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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU ze 43. SCHŮZE 
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 8.9.2022 od 8:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 603/2022 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města 
byla splněna, kromě usnesení č. 549/2022, které trvá. 
 
        
 
 
Usnesení č. 604/2022 - Osobní příplatek - ředitelka MŠ Kadaň, Žitná 615 
 
          Rada města projednala osobní příplatek Bc. Ivy Amin, ředitelky Mateřské školy,  
ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace a na základě výsledků následné kontroly 
zřizovatele školy stanovuje od 1.10.2022 osobní příplatek ve výši 10 % platového tarifu 
nejvyššího platového stupně v platové třídě a ukládá zajistit následnou kontrolu v březnu 2023. 
 
        
 
 
Usnesení č. 605/2022 - Změna odpisového plánu 9. MŠ 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2022 Mateřské 
školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace. 
 
        
 
Usnesení č. 606/2022 - Žádost o individuální dotaci - SK Kosagym Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat část usnesení ZM  
č. 161/2021 ze dne 16.12.2021 o poskytnutí individuální dotace na projekt pro SK Kosagym 
Kadaň na Účast na Světovém poháru 2022 ve výši 30.000 Kč. 
 
       
 
 
Usnesení č. 607/2022 - Žádost o individuální dotaci - SK Kosagym Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace 
na projekt SK Kosagym Kadaň - účast na Mistrovství Světa 2022 ve Slovinsku ve výši  
40.000 Kč. 



2 

 

       
Usnesení č. 608/2022 - Žádost o individuální dotaci - POST BELLUM z.ú. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace 
na projekt "Příběhy našich sousedů" pro POST BELLUM z.ú., Praha ve výši 73.200 Kč. 
 
       
 
 
Usnesení č. 609/2022 - Poskytnutí individuální dotace pro SPŠ a OA, Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření předložené Smlouvy  
o poskytnutí individuální dotace č. 12/2022 pro Střední průmyslovou školu stavební a Obchodní 
akademii, Kadaň na modernizaci výuky oborů vzdělávání stavebního i ekonomického zaměření 
ve výši 500.000,- Kč. 
       
 
 
Usnesení č. 610/2022 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Kadaň s.r.o. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu  
o poskytnutí individuální investiční dotace č. 11/2022 ve výši 18 mil. Kč Nemocnici Kadaň s.r.o. 
na projekt "Nákup zdravotnických přístrojů" v letech 2022-2023 v rámci "Podpory vytváření 
podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví" v souladu s poskytnutím 
dotace z Fondu Ústeckého kraje Městu Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 611/2022 - 3. rozpočtové opatření 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené rozpočtové změny - 
3. rozpočtové opatření. 
       
 
 
Usnesení č. 612/2022 - Aktualizace Plánu sociálního začleňování 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Plánu sociálního 
začleňování města Kadaně pro roky 2020-2025. 
 
       
 
 
 
Usnesení č. 613/2022 - Projekty OPZ+ 
 
          Rada města schvaluje podání žádostí o dotaci z výzvy Podpora sociálního 
začleňování ve vyloučených lokalitách Operačního programu Zaměstnanost+ - projekty 
"Domovník-preventista Kadaň 2023", "Asistent prevence kriminality Kadaň 2023". 
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Usnesení č. 614/2022 - Plnění plánu výstavby 
 
          Rada města bere na vědomí plnění a aktualizaci plánu investiční výstavby na rok 
2022. 
        
 
 
Usnesení č. 615/2022 - Oprava opěrné stěny v ul. J. Švermy - 3. etapa - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Oprava opěrné stěny v ul. J. Švermy - 3. etapa" a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o.,  
IČ: 27449416, se sídlem: Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov. 
 
        
 
 
Usnesení č. 616/2022 - Rozšíření kapacity parkování v ul. Fibichova za č.p. 1556 - výběr 
zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Rozšíření kapacity parkování v ul. Fibichova za č.p. 1556" a uzavření SoD s firmou BAGROS 
s.r.o., IČ: 26740397, se sídlem: Buchovcova 1668/4, 130 00 00 Praha 3. 
 
