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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU ze 16. ZASEDÁNÍ 
 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA KADANĚ, 
 

které se konalo dne 31.3.2022 od 15:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
Usnesení č. 1/2022 - Rozbory hospodaření za rok 2021 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových 
organizací za rok 2021.  

 
 
 
Usnesení č. 2/2022 - Zpráva o vyúčtování individuálních dotací za rok 2021 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o vyúčtování individuálních 
dotací z rozpočtu Města Kadaň poskytnutých v roce 2021 sportovním klubům, ostatním 
žadatelům, sociálním organizacím a dalších individuálních dotací.  
 

 
 
 
Usnesení č. 3/2022 - Smlouva o poskytnutí dotace pro Destinační agenturu Dolní Poohří 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předložené Smlouvy 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. 4/2022 - Žádost o poskytnutí individuální dotace pro SK Kosagym Kadaň z.s. 
 

Zastupitelstvo města revokuje 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.  
 

 
 
 
Usnesení č. 5/2022 - Žádost o poskytnutí individuální dotace pro SK Kosagym Kadaň z.s. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace pro SK Kosagym Kadaň 
z.s. na projekt "Kadaň Open" ve výši 15.000 Kč.  
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Usnesení č. 6/2022 - Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Střední školu technickou, 
gastronomickou a automobilní Chomutov 
 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace na úhradu nákladů na 
stavební akci "Stavební úpravy skleníku ve středisku Kadaň" pro Střední školu technickou, 
gastronomickou a automobilní Chomutov ve výši 500.000 Kč.  
 
 
 
 
Usnesení č. 7/2022 - Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Vodní záchrannou službu 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí individuální dotace na činnost Vodní 
záchranné služby ČČK Nechranice p.s. z důvodu přebytkového rozpočtu v roce 2021 i návrhu 
rozpočtu žadatele na rok 2022.  

 
 
 
Usnesení č. 8/2022 - Žádost o individuální dotaci - Nestárnoucí senioři z Kadaně 
 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace na činnost pro nově 
vznikající spolek Nestárnoucí senioři z Kadaně, z.s. ve výši 40.000 Kč.  
 

 
 
 
Usnesení č. 9/2022 - Žádost plaveckého klubu 
 

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení plaveckého klubu TJ Slávie Kadaň do 
preferovaných sportů města Kadaň po registraci spolku ve spolkovém rejstříku.  
 

 
 
 
Usnesení č. 10/2022 - Žádost plaveckého klubu 
 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace na činnost pro nově 
vznikající plavecký klub TJ Slávie Kadaň ve výši 200.000 Kč za podmínky zapsání spolku do 
spolkového rejstříku.  

 
 
 
 
Usnesení č. 11/2022 - Žádost Základní školy Rudolfa Koblice o individuální dotaci 
 

Zastupitelstvo města schvaluje přidělení individuální dotace pro Základní školu Rudolfa 
Koblice, ul. Pionýrů 1102, Kadaň ve výši 32.000 Kč na projekt "DPS Donoty na Festivalu 
sborového zpěvu CHORwelten 2022".  
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Usnesení č. 12/2022 - 1. rozpočtové opatření 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložené 1. rozpočtové opatření (příloha č. 1).  
 

 
 

Usnesení č. 13/2022 - Smlouva o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje 
investičních nástrojů s Komerční bankou, a.s.  
 

 
 
Usnesení č. 14/2022 - Smlouva o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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. 15/2022 - Plán investiční výstavby na rok 2022 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený plán investiční výstavby na rok 2022.  
 
 
 
Usnesení č. 16/2022 - Návrh na sloučené hlasování o podbodech dispozic s nemovitým 
majetkem města 
 

Zastupitelstvo města schvaluje sloučené hlasování o podbodech dispozic  
s nemovitým majetkem města. 
        
 
 
Usnesení č. 17/2022 - Hlasování o podbodech 1) - 16) dispozic s nemovitým majetkem města 
 

Zastupitelstvo města schvaluje hlasovat en bloc u podbodů 1) -16) dispozic s nemovitým 
majetkem města, s tím, že následná usnesení tohoto bodu programu budou mít svá pořadová 
čísla. 
        
