175/2022 - 2. ZŠ - rekonstrukce školní jídelny a kuchyně - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  
"2. ZŠ - rekonstrukce školní jídelny a kuchyně" a uzavření SoD s firmou PETROM STAVBY, 
a.s., IČ: 26769611, se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10. 
 
        
 
 
Usnesení č. 176/2022 - 3. ZŠ - oprava školní kuchyně - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Oprava podlahy kuchyně vč. elektroinstalace a EPS - 3. ZŠ, objekt č.p. 1683, ul. Chomutovská, 
Kadaň" a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., IČ: 26740397, se sídlem: Buchovcova 1668/4, 
130 00 Praha 3. 
 
        



7 

 

Usnesení č. 177/2022 - Plovoucí mola - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Plovoucí mola" a uzavření SoD s firmou HP STAV – Jan Perout s.r.o., IČ: 05684871, se 
sídlem: Fibichova 660, 432 01 Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 178/2022 - Připojovací body pro karavany, autokemp Kadaň - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Připojovací body pro karavany, autokemp Kadaň" a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o,  
IČ: 26740397, se sídlem: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3. 
 
        
 
 
Usnesení č. 179/2022 - Připojovací body pro karavany, autokemp Prunéřov, 1. etapa - výběr 
zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Připojovací body pro karavany, autokemp Prunéřov, 1.etapa" a uzavření SoD s firmou 
BAGROS s.r.o, IČ: 26740397, se sídlem: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3. 
 
        
 
 
Usnesení č. 180/2022 - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku s firmou 
Nadace ČEZ, IČ: 26721511, se sídlem: Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, na akci "Oprava 
podlahy kuchyně vč. elektroinstalace a EPS - 3. ZŠ, objekt č.p. 1683, ul. Chomutovská, Kadaň". 
 
        
 
 
Usnesení č. 181/2022 - 9. MŠ - oprava sociálních zařízení - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce  
"9. MŠ - oprava sociálních zařízení": 
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
2. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
3. ROMAN JAMEČNÝ s.r.o., IČ 03770184, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10 
 
       
 
 
Usnesení č. 182/2022 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – Severočeská vodárenská 
společnost a.s. 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
pozemku ve vlastnictví města – par. č. 34/1, 48/1, 55/6, 591/17, 612/2, 79, 80 v k.ú. Úhošťany, 
za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč + DPH, ve prospěch Severočeské vodárenské 
společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice dle smlouvy v předloženém znění. 
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Usnesení č. 183/2022 - 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 ČR – SPÚ se sídlem Praha 3 – Žižkov, Husinecká 1024/11a – par.  
č. 81/2, 591/3 a 637/1 v k.ú. Úhošťany, za jednorázovou úplatu ve výši 14.690,- Kč, ve prospěch 
Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice dle smlouvy  
v předloženém znění. 
       
 
 
Usnesení č. 184/2022 - 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 Povodí Ohře, s. p., se sídlem Bezručova 4219, Chomutov – par. č. 34/11 
a 81/1 v k.ú. Úhošťany, za jednorázovou úplatu ve výši 5.713,- Kč + DPH, ve prospěch 
Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice dle smlouvy  
v předloženém znění. 
       
 
 
Usnesení č. 185/2022 - 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 Bohumila Dubského, bytem Kadaň– par. č. 34/2 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. 
 
       
 
 
Usnesení č. 186/2022 - 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 manž. Zapletalových, bytem Úhošťany  – par. č. 325/6 v k.ú. Úhošťany, 
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti 
a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice dle smlouvy v předloženém znění. 
       