        
 
 
 
Usnesení č. 617/2022 - Kadaň – úpravy v lokalitě ul. Dvořákova – vnitrobloky - dodatek č. 1 SoD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 16107/2022 ze dne 
31.3.2022 na akci: "Kadaň - úpravy v lokalitě ul. Dvořákova - vnitrobloky 3" s firmou Bauvant 
s.r.o., Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5, IČ: 27449416. 
 
 
 
Usnesení č. 618/2022 - Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR 
 
          Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu "Národní plán 
obnovy, výzva č. 31_22_003 Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních 
služeb, v rámci komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce", jehož 
vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, na akci "Rekonstrukce budovy  
č.p. 1339, Kadaň – domov se zvláštním režimem". Výše dotace činí 100 % uznatelných 
nákladů, maximálně však 80 mil Kč. 
 
        
Usnesení č. 619/2022 - Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování investiční akce 
"Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň – domov se zvláštním režimem" s realizací ve třech 
etapách v období let 2023-2025 (max. 24 měsíců) s tím, že na rok 2023 je zajištěno financování 
akce ve výši 40 % všech (uznatelných i neuznatelných) nákladů v účelové rezervě „Domov se 
zvláštním režimem“ v rozpočtu města na rok 2022, která se stane po přebytku hospodaření 
města samostatnou položkou „Domov se zvláštním režimem“ v rozpočtu města na rok 2023. 
Zbylé náklady budou pokryty finančními zdroji ze získané dotace, nebo z vlastních zdrojů, které 
město Kadaň zajistí. 
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Usnesení č. 620/2022 - Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň – projektová dokumentace  
a další služby – dodatek č. 1 SoD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke SoD č. 16179/22 ze dne 1.6.2022  
s firmou Ing. Jiří Kučera, IČ: 66128277, se sídlem: Mírové náměstí 117, 432 01 Kadaň na akci 
"Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň – projektová dokumentace a další služby". 
 
        
 
 
 
Usnesení č. 621/2022 - 2. ZŠ - rekonstrukce školní jídelny a kuchyně - dodatek č. 1 SoD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 16085/2022 ze dne 
22.3.2022 na akci: "2. ZŠ - rekonstrukce školní jídelny a kuchyně" s firmou PETROM STAVBY, 
a.s., IČ: 26769611, se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10. 
 
        
 
 
 
Usnesení č. 622/2022 - 2. ZŠ - optické rozvody -dodatek č. 1 SoD - informace 
 
          Rada města bere na vědomí uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci: "2. ZŠ - 
optické rozvody" s firmou Kabelová televize Kadaň a.s., IČ: 46709534, se sídlem: Kpt. Jaroše 
1477, 432 01 Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 623/2022 - Úprava atria v objektu čp. 1381, ul. J. Roháče v Kadani  
- dodatek č. 1 SoD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 16097/2022 ze dne 
24.3.2022 na akci: "Úprava atria v objektu čp. 1381, ul. J. Roháče v Kadani" s firmou BAGROS 
s.r.o., IČ: 26740397, se sídlem: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3. 
 
        
 
 
 
Usnesení č. 624/2022 - Revitalizace objektu Slovan – projektová dokumentace a další služby  
- dodatek č. 1 SoD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke SoD č. 15899/21 ze dne 21.9.2022  
s firmou KAP ATELIER s.r.o., IČO 27338614, Patočkova 2472/81a, 169 00 Praha 6 na akci 
"Revitalizace objektu Slovan – projektová dokumentace a další služby". 
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Usnesení č. 625/2022 - 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. 3572 a 3570/1  
v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 43.420,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 dle smlouvy v předloženém znění. 
 
       
 
 
Usnesení č. 626/2022 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Prunéřov – 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. 535  
v k.ú. Prunéřov, 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. 627/2022 - Pronájem části par. č. 61/1 (díl N) a par. č. 61/6 v k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města schvaluje pronájem části par. č. 61/1 (díl N) o vým. 375 m2 a par. č. 61/6 
o vým. 16 m2 v k.ú. Prunéřov na dobu neurčitou, p. Krämerovi, Kadaň. Nájemní smlouva se 
uzavírá s účinností od 01.10.2022. Výše nájemného činí 1,- Kč/m2/rok,  
tj. celkem 391,- Kč ročně. 
       
