
 

1 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 30.6.2022 od 7:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 496/2022 - Oprava víceúčelového hřiště u DDM Šuplík - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce " Oprava 
víceúčelového hřiště u DDM Šuplík ": 
1. TUBEKO SPORT, spol. s r.o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČ: 49825020 
2. 3D PROGRAM, s.r.o., Objízdná 1911, 765 02 Otrokovice, IČ: 01965549  
3. Tomovy parky s.r.o., Radvánovice 11, 511 01 Karlovice, IČ: 47470712 
 
    
 
Usnesení č. 497/2022 - Úprava nájemních smluv na nebytové prostory v čp. 1339  k.ú. Kadaň   
získaných po uskutečnění výkupu čp. 1339 v k.ú. Kadaň od  Spotřebního družstva Jednota 
Kadaň 
 
          Rada města schvaluje úpravu nájemních smluv, které přejdou na město Kadaň 
výkupem čp.1339 a p.č. 1790 v k.ú. Kadaň, a to formou uzavření dodatků, které upraví dobu 
nájmu (z doby neurčité na dobu určitou ode dne podpisu dodatků do 30.6.2023), dále formu 
vyúčtování záloh na energie a upraví nájemné v souvislosti se skutečností, že město je 
osvobozeno od platby DPH, tudíž ji do nájmu nezapočítává.  
Jedná se o smlouvy o nájmy nebytových prostor:  
-Smlouva č. 1000386 ze dne 20. 02. 2017 (nájemce Guigiu Jiang) 
-Smlouva č. 1000391 ze dne 26. 04. 2018 (nájemce Tomáš Pukančík) 
-Smlouva bez uvedeného čísla ze dne 30. 04. 2002 (nájemce Pavel Šlagorský) 
-Smlouva č. 1000400 ze dne 22. 10. 2020 (nájemce Karel Hrošek) 
K uzavření dodatků dojde neprodleně po provedení zápisu čp. 1339 a p.č. 1790 v k.ú. Kadaň na 
list vlastnictví města Kadaně. 
   
 
Usnesení č. 498/2022 - Nově uvolněný byt 
 
          Rada města schvaluje vyčlenit byt 1392/021, vel. 1+1, v ul. Věžní pro seniory. 
 
     
 
 
Usnesení č. 499/2022 - Přidělení bytu zvláštního určení pro seniory v DPS - čp. vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 
v budově v ul. Věžní v Kadani s pí Kratochvílovou.       