 
 
Usnesení č. 18/2022 - Záměr – prodej části par. č. 3460/180 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru obce prodat část par. č. 3460/180  
o vým. 130 m2 v k.ú. Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 19/2022 - Záměr – prodej pozemků v zahrádkářské kolonii v k.ú. Prunéřov 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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, 
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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. 20/2022 - 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) 
 

Zastupitelstvo města schvaluje revokaci bodu č. 2, 4, 6, 8 a 10 usnesení ZM č. 169/2021 
ze dne 16.12.2021. 
        
 
 
Usnesení č. 21/2022 - 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) 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Kadaň v zahrádkářské kolonii 
SZMK os. č. 1 v Kadani (etapa č. 2):   

 
1/ p. Břetenář, 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 , Kadaň 
Pozemky par. č. 3059, 3056/18 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 6 737,- Kč 

 
3/ 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: 6 477,- Kč 

 
4/ pí Metličková, Kadaň 
Pozemky par. č. 3056/3, 3056/9, 3056/10 a ideální 1/10 par. č. 3056/1 
Kupní cena činí: 6 652,- Kč 
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5/ manž. Misarovi, 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. 22/2022 - Prodej pozemku par. č. 5/3 v k.ú. Úhošťany 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 5/3 o vým. 227 m2 v k.ú. Úhošťany 
manželům p. Haklovi a pí Haklové, Úhošťany za dohodnutou kupní cenu 39.250,- Kč. 
        
 
 
Usnesení č. 23/2022 - Zánik věcného předkupního práva - par. č. 3143/13, par. č. 3143/51  
v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení věcného předkupního práva ve prospěch města k 
nemovitostem par. č. 3143/13 a par. č. 3143/51 jejíž součástí je stavba čp. 1728 v k.ú. Kadaň s 
pí Klímovou , Klášterec nad Ohří, (s ohledem na splnění podmínky kolaudace rodinného domu). 
        
 
 
Usnesení č. 24/2022 - Zrušení pověření v společenství č.p. 1240 - 1243, 1133 - 1135,  
1164 - 1166  (zastupování města ve společenstvích, kde má město majetkovou účast) 
 

Zastupitelstvo města schvaluje zrušit pověření osob k zastupování města Kadaně ve 
společenství vlastníků bytových jednotek (v souvislosti s úmrtím osob):  
- pí Vlčkové, bytem Kadaň,    - (v SVJ čp. 1240 - 1243) 
- p. Brumlicha, bytem Kadaň,  - (v SVJ čp. 1133 - 1135) 

                         (v SVJ čp. 1164 - 1166) 
 

        
 
 
Usnesení č. 25/2022 - Pověření osob v společenství č.p. 1240 - 1243, 1133 - 1135, 1164 - 1166 
(zastupování města ve společenstvích, kde má město majetkovou účast) 
 

Zastupitelstvo města schvaluje pověřit k zastupování  města Kadaně ve společenství 
vlastníků bytových jednotek:  
-  Mgr. Losenického, bytem Kadaň, - (v SVJ čp. 1240 - 1243) 
-  Bc. Batujeva , bytem Kadaň,     - (v SVJ čp. 1133 - 1135) 
-  pí Karasovou, bytem Kadaň,     - (v SVJ čp. 1164 - 1166) 
 
        
 
 
Usnesení č. 26/2022 - Nemocnice Kadaň s.r.o. - získání pozemků rozvojových ploch BV 6  
a BV 5 (na bydlení) v k. ú. Pokutice - I. etapa 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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  
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- nájemní smlouva č. 11411/11 s p. Jiřím Janem - par. č. 174/4 o vým. 3 817 m2 /účel: 
zemědělská činnost na dobu neurčitou  
- nájemní smlouva č. 11060/10 s p. Jiřím Janem -  par. č. 25 o vým. 102 m2 /účel: zemědělská 
výroba na dobu neurčitou.  
      