 
 
Usnesení č. 187/2022 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – GasNet, s.r.o. 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na 
pozemcích ve vlastnictví města – par. č. 2275/2, 2277/2, 2277/30, 2277/38, 2277/1, 2277/48, 
2277/49, 2277/5, 2277/6, 2277/42, 2277/43, 2277/44, 2277/45, 2284, 2289/7, 2289/8, 2289/11, 
2289/12, 2289/13, 2289/14, 2289/18, 2289/1, 2289/2, 2289/25, 2289/28, 2289/3, 2289/5, 
2289/17, 2289/19 a 2289/21 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč za každý 
započatý metr délkový + DPH, min. však 1000,- Kč + DPH, ve prospěch GasNet, s.r.o. se 
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem dle smlouvy v předloženém znění. 
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Usnesení č. 188/2022 - Bezúplatný převod p.č. 1485/4 v k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM 
 
          Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod  
p.č. 1485/4 o výměře 48 m2 v k.ú. Kadaň a doporučuje trvat na usnesení zastupitelstva města  
č. 176/2021 ze dne 16.12.2021 – žádosti o bezúplatný převod s odůvodněním, že p.č. 1485/4  
v k.ú. Kadaň je nedílnou součástí veřejného prostranství na kterém se nachází veřejná zeleň 
města a bezprostředně navazuje na pozemek města Kadaně p.č. 1495/1 o výměře 2299 m2  
v k.ú. Kadaň. Tyto plochy město Kadaň udržuje na své náklady. 
 
       
 
 
Usnesení č. 189/2022 - 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 o případných nákladech nutných k realizaci 
místní přístupové komunikace k veřejné vlakové zastávce Kadaň – Bystřice (nacházející se na 
p.č. 3284/2 v k.ú. Kadaň ve vlastnictví státního podniku DIAMO, s.p. odštěpný závod PKÚ, 
Hrbovická 2, Hrbovice 403 39 Chlumec) a ukládá připravit podklady do rozpočtu města na rok 
2023. 

 
 
 
Usnesení č. 190/2022 - Informace k realizaci inženýrských sítí „Jihovýchodní předpolí“ 
 
          Rada města bere na vědomí informace k realizaci inženýrských sítí „Jihovýchodní 
předpolí“ (řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou) a ukládá projednat 
aktuální situaci s projektantem. 
       
 
 
Usnesení č. 191/2022 - Informace k p.č. 2631/1 v k.ú. Kadaň (příprava pozemků k případné 
výstavbě garáží) 
 
          Rada města bere na vědomí informace k p.č. 2631/1 v k.ú. Kadaň (příprava pozemků 
k výstavbě garáží) a ukládá vypracovat návrh na zveřejnění záměru prodeje pozemků. 
 
       
 
 
Usnesení č. 192/2022 - Výkup bytových jednotek ul. Chomutovská – prostupné sociální bydlení 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení výkup níže uvedených 
bytových jednotek v ul. Chomutovská za účelem jejich zařazení do prostupného bydlení: 
č. byt. jednotky 1255/13, podíl na společných částí domu a pozemku 695/50187 
Kupní cena je smluvní a činí 1.550.000,- Kč 
č. byt. jednotky 1242/6, podíl na společných částí domu a pozemku 514/27135 
Kupní cena je smluvní a činí 1.000.000,- Kč 
č. byt. jednotky 1266/17, podíl na společných částí domu a pozemku 333/51146 
Kupní cena je smluvní a činí 1.200.000,- Kč 
Následně město zažádá o dotaci na výkup výše uvedených bytů ze státního fondu podpory 
investic, program - Výstavba pro obce. 
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Usnesení č. 193/2022 - Výkup čp. 1339 v k.ú. Kadaň (LV - Spotřební družstvo Jednota Kadaň) 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení výkup budovy čp. 1339  
a p.č.1790 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1147 m2 v k.ú. Kadaň s tím, že nejvyšší 
možná cena výkupu bude odpovídat ceně stanovené znaleckým posudkem (ceně obvyklé) ve 
výši 16.762.530,- Kč. Účelem výkupu je realizace „Domova se zvláštním režimem“. Termín 
případného výkupu by byl vázán na vyhlášení a podmínky dotace. 
 
       
 
Usnesení č. 194/2022 - Výpůjčka reklamního stojanu pro městskou památkovou rezervaci 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na reklamní stojan pro městskou 
památkovou rezervaci, a to mezi městem Kadaň a: 
-Thang Nguyen Chien, J. Švermy, Kadaň 43201 (IČ 27287165) 
(provozovna čp. 15, J. Švermy).............1 ks                                 
Výpůjčka je sjednána z důvodu sjednocení vzhledu jednotlivých reklamních stojanů v městské 
rezervaci. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou - 5 let. 
 