 
 
Usnesení č. 628/2022 - RD v k.ú. Kadaň, strážiště II – převod práv a závazků 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy s manž. Synkovými, Klášterec nad 
Ohří dohodou ke dni 30.9.2022, bere na vědomí žádost manž. Synkových o ukončení Smlouvy 
o budoucím nájmu domu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 4344/N/02 ve znění dod. č. 1 
ke stejnému datu a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení Smlouvy o 
budoucím nájmu domu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní. 
       
 
 
Usnesení č. 629/2022 - RD v k.ú. Kadaň, strážiště II – převod práv a závazků 
 
          Rada města schvaluje do doby realizace Smlouvy o budoucím nájmu domu  
s ujednáním o budoucí smlouvě kupní pronájem pozemku par. č. 2953/104 o výměře 117 m2 
jehož součástí je rodinný dům včetně garáže a oplocené zahrady par. č. 2953/105  
o výměře 45 m2 v k.ú. Kadaň p. Synkovi, Klášterec nad Ohří, s účinností od 1.10.2022. 
 
       
 
Usnesení č. 630/2022 - RD v k.ú. Kadaň, strážiště II – převod práv a závazků 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy  
o budoucím nájmu domu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní s p. Synkem, Klášterec nad 
Ohří na prodej pozemku par. č. 2953/104 o výměře 117 m2 jehož součástí je rodinný dům 
včetně garáže a oplocené zahrady par. č. 2953/105 o výměře 45 m2  
v k.ú. Kadaň, s účinností od 1.10.2022. 
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Usnesení č. 631/2022 - Záměr – prodej par. č. 273/28 v k.ú. Úhošťany 
 
          Rada města bere na vědomí informace k rozvojovému území v k.ú. Úhošťany  
a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru obce prodat par. č. 273/28 
o vým. 4345 m2 v k.ú. Úhošťany. 
       
 
 
Usnesení č. 632/2022 - Záměr – prodej pozemků v zahrádkářské kolonii Sdružení zahrádkářů 
města Kadaně os. č. 3 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města odkládá projednání žádosti členů Sdružení zahrádkářů města Kadaně  
os. č. 3 o prodej pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 3 v k.ú. Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 633/2022 - Záměr - prodej části par. č. 1581/19 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města odkládá projednání žádosti a ukládá prověřit potřebnost prodeje 
požadovaných výměr uvedených žadatelem. 
 
       
 
 
Usnesení č. 634/2022 - Dodatek č. 1 ke smlouvám č. 13921/16 - BJ a č. 13922/16 - garážové 
stání B2 v ul. Dvořákova - přechod práv a závazků na manželku 
 
          Rada města bere na vědomí uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu  
s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13921/16 a Smlouvě o nájmu garážového stání  
s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13922/16 - úprava smluvní strany, kdy přechází práva 
a závazky na pozůstalou manželku pí Vít, trvale bytem, Ochtiná. 
 
       
Usnesení č. 635/2022 - Výkup lesních pozemků v k.ú. Kadaň, k.ú. Boč, k.ú. Smilov nad Ohří 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb.,  
o obcích, zveřejnit po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ záměr města prodat níže uvedené 
lesní pozemky v k.ú. Kadaň a v k.ú. Boč: 
K.ú. Kadaň 
p.č. 3419/6 o vým. 6 040 m2, p.č. 3419/21 o vým. 535 m2, p.č. 3419/62 o vým. 27 595 m2, 
p.č. 3419/64 o vým. 85 621 m2, p.č. 3419/66 o vým. 165 558 m2 
K.ú. Boč 
p.č. 195/4 o vým. 14 499 m2, p.č. 750 o vým. 252 m2 
 
       
 
Usnesení č. 636/2022 - Výkup lesních pozemků v k.ú. Kadaň, k.ú. Boč, k.ú. Smilov nad Ohří 
 
          Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej lesního komplexu 
v k.ú. Smilov:  
p.č. 420/10 o vým. 63 583 m2, p.č. 420/11 o vým. 162 m2, p.č. 422/1 o vým. 95 014 m2, 
p.č. 422/5 o vým. 72 m2, p.č. 425/6 o vým. 7 684 m2, p.č. 430/3 o vým. 2 033 m2, p.č. 438/4  
o vým. 2 474 m2, p.č. 440/1 o vým. 161 945 m2 
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Usnesení č. 637/2022 - Směna lesních pozemků mezi městem Kadaň a Lesy ČR, s.p. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnit níže uvedené 
pozemky mezi městem Kadaň a Lesy České republiky, s.p. v původně schváleném rozsahu tj.: 
-pozemky Lesů ČR,s.p  - p.č. 723 v k.ú. Prunéřov a  p.č. 1037/2, 2961/11, 3053/1, 3053/3, 
3053/4, 3053/5, 3053/6, 3053/9, 3053/12, 3053/14, 3103/1, 3419/22, 3419/23, 3419/63, 3419/65 
vše k.ú. Kadaň o celkové výměře 25025 m2 se směňují za -pozemky města Kadaně - p.č. 
3400/19, 3400/20, 3419/5 v k.ú. Kadaň a p.č. 379/3, 438/2 v k.ú. Smilov o celkové výměře 
25701 m2, a to za níže uvedených podmínek: 
Pozemky LČR, s.p., cena dle znaleckého posudku 736 425,- Kč 
Pozemky Město Kadaň, cena dle znaleckého posudku 715 475,- Kč 
Rozdíl cen 20 950,- Kč + 1/2 nákladů za směnu 7 175,- Kč  
Celkem tedy ve věci směnné smlouvy doplatek města Kadaně činí 28 125,- Kč. 
 
       
 
Usnesení č. 638/2022 - Záměr - prodloužení nájmu/pachtu – Nájemní/pachtovní smlouva  
č. 5449/N/04 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po 
dobu 15 dnů záměr obce pronajmout zemědělské pozemky p.č. 3464/1 o výměře 39836 m2, 
část p.č. 3464/3 o výměře 853 m2, p.č. 3464/7 o výměře 16447 m2, p.č. 3464/8 o výměře 2063 
m2, p.č. 3464/9 o výměře 68013 m2, p.č. 3464/25 o výměře 5701 m2, p.č. 3463/1 o výměře 
2067 m2, p.č. 3461/2 o výměře 880 m2, části p.č. 3450/9 o výměře 7315 m2, část p.č. 3419/5  
o výměře 162 m2 vše k.ú. Kadaň a části p.č. 104/877 o výměře 3161 m2 v k.ú. Tušimice, a to 
na dobu určitou 1 rok (od 1.11.2022 do 31.10.2023) – jedná se o prodloužení stávající smlouvy 
č. 5449/N/09. 
       
 
Usnesení č. 639/2022 - Informace k p. č.2631/1 v k.ú. Kadaň – areál garáží 
 
          Rada města bere na vědomí informace o nemožnosti realizace prodeje části  
p.č. 2631/1 v k.ú. Kadaň (pro výstavbu garáží) s ohledem na začlenění částí výše uvedeného 
pozemku do projektové dokumentace potřebné pro realizaci inženýrských sítí v lokalitě 
„Jihovýchodní předpolí“. 
       
 
 
Usnesení č. 640/2022 - Parkovací plochy v ul. Nerudova p.č. 622/9, 622/32 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města bere na vědomí informace o studii na vytvoření parkovacích ploch  
v ul. Nerudova a ukládá jednat s vlastníky dotčených pozemků za účelem řešení 
majetkoprávních vztahů v návaznosti na možnost realizace parkovacích ploch dle studie. 
 
