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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU ze 42. SCHŮZE 
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 18.8.2022 od 8:00 hodin 
v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 501/2022 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla 
splněna, kromě usnesení č. 191/2022 a 341/2022, která trvají. 
 
        
 
 
Usnesení č. 502/2022 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města bere na vědomí  
- informaci tajemníka úřadu o průběhu příprav na komunální volby 2022 
 
        
 
 
Usnesení č. 503/2022 - Žádost o souhlas k uzavření darovacích smluv na finanční dar -   
ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar na zaplacení obědů ve 
školní jídelně pro 6 žáků v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši 13 224 Kč, a uzavření 
darovací smlouvy na finanční dar na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 6 žáků v období od 
1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 ve výši 20 532 Kč, pro školní rok 2022/2023 celkem 33 756 Kč mezi 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Základní školou a mateřskou školou při nemocnici, Kadaň,  
ul. Chomutovská 1289 v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti". 
 
        
 
 
Usnesení č. 504/2022 - Opatření k odstranění zjištěných nedostatků ČŠI - MŠ Kadaň, Žitná 615 
 
          Rada města bere na vědomí zápis z následné kontroly zřizovatele dne 17. 6. 2022  
a předložená opatření ředitelky MŠ Kadaň, Žitná k odstranění zjištěných nedostatků Českou 
školní inspekcí, která byla provedena ve dnech 12. až 14. 1. 2022 na Mateřské škole, ul. Žitná 
615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace a ukládá připravit návrh pro úpravu osobního 
hodnocení ředitelky MŠ. 
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Usnesení č. 505/2022 - Žádost o souhlas s realizací projektu Operačního programu Jan Amos 
Komenský: "MŠ Písnička 002" – MŠ Kadaň, Školní 1479 
 
          Rada města schvaluje realizaci projektu výzvy č. 02_22_002 šablony pro MŠ a ZŠ I 
Operačního programu Jan Amos Komenský: „MŠ Písnička 002“ na Mateřské škole, Školní 
1479, Kadaň, příspěvková organizace. 
        
 
 
Usnesení č. 506/2022 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy na finanční dar  
-  ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 
 
          Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar na zaplacení obědů ve 
školní jídelně pro 1 žákyni v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši 2 262 Kč, a uzavření 
darovací smlouvy na finanční dar na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 1 žákyni v období od 
1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 ve výši 3 683 Kč, pro školní rok 2022/2023 celkem 5 945 Kč 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. 507/2022 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu o poskytnutí 
investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Nákup zdravotnických přístrojů“ 
ve výši 18 mil. Kč pro Nemocnici Kadaň s.r.o. v rámci Podpory vytváření podmínek pro 
uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví. 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 508/2022 - Rozbory hospodaření města a jeho PO za I. pololetí 2022 
 
          Rada města bere na vědomí předložené rozbory hospodaření města a jeho 
příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2022. 
 
        
 
 
Usnesení č. 509/2022 - Změna odpisového plánu KZK 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu Kulturního zařízení Kadaň, 
příspěvkové organizace. 
        
 
 
Usnesení č. 510/2022 - Kadaň – oplocení vč. ochranné sítě hřiště pro softball - změnový list č. 1 
- informace 
 
          Rada města bere na vědomí změnový list č.1 na akci: "Kadaň – oplocení vč. ochranné 
sítě hřiště pro softball", uzavřený s firmou BAGROS s.r.o, Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3, 
IČ: 26740397. 
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Usnesení č. 511/2022 - Úprava Mírového náměstí – 3. etapa - změnový list č. 1 - informace 
 
          Rada města bere na vědomí změnový list č.1 na akci: "Úprava Mírového náměstí  
– 3. etapa", uzavřený s firmou PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10  
– Strašnice, IČ 26769611. 
        
 
 
Usnesení č. 512/2022 - Oprava části cyklostezky Kadaň - Klášterec - změnový list č. 1 - 
informace 
 
          Rada města bere na vědomí změnový list č.1 na akci: "Oprava části cyklostezky Kadaň - 
Klášterec", uzavřený s firmou Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Nerudova 67/10,  
430 01 Chomutov. 
        
 
 
Usnesení č. 513/2022 - Oprava plotu u Domova pro seniory – dodatek č. 1 - informace 
 
          Rada města bere na vědomí uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci: "Oprava 
plotu u Domova pro seniory" s firmou HP STAV – Jan Perout s.r.o., Fibichova 660,  
432 01 Kadaň, IČ 05684871. 
 
        
 
 
Usnesení č. 514/2022 - Oprava střechy objektu č.p. 1 v Kadani - změnový list č. 1 - informace 
 
          Rada města bere na vědomí změnový list č.1 na akci: "Oprava střechy objektu  
č.p. 1 v Kadani", uzavřený s firmou PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 
10, IČ: 26769611. 
 