       
 
 
Usnesení č. 195/2022 - Záměr - převod práv a závazků, ul. Dvořákova - BJ č. 1842/1 
 
          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 prodat:  
- bytovou jednotku č. 1842/1 o velikosti podlahové plochy 46 m2, umístěnou v bytovém domě 
čp. 1841-1843 v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 
v k.ú. Kadaň, podíl na společných částech domu čp. 1841-1843 a podíl na zastavěných 
pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň, a to v souladu s čl. II odst. 2 smlouvy 
č. 14790/19. 
       
 
 
Usnesení č. 196/2022 - Pronájem části par. č. 3570/13, části par. č. 1513/1 v k.ú. Kadaň 
(Z-BOX) 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění Z-BOXu (2 ks) - pronájem části 
par. č. 3570/13 o vým. 3 m2 a části par. č. 1513/1 o vým. 3 m2 v k.ú. Kadaň za nájemní cenu 
10,- Kč/m2/den, tj. celkem 21 900,- Kč ročně, za účelem umístění zařízení poskytujícího službu 
lidem na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2022 (a dále za podmínek v předloženém znění 
smlouvy) mezi Městem Kadaň a Zásilkovna s.r.o., se sídlem společnosti Praha 9 - Libeň, 
Lihovarská 1060/12, IČO 28408306. 
       
 
 
Usnesení č. 197/2022 - Pronájem části pozemku par. č. 1898/3, ul. Chomutovská, k.ú. Kadaň 
 
          Rada města projednala jedinou došlou nabídku na zveřejněný záměr pronájmu části 
pozemku par. č. 1898/3 o vým. 6 m2 ve výši 1 000,- Kč/m2 s možností umístění prodejního 
stánku (dočasná stavba), a to od p. Kotába (podnikající fyzické osoby) se sídlem adresy Kadaň, 
Chomutovská, IČ 08780200, s předmětem prodeje sortimentu: letní měsíce - točená zmrzlina, 
ledová tříšť, ledová káva, nealkoholické nápoje, drobné sladkosti, zimní měsíce - káva, čaj, 
svařák, nealkoholické nápoje, hamburger, párek v rohlíku, popcorn. 
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Usnesení č. 198/2022 - Pronájem části pozemku par. č. 1898/3, ul. Chomutovská, k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemku par.č. 1898/3 
o vým. 6 m2 s p.  Kotábem, podnikající fyzickou osobou,  se sídlem adresy Kadaň, 
Chomutovská, IČ 08780200, za nájemní cenu 1 000,- Kč/m2/rok, tj. celkem 6 000,- Kč ročně za 
účelem umístění prodejního stánku (dočasné stavby, která se nezapisuje do katastru 
nemovitostí, která je ve vlastnictví fyzické osoby) s hlavním využitím stánku - předmět prodeje 
sortimentu: letní měsíce - točená zmrzlina, ledová tříšť, ledová káva, nealkoholické nápoje, 
drobné sladkosti, zimní měsíce - káva, čaj, svařák, nealkoholické nápoje, hamburger, párek  
v rohlíku, popcorn (dále v souladu se zaslaným záměrem) na dobu neurčitou s účinností od 
01.04.2022 (dále za podmínek schválených usnesením rady města č. 108/2022). 
 
       
 
 
Usnesení č. 199/2022 - Nemocnice Kadaň s.r.o. - získání pozemků rozvojových ploch BV 6  
(I. etapa) na bydlení v RD v k. ú. Pokutice 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vklad pozemků - I. etapa - 
rozvojové plochy BV6 - par. č. 174/4 o vým. 3 817 m2, par. č. 24 o vým. 450 m2, par. č. 25  
o vým. 102 m2 v k.ú. Pokutice do Nemocnice Kadaň s.r.o., formou zvýšení základního kapitálu 
ve výši 706 770,- Kč s tím, že pozemky jsou zatíženy právy třetích osob dle níže uvedeného:  
- nájemní smlouva č. 11076/10 s p. Toma Mozici - par. č. 24 o vým.  450 m2 /účel: přídomovní 
zahrádka na dobu neurčitou (ukončení dohodou nebo s výp. lhůtou 1 měsíc, a to vždy jen k 
1.10. běžného roku doručenou jen nejpozději do jednoho měsíce před tímto dnem) 
- nájemní smlouva č. 11411/11 s p.  Jiřím Janem - par. č. 174/4 o vým. 3 817 m2 /účel: 
zemědělská činnost na dobu neurčitou (ukončení: viz předchozí nájem) 
- nájemní smlouva č. 11060/10 s p.  Jiřím Janem - par. č. 25 o vým. 102 m2 /účel: zemědělská 
výroba na dobu neurčitou (ukončení: viz předchozí nájmy) 
 