 
 

Usnesení č. 27/2022 - Prodej p.č. 2482/2 v k.ú. Kadaň – ČEZ a.s. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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. 28/2022 - Bezúplatný převod p.č. 2427/2 v k.ú. Kadaň a p.č. 16/4 v k.ú. Bystřice  
u Kadaně od ČR - ÚZSVM 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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. 29/2022 - Bezúplatný převod p.č. 3064/4, p.č. 3064/5, p.č. 3064/6 v k.ú. Kadaň  
od ČR - ÚZSVM 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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  
o pozemky na kterých se nacházejí veřejné místní komunikace a veřejná zeleň. 
 
        
 
Usnesení č. 30/2022 - 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 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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 o pozemky na kterých se nacházejí veřejné místní komunikace. 
 
        
 
 
Usnesení č. 31/2022 - Bezúplatný převod p.č. 1485/4  v k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje úplatný převod p.č. 1485/4 o výměře 48 m2  
v k.ú. Kadaň a trvá na svém usnesení č. 176/2021 ze dne 16.12.2021 – schválení bezúplatného 
převodu s odůvodněním, že p.č.1485/4 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 udržuje na své náklady. 
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Usnesení č. 32/2022 - Výkup bytových jednotek v ul. Chomutovská – prostupné sociální bydlení 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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“. 
 
        
 
 
Usnesení č. 33/2022 - Výkup čp. 1339 v k.ú. Kadaň (LV - Spotřební družstvo Jednota Kadaň) 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 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. 34/2022 - Prodej p.č. 2237/12 v k.ú. Kadaň – Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 2237/12 o výměře 173 m2 v k.ú. Kadaň  
(GP 3108-40/2022 ze dne 07.03.2022). 
Kupující: Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
Kupní cena je smluvní: 122. 830,- Kč (cena v čase a místě obvyklá) +21% DPH.  
Jedná se o vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku, který bude zastavěný stavbou 
výměníkové stanice včetně příslušenství a zajištění přístupu. 

 
        
 
Usnesení č. 35/2022 - Koncepce rodinné politiky města 
 

Zastupitelstvo města schvaluje koncepci rodinné politiky "Kadaň - město pro rodinu"  
v předloženém znění.  
 
 
Usnesení č. 36/2022 - Pořízení změny územního plánu Kadaně – pozemky p. č. 358/19, 358/26, 
358/45  k.ú. Tušimice 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo 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.  



8 
 

 
Usnesení č. 37/2022 - Pořízení změny územního plánu Kadaně – pozemky p. č. 384/1, 373/23  
k.ú. Tušimice 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo 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. 38/2022 - 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 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo 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. 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.  

 

 
 
 
Usnesení č. 39/2022 - Pořízení změny územního plánu Kadaně – společnost REAL ESTATE 
a.s., bytový dům 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo 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. 40/2022 - Pořízení změny územního plánu Kadaně - pozemek p.č. 3460/60, 
3460/61, 3460/322 k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo 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.  
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Usnesení č. 41/2022 - Vyhodnocení dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu města 
Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021" 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o vyhodnocení dotačního programu 
"Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021".  
 

 
 
 
 
Usnesení č. 42/2022 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2022" 
 

Zastupitelstvo 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) 

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. 43/2022 - Změna stanov společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. 
změnu stanov společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. v článku II. Předmět podnikání 
(činnosti), kde se doplňuje za stávající předměty podnikání:  
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
 
 
 
 
Usnesení č. 44/2022 - Zpráva jednatele Nemocnice Kadaň, s.r.o. 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu jednatele Nemocnice Kadaň, 
s.r.o., za rok 2021.  

 
 
 
Usnesení č. 45/2022 - Nemocnice Kadaň, s.r.o. - dodatek č.1 - úprava prohlášení ručitele ke 
smlouvě o úvěru č. 770/21-120 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o ručení 
ze dne 2.11. 2021 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.  
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Usnesení č. 46/2022 - Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2021 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o bezpečnostní situaci  
ve městě za rok 2021.  

 
 
 
Usnesení č. 47/2022 - Zpráva o sportu ve městě za rok 2021 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o sportu ve městě  
za rok 2021.  

 
 
 
Usnesení č. 48/2022 - Plán práce jednotlivých výborů zastupitelstva města 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložené plány práce jednotlivých výborů zastupitelstva 
města pro rok 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 