       
 
Usnesení č. 641/2022 - Výkup bytové jednotky ul. Chomutovská – prostupné sociální bydlení 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení výkup níže uvedené bytové 
jednotky v ul. Chomutovská, k.ú. Kadaň za účelem jejího zařazení do prostupného bydlení: 
č. byt. jednotky 1243/4, podíl na společných částech domu a pozemku 545/27135 
Kupní cena je smluvní a činí 850 000,- Kč 
Prodávající: p. Valta, Kadaň 
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Usnesení č. 637/2022 - Směna lesních pozemků mezi městem Kadaň a Lesy ČR, s.p. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnit níže uvedené 
pozemky mezi městem Kadaň a Lesy České republiky, s.p. v původně schváleném rozsahu tj.: 
-pozemky Lesů ČR,s.p  - p.č. 723 v k.ú. Prunéřov a  p.č. 1037/2, 2961/11, 3053/1, 3053/3, 
3053/4, 3053/5, 3053/6, 3053/9, 3053/12, 3053/14, 3103/1, 3419/22, 3419/23, 3419/63, 3419/65 
vše k.ú. Kadaň o celkové výměře 25025 m2 se směňují za -pozemky města Kadaně –  
p.č. 3400/19, 3400/20, 3419/5 v k.ú. Kadaň a p.č. 379/3, 438/2 v k.ú. Smilov o celkové výměře 
25701 m2, a to za níže uvedených podmínek: 
Pozemky LČR, s.p., cena dle znaleckého posudku 736 425,- Kč 
Pozemky Město Kadaň, cena dle znaleckého posudku 715 475,- Kč 
Rozdíl cen 20.950,- Kč + 1/2 nákladů za směnu 7175,- Kč  
Celkem tedy ve věci směnné smlouvy doplatek města Kadaně činí 28 125,- Kč. 
 
       
 
Usnesení č. 637/2022 - Směna lesních pozemků mezi městem Kadaň a Lesy ČR, s.p. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnit níže uvedené 
pozemky mezi městem Kadaň a Lesy České republiky, s.p. v původně schváleném rozsahu tj.: 
-pozemky Lesů ČR,s.p  - p.č. 723 v k.ú. Prunéřov a  p.č. 1037/2, 2961/11, 3053/1, 3053/3, 
3053/4, 3053/5, 3053/6, 3053/9, 3053/12, 3053/14, 3103/1, 3419/22, 3419/23, 3419/63, 3419/65 
vše k.ú. Kadaň o celkové výměře 25025 m2 se směňují za -pozemky města Kadaně –  
p.č. 3400/19, 3400/20, 3419/5 v k.ú. Kadaň a p.č. 379/3, 438/2 v k.ú. Smilov o celkové výměře 
25701 m2, a to za níže uvedených podmínek: 
Pozemky LČR, s.p., cena dle znaleckého posudku 736 425,- Kč 
Pozemky Město Kadaň, cena dle znaleckého posudku 715 475,- Kč 
Rozdíl cen 20.950,- Kč + 1/2 nákladů za směnu 7175,- Kč  
Celkem tedy ve věci směnné smlouvy doplatek města Kadaně činí 28 125,- Kč. 
 
       
 
Usnesení č. 642/2022 - Podání žádosti o dotaci na pořízení sociálního bytu formou koupě 
 
          Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z prostředků SFPI na 
pořízení sociálních bytů na území České republiky podle nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů do programu Výstavba pro obce Státního fondu podpory investic. 
Jedná se o pořízení níže uvedené bytové jednotky: 
- č. byt. jednotky 1243/4, podíl na společných částech domu a pozemku 545/27135 k.ú. Kadaň 
(Podmínkou podání žádosti je schválení výkupu bytové jednotky zastupitelstvem města dne 
22.9.2022) 
       
 
Usnesení č. 643/2022 - Podání žádosti o dotaci na pořízení sociálního bytu formou koupě 
 
          Rada města schvaluje zařazení níže uvedené bytové jednotky do investičního záměru 
s názvem „Nákup sociálních bytů v Kadani“. Předmětem Investičního záměru je pořízení 
sociálních bytů v rámci programu Výstavba pro obce formou dotace. Sociální byty jsou určeny  
k pronájmu pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a zároveň nevyhovující bydlení, 
dle podmínek stanovených v nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Jedná se o bytovou jednotku v k.ú. Kadaň:  
č. 1243/4, podíl na společných částech domu a pozemku 545/27135  
(Podmínkou zařazení bytové jednotky do investičního záměru je schválení výkupu bytové 
jednotky zastupitelstvem města dne 22.9.2022) 
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Usnesení č. 644/2022 - 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 Miškovičovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 645/2022 - Přidělení bytu sociálního 3. stupně bez jistoty –  vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku  
o velikosti 1+1 v budově v ul. Chomutovská, v Kadani s p. Jovnášem. 
 