       
 
Usnesení č. 200/2022 - 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. Golovinova, v Kadani s pí Mihalikovou. 
 
       
 
Usnesení č. 201/2022 - Přidělení bytu standardního s jistotou –vel. 1+3 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku  
o velikosti 1+3 v budově v ul. Golovinova, v Kadani s pí Vlasovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 202/2022 - 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 pí Ložanovou. 
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Usnesení č. 203/2022 - 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. Na Podlesí, v Kadani s pí Šimůnkovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 204/2022 - 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 se pí Krajčovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 205/2022 - Přidělení bytu pro seniory 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 p. Verešem. 
 
       
 
 
Usnesení č. 206/2022 - 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. Golovinova, v Kadani s pí Bräutigamovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 207/2022 - Nově uvolněný byt 
 
          Rada města schvaluje vyčlenění bytu 1249/18, vel. 1+2 jako sociálního bytu v rámci 
prostupného bydlení. 
       
 
 
Usnesení č. 208/2022 - Žádost o přidělení sociálního bytu – Zdeněk Horvát 
 
          Rada města neschvaluje žádost o přidělení sociálního bytu Zdeňka Horváta z důvodu, 
že v současné době není volný vhodný byt. 
 
       
 
 
Usnesení č. 209/2022 - Žádost o přidělení sociálního bytu – René Kováč 
 
          Rada města neschvaluje žádost o přidělení sociálního bytu Reného Kováče z důvodu, 
že dle dosavadních zkušeností z předešlého městského bytu není vhodným žadatelem. 
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Usnesení č. 210/2022 - Žádost o přidělení uvolněného bytu osobám zdravotně postiženým  
a sociálně potřebným – Marek Malár 
 
          Rada města neschvaluje žádost o přidělení uvolněného bytu osobám zdravotně 
postiženým a sociálně potřebným Marka Malára z důvodu, že nesplňuje podmínky pro přidělení 
městského bytu dle Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města 
Kadaně. 
       
 
 
Usnesení č. 211/2022 - Žádost o přidělení uvolněného bytu osobám zdravotně postiženým  
a sociálně potřebným – Jiří Pokorný 
 
          Rada města neschvaluje žádost o přidělení uvolněného bytu osobám zdravotně 
postiženým a sociálně potřebným Jiřího Pokorného z důvodu, že nesplňuje podmínky pro 
přidělení městského bytu dle Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku 
města Kadaně. 
       
 
Usnesení č. 212/2022 - Žádost o byt – Ladislav Šponták 
 
          Rada města neschvaluje žádost o přidělení bytu Ladislava Špontáka z důvodu, že má 
dluhy vůči městu Kadaň a nesplňuje podmínky prostupného bydlení. 
 
       
 
 
Usnesení č. 213/2022 - Revokace usn. č. 867/2021 ze dne 25. 11. 2021 o přidělení bytu  
- vel. 1+0 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 867/2021 ze dne 25. 11. 2021 o přidělení bytu  
o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově, v Kadani s pí Bártovou. 
 
       
 
Usnesení č. 214/2022 - Revokace usn. č. 117/2022 ze dne 17. 02. 2022 o přidělení bytu 
- vel. 1+2 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 117/2022 ze dne 17. 02. 2022 o přidělení bytu  
o velikosti 1+2 v budově v ul. Chomutovská, v Kadani s pí Melicharovou. 
 