        
 
 
Usnesení č. 515/2022 - Kadaňský hrad - rozšíření výstavních prostor - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise vyloučit z výběrového řízení na 
zhotovitele akce "Kadaňský hrad - rozšíření výstavních prostor" firmu BAGROS s.r.o.,  
IČ: 26740397, se sídlem: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3 – Žižkov a firmu Bauvant s.r.o., 
IČ: 27449416, se sídlem: Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 z důvodu nesplnění 
zadávacích podmínek výběrového řízení. 
 
        
 
 
Usnesení č. 516/2022 - Kadaňský hrad - rozšíření výstavních prostor - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Kadaňský hrad - rozšíření výstavních prostor" a uzavření SoD s firmou HP STAV – Jan Perout 
s.r.o., IČ: 05684871, se sídlem: Fibichova 660, 432 01 Kadaň. 
 
        
 
 



4 
 

Usnesení č. 517/2022 - Oprava víceúčelového hřiště u DDM Šuplík - výběr zhotovitele 
 
          Rada města ruší výběrové řízení na zhotovitele akce "Oprava víceúčelového hřiště  
u DDM Šuplík", a to na základě bodu č.17 „Výzvy k podání nabídky“ (č.j. MUKK/31638/2022)  
z důvodu převedení akce „Oprava víceúčelového hřiště u DDM Šuplík“ do zásobníku 
investičních akcí na další období. 
 
        
 
 
Usnesení č. 518/2022 - Oprava opěrné stěny v ul. J. Švermy - 3. etapa - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "Oprava 
opěrné stěny v ul. J. Švermy - 3. etapa": 
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. JUREX VOS, s.r.o., IČ 12895679, Richarda Weinera 2304, Budějovické Předměstí,  
    397 01 Písek 
 
        
 
 
Usnesení č. 519/2022 - Revitalizace veřejných prostranství - sídliště Na Podlesí - hřiště  
s dřevěnou palubou - dodatek č. 1 SoD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22S0009 ze dne 
22.3.2022 na akci "Revitalizace veřejných prostranství - sídliště Na Podlesí - hřiště s dřevěnou 
palubou" s firmou HP STAV – Jan Perout s.r.o., IČ: 05684871, se sídlem: Fibichova 660,  
432 01 Kadaň. 
        
 
 
Usnesení č. 520/2022 - 5. ZŠ – oprava podlah 2.NP – pavilon B – dodatek č. 1 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci: "5.ZŠ – oprava 
podlah 2.NP – pavilon B " s firmou ROMAN JAMEČNÝ s.r.o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 
10, IČ: 03770184. 
        
 
 
Usnesení č. 521/2022 - Rozšíření kapacity parkování v ul. Fibichova za č.p. 1556 - návrh firem  
k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "Rozšíření 
kapacity parkování v ul. Fibichova za č.p. 1556": 
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
2. Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 
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. JUREX VOS, s.r.o., IČ 12895679, Richarda Weinera 2304, Budějovické Předměstí,  
    397 01 Písek 
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Usnesení č. 522/2022 - Oprava hradební zdi podél Státního okresního archivu Chomutov  
se sídlem v Kadani – havarijní stav - informace 
 
          Rada města bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo s firmou HP STAV – Jan Perout 
s.r.o., se sídlem Fibichova 660, 432 01 Kadaň, IČO: 05684871 na opravu havarijního úseku 
hradební zdi, a to v souladu s čl. VII, odst.5 "Pravidel pro zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Kadaň". 
        
 
 
Usnesení č. 523/2022 - 4. MŠ - oprava podlahových krytin - dodatek č. 1 SoD - informace 
 
          Rada města bere na vědomí uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 16064/2022 ze 
dne 23.2.2022 na akci: "4.MŠ – oprava podlahových krytin" s firmou ROMAN JAMEČNÝ s.r.o., 
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČ: 03770184. 
 
        
 
 
Usnesení č. 524/2022 - 4. MŠ - oprava elektroinstalace - dodatek č. 1 SoD - informace 
 
          Rada města bere na vědomí uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 16190/2022 ze 
dne 17.6.2022 na akci: "4.MŠ – oprava elektroinstalace" s firmou ROMAN JAMEČNÝ s.r.o., 
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČ: 03770184. 
 