       
 
 
Usnesení č. 646/2022 - 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 pí Soudkovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 647/2022 - 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. Budovatelů, v Kadani s pí Kriukovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 648/2022 - Přidělení bytu pro samoživitele 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 pí Černíkovou. 
 
       
 
Usnesení č. 649/2022 - 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. 650/2022 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 09. 2022 - vel. 1+2 
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 09. 2022 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově, ul. Golovinova, v Kadani s p. Pechačem. 
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Usnesení č. 651/2022 - Revokace usn. č. 557/2022 ze dne 18. 08. 2022 o přidělení bytu  
- vel. 1+2 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 557/2022 ze dne 18. 08. 2022 o přidělení bytu  
o velikosti 1+2 v budově, v ul. Golovinova, v Kadani s pí Miklovičovou. 
 
       
 
 
Usnesení č. 652/2022 - Poskytnutí dotace na pořízení a instalaci nádrží z Programu podpory 
využití dešťové vody na území města Kadaně pro rok 2022 
 
          Rada města schvaluje v souladu s Programem podpory využití dešťové vody na 
území města Kadaně pro rok 2022 dotaci: 
 
 

Poř. č.  Žadatel Projekt Dotace (Kč) 
 

1. p. Malhaus, Kadaň 
 

Nadzemní/800 l 3.200,- 

2. Pí Eclerová, Kadaň 
 

Nadzemní/360 l 
 

1.404,91 

3.  Pí Černá,Kadaň 
 

Nadzemní/310 l 1.624,25 

 

        
 
 
Usnesení č. 653/2022 - Evropský den bez aut 
 
          Rada města schvaluje pořádání akce Evropský den bez aut dne 15.9. 2022 na 
dopravním hřišti v Kadani od 8.00 – 14.00 hod. 
 
        
 
 
Usnesení č. 654/2022 - Evropský den bez aut 
 
          Rada města schvaluje a zmocňuje starostu města Kadaně PaedDr. Jiřího Kulhánka 
podepsat Chartu 2022. 
 
        
 
 
Usnesení č. 655/2022 - Analýza bydlení města Kadaně 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou analýzu bydlení města Kadaně a ukládá 
připravit podklady k lokalitám uvedené analýzy včetně stanovení podmínek pro případné změny 
územního plánu Kadaně do 30.6.2023. 
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Usnesení č. 656/2022 - Vydání 7. změny územního plánu Kadaně 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ověřit ve smyslu ust. § 54 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, že 7. změna územního plánu Kadaně není v rozporu s politikou územního 
rozvoje, s územně plánovací dokumentací Ústeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů  
a stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
 
 
Usnesení č. 657/2022 - Vydání 7. změny územního plánu Kadaně 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s předloženým návrhem  
7. změny územního plánu Kadaně a s výsledky jejího projednání. 
 
 
 
 
Usnesení č. 658/2022 - Vydání 7. změny územního plánu Kadaně 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout v souladu s ust. § 172 odst. 
5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je 
uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy. 
 
 
 
 
Usnesení č. 659/2022 - Vydání 7. změny územního plánu Kadaně 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky  
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy 7. změnu územního plánu 
Kadaně. 

 
 
Usnesení č. 660/2022 - 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) 

Martin Pokorný 118 79 041 Čechova 147 187 800 101 800 

LK Leisure Group s.r.o. 140 16 788 Mírové náměstí 80 142 314 65 300 
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Hodnocení žádostí: 

Podnikatel Účelnost Rozpočet Inovativnost Zájem 
města 

Body 
průměr 

Bonus 
MPR 

Celkem 
schváleno 

Martin 
Pokorný 

4 5 6 7 22 ano 26 bodů 54 % 

LK Leisure 
Group s.r.o. 