       
 
Usnesení č. 215/2022 - 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. 216/2022 - Koncepce rodinné politiky města 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Koncepci rodinné politiky 
"Kadaň - město pro rodinu" v předloženém znění. 
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Usnesení č. 217/2022 - Sanační úpravy opěrné zdi v Koželužské ulici v Kadani II. etapa 
 
          Rada města schvaluje návrh firem k obeslání na akci "Sanační úpravy opěrné zdi  
v Koželužské ulici v Kadani II. etapa": 
1) Bagros s.r.o., Buchovcová 1668/4, 130 00 Praha 3, IČO 26740397 
2) PETROM STAVBY a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČO 26769611 
3) Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5, IČO 27449416 
4) HP STAV - Jan Perout, Fibichova 660, 432 01 Kadaň, IČO 05684871  
5) JUREX VOS s.r.o., Richarda Weinera 2304, 397 01 Písek, IČO 12895679 
 
        
 
 
Usnesení č. 218/2022 - Pořízení změny územního plánu Kadaně - pozemek p.č. 3460/60, 
3460/61, 3460/322 k.ú. Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 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 pozemků p. č. 3460/60 (součástí je jiná 
stavba č.p. 1837), 3460/61 (součástí je jiná stavba č.p. 1836), 3460/322 k.ú. Kadaň na návrh 
jeho vlastníka ve zkráceném postupu pořizování změny a o obsahu změny dle předloženého 
návrhu. 
       
 
 
Usnesení č. 219/2022 - Rozšíření pořizované 8. změny územního plánu Kadaně - lokalita 
Severní lom 
 
          Rada města projednala a ukládá pro rozhodnutí o rozšíření obsahu pořizované  
8. změny územního plánu Kadaně vyvolat ústní jednání s navrhovatelem pro zpřesnění 
požadavku změny plochy v lokalitě Severní lom z plochy NT - plocha těžby nerostů na plochu 
VL - výroba a skladování – lehký průmysl s doplněním přípustného využití plochy pro realizaci 
fotovoltaické elektrárny. 
       
 
 
Usnesení č. 220/2022 - Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické 
mapy Ústeckého kraje 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
Digitální technické mapy Ústeckého kraje s Ústeckým krajem, IČO 70892156, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 
        
 
 
Usnesení č. 221/2022 - Návrh odměny ředitelce MěSSS Kadaň 
 
          Rada města schvaluje vyplacení navržené odměny ředitelce MěSSS Kadaň  
Mgr. Lence Raadové, MBA za 2. pololetí roku 2021, dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 222/2022 - Žádosti v Programu prevence kriminality 
 
          Rada města schvaluje podání žádostí o dotaci s uvedenými projekty v Programu 
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022. Finanční spoluúčast města ve výši  
174.500 Kč byla schválena zastupitelstvem města dne 16.12.2021 usnesením č. 158/2021. 
 
 
        
 
 
Usnesení č. 223/2022 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2022" 
 
          Rada města schvaluje přidělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací  
z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2022" takto: 
 
 

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno  
(v Kč) 

Schváleno  
(v Kč) 

Zlatuše Vršatová 133 14 289 kpt. Jaroše 57 49 000 10 000 

Adéla Podzimková 879 73 014 kpt. Jaroše 51 41 207 10 000 

Kateřina Procházková 746 04 210 kpt. Jaroše 51 37 890 10 000 

 
        
 
 
 
Usnesení č. 224/2022 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2022" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města přidělení dotací z dotačního programu 
"Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2022" takto: 
 
 
 

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno  
(v Kč) 

Doporučeno  
(v Kč) 

Andreas Bartl 064 79 332 Mírové náměstí 119  60 000 36 000 

Bahjat Sido 054 09 551 Jana Švermy 10 200 000 80 000 

Martin Pokorný 118 79 041 Čechova 147 184 340 111 000 

Jaroslava Kubínová 107 98 099 Boženy Němcové 70  94 000 29 000 

 
       
 
 
Usnesení č. 225/2022 - Vyhodnocení dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021" 
 
          Rada města bere na vědomí informaci o vyhodnocení dotačního programu 
"Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021". 
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Usnesení č. 226/2022 - Nařízení města - Tržní řád města Kadaně 
 
          Rada města schvaluje nařízení města - Tržní řád města Kadaně v předloženém znění 
s přílohou A a přílohami B1 až B14. 
        
 
 
Usnesení č. 227/2022 - Plán blokového čištění 2022 
 
          Rada města schvaluje předložený plán blokového čištění města na rok 2022. 
 