        
Usnesení č. 525/2022 - Revitalizace parkánů 1. a 2. segment včetně úpravy nádvoří u hradu – 
změna závazku ze SoD 
 
          Rada města bere na vědomí informaci odboru výstavby o postupu při zajišťování 
podkladů nutných k rozhodnutí žádosti firmy PETROM STAVBY, a.s. (IČO 26769611, se sídlem 
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10) o změnu závazku plynoucích ze Smlouvy o dílo ze dne 
30.6.2021 na akci "Revitalizace parkánů 1. a 2. segment včetně úpravy nádvoří u hradu"  
a vyjádření administrátora veřejné zakázky, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
        
 
 
Usnesení č. 526/2022 - Revitalizace parkánů 1. a 2. segment včetně úpravy nádvoří u hradu – 
změna závazku ze SoD 
 
          Rada města schvaluje způsob provedení navýšení ceny díla veřejné zakázky 
"Revitalizace parkánů 1. a 2. segment včetně úpravy nádvoří u hradu" na základě žádosti firmy 
PETROM STAVBY, a.s. (IČO 26769611, se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10)  
o změnu závazku plynoucích ze Smlouvy o dílo ze dne 30.6.2021, a to za těchto podmínek: 
- navýšení ceny bude v souladu s § 222 odst.4 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (navýšení činí nejvýše 15 % původní hodnoty zakázky).  
- při úpravě ceny stavebních prací a materiálů realizovaných v období od 10.3.2022 do 
31.6.2022 bude využito cenové soustavy firmy ÚRS CZ a.s. pro dané období, tedy cenová 
úroveň 1. pololetí roku 2022. 
- při úpravě ceny stavebních prací a materiálů realizovaných v období od 1.7.2022 bude využito 
cenové soustavy firmy ÚRS CZ a.s. pro dané období, tedy cenová úroveň 2. pololetí roku 2022. 
- v případě položek neobsažených v cenících URS (tzv. „R – položky“) bude úprava provedena 
na základě průzkumu cen, prověření cen u zpracovatele projektové dokumentace, či jiným 
prokazatelným způsobem. 
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Usnesení č. 527/2022 - Strážiště II - převod práv a závazků - BJ 1917/1 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 299/03/10/13 na BJ 1917/1  
s p. Zdeňkem Fiedlerem, bytem Kadaň, Na Strážišti 1897 dohodou ke dni 30.09.2022 a bere na 
vědomí žádost o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 12432/13 uzavřené  
s p. Zdeňkem Fiedlerem ke stejnému datu a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 
ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou. 
 
 
Usnesení č. 528/2022 - Strážiště II - převod práv a závazků - BJ 1917/1 
 
          Rada města schvaluje do doby realizace smlouvy o budoucí smlouvě kupní pronájem 
nemovitostí bytu č. 1 v objektu čp. 1917 na zastavěné parcele 2953/120, příslušného podílu na 
společných částech domu včetně garážového stání v suterénu domu, včetně ideální 1/9 
zastavěné parcely 2953/120 v k.ú. Kadaň pí Daně Hyklové, bytem Kadaň, Na Strážišti 1897.    
Nájemní cena činí 700,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny. 
Účinnost smlouvy od 01.10.2022. 
                                                 
 
Usnesení č. 529/2022 - Strážiště II - převod práv a závazků - BJ 1917/1 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní na nemovitosti - byt č. 1 v objektu čp. 1917 na zastavěné par. č. 2953/120, 
příslušný podíl na společných částech domu včetně garážového stání v suterénu domu, včetně 
ideální 1/9 zastavěné par. č. 2953/120 v k. ú. Kadaň s pí Danou Hyklovou, bytem Kadaň, Na 
Strážišti 1897 s účinností od 01.10.2022. Výše kupní ceny činí 838 700,-Kč. 
        
 
 
Usnesení č. 530/2022 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – ČEZ Distribuce, a.s. 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby na pozemku ve vlastnictví města – par. č. 286/1 v k.ú. Kadaň, za 
jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 dle smlouvy v předloženém znění. 
 
       
 
Usnesení č. 531/2022 - Ukončení NS č. 13506/16 ze dne 24.03.2016 
 
          Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 13506/16 ze dne 
24.03.2016 s pí Krämerovou,  Kadaň k 30.09.2022. 
 
      
 
 
Usnesení č. 532/2022 - Záměr – pronájem části par. č. 61/1 (díl N) a par. č. 61/6 v k.ú. Prunéřov 
 
          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 pronajmout část par. č. 61/1 (díl N) o vým.  
375 m2 a par. č. 61/6 o vým. 16 m2 v k.ú. Prunéřov. 
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Usnesení č. 533/2022 - Záměr – RD čp. 1908 v k.ú. Kadaň, strážiště II – převod práv a závazků 
 
          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 pronajmout a prodat pozemek par.  
č. 2953/104 o výměře 117 m2 jehož součástí je rodinný dům čp. 1908 včetně garáže a oplocená 
zahrada par. č. 2953/105 o výměře 45 m2 v k.ú. Kadaň a to na základě čl. IV. odst. 4.3. smlouvy 
č. 4344/N/02. 
       
 
 
Usnesení č. 534/2022 - Bytová jednotka vč. garážového stání C9 v Kadani,ul. Dvořákova – 
převod práv a závazků 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení Smlouvy o nájmu 
bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13875/16 s manželi Bartákovými, bytem Kadaň, 
dohodou ke dni 30.9.2022. 
 
