
 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 13.5.2022 od 8:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Usnesení č. 311/2022 - Celková modernizace sportovního areálu ve městě Kadaň - informace 
 
          Rada města bere na vědomí , jako administrátor (určený na základě plné moci) 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Celková modernizace sportovního areálu ve městě 
Kadaň" pro zadavatele, kterým je Nohejbalový klub Kadaň z.s, doporučení hodnotící komise pro 
výběr zhotovitele na akci "Celková modernizace sportovního areálu ve městě Kadaň", včetně 
doporučení hodnotící komise k uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ: 27449416, se sídlem: 
Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5. 
 
       
 
 
Usnesení č. 312/2022 - Žádost o dotaci z dotačního titulu MV ČR pro obce na podporu 
integrace držitelů dočasné ochrany 2022 
 
          Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z národního dotačního titulu 
na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022 a 
schvaluje předloženou smlouvu o spolupráci mezi městem Kadaň a Development Centre For 
Foreigners, z.s., Školní 645, Kadaň 432 01, IČ: 10943722. 
 
       
 
 
Usnesení č. 313/2022 - Zadávací dokumentace pro nákup elektrické energie na období od 
1.6.2022 do 31.12.2024 v hladině nízkého napětí 
 
          Rada města schvaluje na základě doporučení Clean Energy Advisory s.r.o. navržený 
postup a způsob nákupu elektřiny v hladině nízkého napětí pro odběrná místa města Kadaň, 
příspěvkové organizace města Kadaň a obchodní společnosti, jejichž jediným akcionářem, 
respektive jediným společníkem je město Kadaň, pro období od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2024 tak, 
že veřejná zakázka bude zadána ve formě otevřeného řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ na 
základě rámcové dohody dle § 131 a násl. Zákona, a to o sdružených službách dodávky 
elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí, uzavřené v rámci centralizovaného zadávání ve 
smyslu § 9 ZZVZ s tím, že zadavatel ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ provádí zadávací 
řízení, v němž zadavatel a pověřující zadavatelé, jejichž seznam je přílohou č. 1, zadávací 
dokumentace, pořizují dodávky ve formě uzavírání dílčích smluv. 



 

 

 
       
 
Usnesení č. 314/2022 - Zadávací dokumentace pro nákup elektrické energie na období od 
1.6.2022 do 31.12.2024 v hladině nízkého napětí 
 
          Rada města schvaluje zmocnění Ing. Jiřího Jirgla, jednatele ve společnosti Clean 
Energy Advisory s.r.o. ke všem právním jednáním a faktickým úkonům spojeným se sdruženými 
službami dodávek elektřiny pro město Kadaň, příspěvkové organizace města Kadaň a obchodní 
společnosti, jejichž jediným společníkem, respektive jediným akcionářem je Město Kadaň, 
včetně možnosti nechat se dále zastoupit pro období od 1.6. 2022 - 31.12. 2024. 
 
       
 
 
Usnesení č. 315/2022 - Zadávací dokumentace pro nákup elektrické energie na období od 
1.6.2022 do 31.12.2024 v hladině nízkého napětí 
 
          Rada města pověřuje PaedDr. Jiřího Kulhánka, starostu města, podpisem plné moci 
pro Ing. Jiřího Jirgla a dokumentů souvisejících s nákupem elektřiny. 
 
       
 
 
Usnesení č. 316/2022 - Zadávací dokumentace pro nákup elektrické energie na období od 
1.6.2022 do 31.12.2024 v hladině nízkého napětí 
 
          Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky "NÁKUP ELEKTRICKÉ 
ENERGIE NA OBDOBÍ OD 1. 6. 2022 DO 31. 12. 2024 V HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ“ v 
předloženém znění a pověřuje Clean Energy Advisory s.r.o. k jejím případným změnám. 
 
       
 
 
Usnesení č. 317/2022 - Zadávací dokumentace pro nákup elektrické energie na období od 
1.6.2022 do 31.12.2024 v hladině nízkého napětí 
 
          Rada města schvaluje předložený vzor rámcové dohody o sdružených službách 
dodávek elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na období od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2024 a 
pověřuje Clean Energy Advisory s.r.o. k jejím případným změnám. 
 
       
 
 
Usnesení č. 318/2022 - Zadávací dokumentace pro nákup elektrické energie na období od 
1.6.2022 do 31.12.2024 v hladině nízkého napětí 
 
          Rada města schvaluje komisi pro veřejnou zakázku "NÁKUP ELEKTRICKÉ ENERGIE 
NA OBDOBÍ OD 1. 6. 2022 DO 31. 12. 2024 V HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ“ ve složení: 
- Ing. Jiří Jirgl, Clean Energy Advisory s.r.o. 
- Mgr. Pavel Grüner, Clean Energy Advisory s.r.o. 
- Mgr. Zdeněk Hosman, radní 
- Ing. Zdeněk Vaško, tajemník MěÚ Kadaň 
- Michal Prokopec, informatik MěÚ Kadaň 
 



 

 

Náhradníci: 
- Dušan Kučera, jednatel TH Kadaň, a.s. 
- Roman Muchna, ředitel SZK 
 
       
 
 
Usnesení č. 319/2022 - Zadávací dokumentace pro nákup elektrické energie na období od 
1.6.2022 do 31.12.2024 v hladině nízkého napětí 
 
          Rada města pověřuje pro veřejnou zakázku „Nákup elektrické energie na období od 1. 
1. 2022 do 31. 12. 2024 v hladině nízkého napětí“ manažerem a administrátorem zakázky na 
elektronickém nástroji pro zadávání veřejných zakázek (http://tenderarena.cz) Mgr. Pavla 
Grünera a pro elektronické otevírání nabídek Mgr. Pavla Grünera a Ing. Zdeňka Vaško, 
tajemníka úřadu. 
 
       
 
 
Usnesení č. 320/2022 - Studijní služební cesta pořádaná Severočeskými Doly, a.s. 
 
          Rada města schvaluje účast Ing. Zdeňka Vaško na zahraniční studijní cestě pořádané 
Severočeskými Doly, a.s. ve dnech 31.5. 2022 - 3.6. 2022. 
 
       
 
  
 
 
 
    
    
 