        
 
 
Usnesení č. 228/2022 - Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2021 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o bezpečnostní situaci ve městě  
za rok 2021. 
        
 
 
Usnesení č. 229/2022 - Změna stanov společnosti Kabelová televize, a.s. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předložené změny stanov 
společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. 
 
       
 
Usnesení č. 230/2022 - KZK - udělění souhlasu k nájemní smlouvě 
 
          Rada města schvaluje v souladu s Vnitřními pravidly zřizovatele pro hospodaření 
příspěvkových organizací s majetkem uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2/2021 na 
pronájem provozovny Infocentra – půjčovně lodiček v délce tří let s podnikající fyzickou osobou 
panem p. Stehlíkem, Klášterec nad Ohří, IČ: 74104578, s podmínkou provozu do  
22.00 hodin. 
        
 
 
Usnesení č. 231/2022 - Odměny ředitelům SZK a KZK 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh odměn za 2. pololetí roku 2021 řediteli 
příspěvkové organizace Sportovní zařízení Kadaň panu Romanu Muchnovi a ředitelce 
organizace Kulturní zařízení Kadaň paní Janě Čechové dle předloženého návrhu. 
 
       
 
 
Usnesení č. 232/2022 - Svolání mimořádné rady města 
 
          Rada města schvaluje svolání mimořádné schůze rady města dne 31.3.2022. 
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Usnesení č. 233/2022 - Nemocnice Kadaň, s.r.o. - úprava prohlášení ručitele ke smlouvě 
o úvěru č. 770/21-120 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města úpravu v článku IV. předloženého 
Prohlášení ručitele mezi městem Kadaň a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
IČO: 64948242, o převzetí ručitelského závazku při čerpání úvěru Nemocnicí Kadaň, s.r.o. 
 
       
  
Usnesení č. 234/2022 - Uzavření smlouvy o poskytnutí energetických služeb 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí energetických služeb pro zadání 
veřejné zakázky na dodávky elektřiny v hladině nízkého napětí na období od 1. 6. 2022 do 31. 
12. 2024 se společností Clean Energy Advisory s.r.o., IČ 096 68 390, se sídlem Praha 5, 
Smíchov, Karla Engliše 3201/6, PSČ 150 00, v předloženém znění a pověřuje PaedDr. Jiřího 
Kulhánka, starostu města, podpisem této smlouvy. 
 
        
 
 
Usnesení č. 235/2022 - Udělení souhlasu Clean Energy Advisory, s.r.o. 
 
          Rada města schvaluje udělení souhlasu s postoupením smlouvy o poskytnutí 
odborných, poradenských a právních služeb pro zadávací řízení o veřejné zakázce na dodávky 
plynu 2020 – 2022 pro období roku 2022, společnostmi Jirgl EP s.r.o., IČ 024 495 95, se sídlem 
Karlovy Vary, Kosmonautů 1060/12a, PSČ 360 05, a GRUNER advokátní kancelář, s.r.o., IČ 
020 07 347, DIČ CZ 020 07 347, se sídlem Karlovy Vary, Bělehradská 1094/1, PSČ 360 01, na 
společnost Clean Energy Advisory s.r.o., IČ 096 68 390, se sídlem Praha 5, Smíchov, Karla 
Engliše 3201/6, PSČ 150 00 a pověřuje PaedDr. Jiřího Kulhánka, starostu města, podpisem této 
smlouvy. 
        
 
Usnesení č. 236/2022 - Pověření  Mgr. Pavla Grünera 
 
          Rada města pověřuje Mgr. Pavla Grünera, vykonávajícího povolání advokáta jako 
společník v obchodní společnosti GRUNER advokátní kancelář, s.r.o., IČ 02007347, se sídlem 
Karlovy Vary, Bělehradská 1094/4, PSČ 360 01, vymáháním újmy způsobené společností 
Microenergy s.r.o., IČO 085 16 570, DIČ CZ08516570, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 
Praha 1, PSČ 110 00, porušením povinností dle rámcové dohody o sdružených službách 
dodávek elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na období od 1.1.2022 do 31.12.2024. 
 
        
 
    
 