       
 
 
Usnesení č. 535/2022 - Bytová jednotka vč. garážového stání C9 v Kadani,ul. Dvořákova – 
převod práv a závazků 
 
          Rada města schvaluje do doby realizace Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí 
smlouvě kupní pronájem níže uvedené nemovitosti pí Bartákové, bytem Kadaň, s účinností od 
1.10.2022. 
nemovitost:  
bytová jednotka o velikosti podlahové plochy 82 m2, umístěna v bytovém domě  
v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích parc. 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 parc. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň. Nájemní cena činí 
2.460,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny. 
 
       
 
Usnesení č. 536/2022 - Bytová jednotka vč. garážového stání C9 v Kadani,ul. Dvořákova – 
převod práv a závazků 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o nájmu 
bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní s pí Bartákovou, bytem Kadaň, s účinností od 
1.10.2022. 
nemovitost:  
bytová jednotka o velikosti podlahové plochy 82 m2, umístěna v bytovém domě  
v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích parc. č. 1419/2, 1420/2  
a 1420/3 v k.ú. Kadaň, podíl na společných částech domu a podíl na zastavěných pozemcích 
parc. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň. Kupní cena nemovitosti činí 639.600,- Kč. 
       
 
Usnesení č. 537/2022 - Bytová jednotka vč. garážového stání C9 v Kadani, ul. Dvořákova – 
převod práv a závazků 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení  Smlouvy o nájmu 
garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13876/16 s manželi Bartákovými, 
bytem Kadaň, dohodou ke dni 30.9.2022. 
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Usnesení č. 538/2022 - Bytová jednotka vč. garážového stání C9 v Kadani, ul. Dvořákova – 
převod práv a závazků 
 
          Rada města schvaluje do doby realizace Smlouvy o nájmu garážového stání s ujednáním 
o budoucí smlouvě kupní pronájem níže uvedené nemovitosti pí Bartákové, bytem Kadaň, s 
účinností od 1.10.2022. 
nemovitost:  
garážové stání č. C9, tj. spoluvlastnický podíl na objektu podzemních garáží umístěných pod 
pozemky č. 1419/1 a 1420/1 v k.ú. Kadaň ve výši odpovídající podílu plochy garážového stání  
k celkové ploše podzemních garáží. 
Nájemní cena činí 350,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny. 
 
       
 
 
Usnesení č. 539/2022 - Bytová jednotka vč. garážového stání C9 v Kadani, ul. Dvořákova – 
převod práv a závazků 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o nájmu 
garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní s pí Bartákovou, bytem Kadaň, s 
účinností od 1.10.2022. 
nemovitost:  
garážové stání č. C9, tj. spoluvlastnický podíl na objektu podzemních garáží umístěných pod 
pozemky č. 1419/1 a 1420/1 v k.ú. Kadaň ve výši odpovídající podílu plochy garážového stání  
k celkové ploše podzemních garáží. 
Kupní cena nemovitosti činí 90.720,- Kč. 
       
 
 
Usnesení č. 540/2022 - Informace k pozemku par. č. 3065/44 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města bere na vědomí informace k pozemku par. č. 3065/44 v k.ú. Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 541/2022 - 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 Ivety Hlavaté, bytem Úhošťany 64 – par. č. 101/9 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. 542/2022 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – Severočeská vodárenská 
společnost a.s. 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
pozemku ve vlastnictví města – par. č. 330/1, 329/3, 328/1, 311/1 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou 
úplatu ve výši 11.700,- 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. 543/2022 - Prodloužení nájemního vztahu na pozemky Povodí Ohře s.p.  
v k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města schvaluje uzavření předloženého znění nájemní smlouvy č. 761/2022 mezi 
Povodím Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov a městem Kadaň. Jedná se o pronájem 
pozemků p.č. 510/25 o výměře 17 m2, p.č. 510/26 o výměře 51 m2 a části p.č. 510/2 o výměře 
230 m2 v k.ú. Prunéřov, které jsou využívány v rámci provozu „Prunéřovského koupaliště“. 
Pronájem je povodím sjednán na dobu určitou 5 let, od 1.10.2022 do 31.09.2027 za nájemní 
cenu 5006,40 Kč/rok. 
 
       
 
 
Usnesení č. 544/2022 - Ukončení nájemní smlouvy č. 72N20/42 – Státní pozemkový úřad ČR 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 72/N20/42 uzavřené mezi Státním 
pozemkovým úřadem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3 a městem Kadaň, a to dohodou ke dni 
30.09.2022. Jedná se o ukončení nájemního vztahu sjednaného na část p.č. 416 o výměře 3 m2 
v k.ú. Prunéřov. 
 
       
 
Usnesení č. 545/2022 - Budoucí realizace místní komunikace na p.č. 3284/1 v k.ú. Kadaň  - 
DIAMO, s.p. odštěpný závod PKÚ 
 
          Rada města schvaluje uzavření předloženého znění smlouvy o umožnění realizace 
stavby mezi podnikem DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem a městem 
Kadaň. Jedná se o sjednání dočasného záboru p. č. 3284/1 o výměře 2174 m2 v k.ú. Kadaň za 
cenu smluvní 24,- Kč/m2/rok po dobu realizace stavby „Oprava komunikace u vlakové zastávky 
Kadaň - Bystřice“. 
 
       
Usnesení č. 546/2022 - Budoucí realizace místní komunikace na části p.č. 3285/3 v k.ú. Kadaň 
– Správa železnic, státní organizace 
 
          Rada města schvaluje pronájem části p.č. 3285/3 o výměře 12 m2 v k.ú. Kadaň  
od Správy železnic, státní organizace za účelem umožnění realizace „Oprava komunikace  
u vlakové zastávky Kadaň – Bystřice“ s tím, že nájemné je stanoveno s ohledem na Cenový 
věstník 19/2021 (Výměr MF č. 01/2022) ve výši 100,- Kč/m2/rok, tj. celkem 1 200,- Kč/rok bez 
DPH. 
 
       
 
Usnesení č. 547/2022 - Bezúplatný převod p.č. 110/16, p.č. 110/17 a p,č, 1485/4 v k.ú. Kadaň 
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření předloženého znění 
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného 
práva č. 82/2022 mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem 
Kadaň. Jedná se o bezúplatný převod p.č. 110/16, p.č. 110/17, p.č. 1485/4 v k.ú. Kadaň  
s omezujícími podmínkami. 
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Usnesení č. 548/2022 - Bezúplatný převod p.č. 1448 k.ú. Kadaň od ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření předloženého znění 
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva 
č. 94/2022 mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Kadaň. 
Jedná se o bezúplatný převod p.č. 1448 v k.ú. Kadaň s omezujícími podmínkami. 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 549/2022 - Převod p.č. 2572 v k.ú. Kadaň od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
 
          Rada města bere na vědomí informace k přípravě podkladů pro bezúplatný převod 
pozemků od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a ukládá zajištění 
geometrického zaměření částí p.č. 2572 a p.č. 2573 v k.ú. Kadaň v rozsahu dohodnutém dle 
nabídky ČR - ÚZSVM (pozemky dotčené místní komunikací, stavbou přístřešku pro komunální 
odpad a veřejnou zelení (směrem k místní komunikaci). 
 
       
 
 
Usnesení č. 550/2022 - 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 pí Gunárovou. 
 
       
 
Usnesení č. 551/2022 - 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 pí Zvolenskou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 552/2022 - 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 manželi Žemberiovými. 
 
       
 
 
Usnesení č. 553/2022 - Přidělení bytu sociálního 2. stupně bez jistoty –vel. 2+kk 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v 
budově v Prunéřově, v Kadani s p. Kašným. 
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Usnesení č. 554/2022 - Přidělení bytu startovacího 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 Hrdličkovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 555/2022 - Přidělení bytu startovacího s jistotou – vel. 1+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Golovinova, v Kadani se p. Soukupem. 
 
       
 
 
Usnesení č. 556/2022 - 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 manželi Šandorovými. 
 
       
 
 
Usnesení č. 557/2022 - Přidělení bytu standardního s jistotou –vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku 03 o velikosti 1+2 v 
budově v ul. Golovinova, v Kadani s pí Miklovičovou. 
 
       
Usnesení č. 558/2022 - 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 s p. Jadou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 559/2022 - 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 Makarenko. 
 
       
 
Usnesení č. 560/2022 - 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 s p. Horváthem. 
 
       
 
Usnesení č. 561/2022 - Přidělení bytu standardního s jistotou –vel. 1+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v 
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budově v ul. Golovinova, v Kadani s p. Husak. 
 
       
 
 
Usnesení č. 562/2022 - Přidělení bytu standardního s jistotou –vel.1+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v 
budově v ul. Golovinova, v Kadani s pí Koišovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 563/2022 - Přidělení bytu zvláštního určení v DPS - vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově  ul. Věžní, v Kadani se p. Tököli. 
 
       
 
 
Usnesení č. 564/2022 - Přidělení bytu sociálního –vel. 1+3 
 
          Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+3 v 
budově v ul. Chomutovská, v Kadani s pí Bouchnerovou, z důvodu nesplnění podmínek 
prostupného bydlení. 
 
       
Usnesení č. 565/2022 - Nově uvolněné byty 
 
          Rada města schvaluje vyčlenit byty 1341/009, vel. 1+2, v ul. Golovinova, Kadaň, 
1637/013, vel. 1+1, v ul. Na Podlesí, Kadaň pro potřeby Nemocnice Kadaň. Byty 1421/010, vel. 
1+2, v ul. Na Podlesí, Kadaň, 1270/012, vel. 1+2, v ul. Chomutovská, Kadaň vyčlenit jako 
startovací pro mladé lidi. Byty 1283/012, vel. 1+2, v ul. Chomutovská, Kadaň, 1270/015, vel. 
1+2, v ul. Chomutovská, Kadaň pro samoživitele. 
 
       
 
Usnesení č. 566/2022 - Žádost o změnu statusu nájemní smlouvy - čp. 1157/005 o vel.1+2 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 005 o velikosti 
1+3 v budově čp. 1157 v ul. Budovatelů, v Kadani s manželi Málkovými. 
 
       
 
Usnesení č. 567/2022 - Žádost o souhlas s podnájmem RD Na Strážišti, Kadaň  
– p. Parkan 
 
          Rada města schvaluje Parkanovi, Na Strážišti Kadaň, podnájem rodinného domu do 31. 
08. 2023 rodině se dvěma dětmi. 
 
       
 
Usnesení č. 568/2022 - Žádost o převedení dekretu nebo prodeje bytu 
 



13 
 

          Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města převedení nájemní smlouvy  
a prodloužení nájemní smlouvy a prodej bytové jednotky o velikosti 1+2 v budově  
v ul. Golovinova, v Kadani pí Švandrlíkové. 
 
 
 
Usnesení č. 569/2022 - Žádost o koupi části městského bytu na adrese Na Podlesí 1421, čb. 10 
 
          Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení jednoho pokoje 
bytové jednotky č. 010 o velikosti 1+2 v budově čp. 1421 v ul. Na Podlesí, v Kadani Monice 
Pokorné. 
       
 
 
Usnesení č. 570/2022 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení –pí Lukáčová 
 
          Rada města neschvaluje žádost paní Lukáčové, bytem Kadaň o prominutí poplatků z 
prodlení z důvodu nesplnění podmínek, které byly schváleny usnesením ZM č. 38/2018 jako 
Postup při rozhodování o možném prominutí dluhu. 
 
 
 
Usnesení č. 571/2022 - Revokace usn. č. 350/2022 ze dne 17. 05. 2022 o přidělení bytu  
- vel. 1+2 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 350/2022 ze dne 17. 05. 2022 o přidělení bytu  
o velikosti 1+2 v budově v ul. Chomutovská, v Kadani s pí Lukáčovou. 
 
       
 
Usnesení č. 572/2022 - Revokace usn. č. 444/2022 ze dne 09. 06. 2022 o přidělení bytu  
- vel. 2+0 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 444/2022 ze dne 09. 06. 2022 o přidělení bytu  
o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově, v Kadani se pí  Doležalovou. 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 573/2022 - 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. 574/2022 - Žádost o dotaci MV ČR na projekty obcí na podporu integrace držitelů 
dočasné ochrany 
 
          Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Multikulturní podzim a zima  
v Kadani v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR na projekty obcí na podporu integrace 
držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022. 
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Usnesení č. 575/2022 - Návrh odměny ředitelce MěSSS Kadaň 
 
          Rada města schvaluje vyplacení navržené odměny ředitelce MěSSS Kadaň Mgr. Lence 
Raadové, MBA za 1. pololetí roku 2022, dle protinávrhu. 
 
       
 
Usnesení č. 576/2022 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy na finanční dar 
 
          Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 109.058,- Kč, 
tvořený 50.000,- Kč z fondu "ČSOB pomáhá regionům 2022" a 59.058,- Kč z veřejné sbírky 
Fóra dárců. 
        
 
 
Usnesení č. 577/2022 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2022" 
 
          Rada města schvaluje přidělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací  
z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2022" takto: 
 

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno  
(v Kč) 

Schváleno  
(v Kč) 

Kristýna Krumlová 093 12 706 kpt. Jaroše 605 30 068 11 300 
Jana Špičková 118 64 907 Na Průtahu 1855 49 547 31 000 

 
Hodnocení žádostí: 
Podnikatel Účelnost Rozpočet Inovativnost Zájem 

města 
Body 

průměr 
Bonus 
MPR 

Celkem 
schváleno 

Kristýna 
Krumlová 

3 2 7 6 18 ne 18 bodů 
38 % 

Jana 
Špičková 

3 4 13 9 30 ne 30 bodů 
63 % 

 
        
 
 
 
Usnesení č. 578/2022 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2022" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení dotací z dotačního 
programu "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí 
roku 2022" takto: 
 

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno  
(v Kč) 

Doporučeno 
 (v Kč) 

Mgr. Iveta 751 21 441 Nerudova 1956 141 920 91 700 
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Gabčíková, MBA 
Bc. Lucie Fiala 034 16 470 Chomutovská 1270 99 000 33 000 

Karolína Zalabák 084 13 142 Školní 685 100 500 12 600 
 
Hodnocení žádostí: 

Podnikatel Účelnost Rozpočet Inovativno
st 

Zájem 
města 

Body 
průměr 

Bonus 
MPR 

Celkem 
doporučeno 

Mgr. Iveta 
Gabčíková, 
MBA 

3 3 11 9 25 ano 31 bodů 
65 % 

Bc. Lucie 
Fiala 

2 2 7 5 16 ne 16 bodů 
33 % 

Karolína 
Zalabák 

1 1 2 1 6 ne 6 bodů 
13 % 

 
*MPR - Městská památková rezervace 
 
       
 
Usnesení č. 579/2022 - Zpráva o poskytování dotací z dotačního programu "Poskytování dotací 
z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2022" 
 
          Rada města bere na vědomí zprávu o poskytování dotací z dotačního programu 
"Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2022" platný do 
30.6.2022. 
        
 
 
Usnesení č. 580/2022 - Žádost o schválení dlouhodobého pronájmu majetku města třetí osobě  
- KZK, p.o. 
 
          Rada města schvaluje v souladu s Vnitřními pravidly zřizovatele pro hospodaření 
příspěvkových organizací s majetkem města uzavření předložené Nájemní smlouvy č. 2/2022 
na pronájem prostor v prvním patře Orfea na dobu neurčitou s organizací Junák – český skaut, 
středisko Úhošť Kadaň, z.s. 
 
        
 
 
Usnesení č. 581/2022 - Smlouva o poskytování software č. 950 mezi Městem Kadaň a firmou 
STARLIT spol. s r. o. 
 
          Rada města schvaluje předloženou Smlouvu o poskytování software č. 950 mezi Městem 
Kadaň a firmou STARLIT spol. s r. o. 
 
        
 
 
Usnesení č. 582/2022 - Zpráva ze služební cesty - Aue 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu ze služební cesty ve dnech  
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15.7. - 17.7. 2022 ve městě AUE. 
 
        
 
 
Usnesení č. 583/2022 - Navýšení počtu zaměstnanců do 31.3. 2023 
 
          Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců odboru tajemníka úřadu  
o 1 zaměstnance od. 1. 10. 2022 do 31.3. 2023 na úseku personální + mzdová účetní. 
 
       
 
Usnesení č. 584/2022 - Výběr dodavatele na administraci veřejné zakázky na nákup plynu pro 
město a organizace města 
 
          Rada města schvaluje na základě výzvy k podání nabídky na administraci veřejné 
zakázky na uzavření rámcové dohody o sdružených službách dodávek plynu na období  
od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2026 firmu Clean Energy Advisory s.r.o., IČ: 09668390, Karla Engliše 
3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5 a podpis smlouvy, za podmínky bezplatného opakování VZ 
nebo jejím zrušení. 
 
        
Usnesení č. 585/2022 - Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na uzavření rámcové 
dohody o sdružených službách dodávek plynu na období od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2026 
 
          Rada města schvaluje na základě doporučení Clean Energy Advisory s.r.o. navržený 
postup a způsob nákupu 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. 1. 2023 do 1. 1. 2026 tak, že veřejná zakázka bude zadána ve 
formě otevřeného řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ na základě rámcové dohody dle § 131  
a násl. ZZVZ, a to o sdružených službách dodávky plynu, 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. 586/2022 - Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na uzavření rámcové 
dohody o sdružených službách dodávek plynu na období od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2026 
 
          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 plynu 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. 
 
        
 
 
Usnesení č. 587/2022 - Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na uzavření rámcové 
dohody o sdružených službách dodávek plynu na období od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2026 
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          Rada města pověřuje PaedDr. Jiřího Kulhánka, starostu města, podpisem plné moci pro 
Ing. Jiřího Jirgla a dokumentů souvisejících s nákupem plynu. 
 
        
 
 
Usnesení č. 588/2022 - Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na uzavření rámcové 
dohody o sdružených službách dodávek plynu na období od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2026 
 
          Rada města schvaluje předloženou zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
"CENTRALIZOVANÝ NÁKUP ZEMNÍHO PLYNU V OBDOBÍ OD 1. 1. 2023 DO 1. 1. 2026“  
v předloženém znění a pověřuje Clean Energy Advisory s.r.o. k jejím případným změnám. 
 
        
 
 
Usnesení č. 589/2022 - Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na uzavření rámcové 
dohody o sdružených službách dodávek plynu na období od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2026 
 
          Rada města schvaluje schvaluje předložený vzor rámcové dohody o sdružených službách 
dodávek plynu na období od 1. 1. 2023 DO 1. 1. 2026 a pověřuje Clean Energy Advisory s.r.o.  
k jejím případným změnám. 
 
        
Usnesení č. 590/2022 - Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na uzavření rámcové 
dohody o sdružených službách dodávek plynu na období od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2026 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky  
s názvem „CENTRALIZOVANÝ NÁKUP ZEMNÍHO PLYNU V OBDOBÍ OD 1. 1. 2023 DO  
1. 1. 2026" v předloženém znění mezi městem a pověřujícími zadavateli a pověřuje  
PaedDr. Jiřího Kulhánka, starostu města, podpisem této smlouvy. 
 
        
 
 
Usnesení č. 591/2022 - Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na uzavření rámcové 
dohody o sdružených službách dodávek plynu na období od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2026 
 
          Rada města schvaluje komisi pro veřejnou zakázku "CENTRALIZOVANÝ NÁKUP 
ZEMNÍHO PLYNU V OBDOBÍ OD 1. 1. 2023 DO 1. 1. 2026“ 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. 592/2022 - Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na uzavření rámcové 
dohody o sdružených službách dodávek plynu na období od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2026 
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          Rada města pověřuje pro veřejnou zakázku „CENTRALIZOVANÝ NÁKUP ZEMNÍHO 
PLYNU V OBDOBÍ OD 1. 1. 2023 DO 1. 1. 2026“ 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. 593/2022 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí energetických služeb pro zadání 
veřejné zakázky na dodávky elektřiny pro roky 2022-2024 
 
          Rada města schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí energetických 
služeb pro zadání veřejné zakázky na dodávky elektřiny pro roky 2022 - 2024. 
 
        
 
 
Usnesení č. 594/2022 - Veřejná zakázka - nákup elektrické energie na období  
od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 v hladině nízkého napětí 
 
          Rada města schvaluje zrušení zadávacího řízení - druh jednací řízení bez uveřejnění, 
jehož předmětem je zadání veřejného zakázky s názvem „NÁKUP ELEKTRICKÉ ENERGIE NA 
OBDOBÍ OD 1. 7. 2022 DO 31. 12. 2022 V HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ“ zahájené odesláním 
výzvy k zahájení jednání, neboť není žádný účastník zadávacího řízení dle ustanovení  
§ 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
        
 
 
Usnesení č. 595/2022 - Veřejná zakázka - nákup elektrické energie na období  
od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 v hladině nízkého napětí 
 
          Rada města schvaluje pokračování smluv o sdružených službách dodávek elektřiny  
v hladině nízkého napětí se společností ČEZ Prodej, a.s., IČ 272 32 433, se sídlem Duhová 
1/425, 140 53 Praha 4, 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. 7. 2022 do 31. 12. 2022, neboť v období od 18. 5. 2022 do 31. 7. 2022 
neobdržel v otevřeném řízení a po jeho zrušení v jednacím řízení bez uveřejnění žádnou 
nabídku na dodávky elektrické energie v hladině nízkého napětí. 
 
        
 
 
Usnesení č. 596/2022 - Odměny ředitelům SZK a KZK 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh odměn za 1. pololetí roku 2022 řediteli 
příspěvkové organizace Sportovní zařízení Kadaň panu Romanu Muchnovi a ředitelce 
organizace Kulturní zařízení Kadaň paní Janě Čechové dle předloženého návrhu. 
 
        
 
 
Usnesení č. 597/2022 - Žádost obce Chbany  - Veřejnoprávní smlouva 
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          Rada města schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení 
přenesené působnosti na úseku projednání přestupků mezi městem Kadaň a obcí Chbany na 
období od 1.1.2023 do 31.12.2024. 
        
 
 
Usnesení č. 598/2022 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2021 
 
          Rada města schvaluje v souladu s čl. 4 udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky  
č. 3/2021 ze zákazu požívání alkoholických nápojů při konání kulturních akcí pořádaných 
Kulturními zařízeními, p.o. na níže uvedených místech:  
Smetanovy sady katastrální číslo 1080 v k. ú. Kadaň, 
Hřiště a zeleň katastrální číslo 162/1, 162/2, 162/3 a 162/5 v k. ú. Kadaň, 
Rooseveltovy sady, 
Löschnerovo náměstí, 
Studentské náměstí. 
      .  
 
 
Usnesení č. 599/2022 - Změna termínu plánované rady města 
 
          Rada města schvaluje změnu svolání rady města z plánovaného termínu 13.10. 2022 na 
nový termín 6.10. 2022. 
 
Usnesení č. 600/2022 - Nákup el. energie VN 
 
          Rada města schvaluje nákup elektrické energie ve výši 25 % pro rok 2023 za limitní cenu 
max. 600/E/MWh od Pražské plynárenské, a.s. na základě uzavřené rámcové dohody  
o sdružených dodávkách elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí.    
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