3 6 4 6 18 ano 22 bodů 46 % 

 
a odkládá projednání žádosti o dotaci Nikolase Weisse do jednání mimořádné rady města dne 
22.9.2022 z důvodu doplnění žádosti. 
       
 
 
Usnesení č. 661/2022 - 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) 

Antana Group s.r.o. 092 74 171 Jana Švermy 14 48 861 0 

Kateřina Dymičová 761 56 397 Na Podlesí 1454 49 879 15 600 

 

Hodnocení žádostí: 

Podnikatel Účelnost Rozpočet Inovativnost Zájem 
města 

Body 
průměr 

Bonus 
MPR 

Celkem 
schváleno 

Antana Group 
s.r.o. 

0 1 1 2 3 ano 4 body  
8 % 

Kateřina Dymičová 2 3 4 5 15 ne 15 bodů 
 31 % 

  
Podnikatelský záměr obchodní firmy ANTANA Group s.r.o. neobdržel žádnou dotaci z důvodu 
nesplnění minimálního bodového hodnocení 30 %.  
 

       
 
 
Usnesení č. 662/2022 - Dotační program "Poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně na 
podporu podnikání pro rok 2023" - Vyhlášení 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotační program "Poskytování 
dotací z rozpočtu Města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2023" spolu se vzorem Žádosti  
o dotaci, vzorem Smlouvy o dotaci a přílohou č. 1 Bodové hodnocení. 
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Usnesení č. 663/2022 - Dotační program "Jednorázová dotace z rozpočtu Města Kadaně pro 
začínající podnikatele a na vytvoření nového pracovního místa" - Vyhlášení 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotační program "Jednorázová 
dotace z rozpočtu Města Kadaně pro začínající podnikatele a na vytvoření nového pracovního 
místa" a schválit vzor Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2023 a vzor Smlouvy o poskytnutí 
dotace pro rok 2023 pro absolventa a pro zaměstnavatele. 
 
       
 
Usnesení č. 664/2022 - Stipendijní program Města Kadaně pro akademický rok 2023/2024  
- Vyhlášení 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Stipendijní program Města 
Kadaně pro akademický rok 2023/2024 v předloženém znění spolu se vzorem Žádostí  
o stipendium a vzorem Smlouvy o zařazení do stipendijního programu. 
 
       
 
 
Usnesení č. 665/2022 - Zpráva o dopravě ve městě 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o dopravě ve městě Kadani. 
 
        
 
 
Usnesení č. 666/2022 - Dodatek č. 4 ke smlouvě 13984/17 mezi městem Kadaň a Sportovním 
zařízením Kadaň, příspěvková organizace 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o výpůjčce č.13984/17 ze dne 
23.2.2017 uzavřenou mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, příspěvková 
organizace, kterým se mění článek I (předmět smlouvy) o navýšení níže uvedeného movitého 
majetku.  
 
Inv. číslo             Název                                  Cena 
7-1438               Připojovací body ATC Prunéřov         482 793,63,- Kč 
 
        
 
 
Usnesení č. 667/2022 - Dodatek č. 12 ke smlouvě 13813/16 mezi městem Kadaň a Sportovním 
zařízením Kadaň, příspěvková organizace 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 12 Smlouvy o výpůjčce č.13813/16 ze dne 
1.12.2016 uzavřenou mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, příspěvková 
organizace, kterým se mění článek I (předmět smlouvy) o navýšení níže uvedeného movitého 
majetku. 
 
Inv. číslo                  Název                                    Cena 
7-1439                    Připojovací body ATC Kadaň              822 740,71,- Kč 
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Usnesení č. 668/2022 - Návrh na vyřazení majetku z evidence města 
 
          Rada města schvaluje vyřazení technicky i morálně nezpůsobilého majetku  
z majetkové evidence města uvedeného v příloze. 
 
        
 
 
Usnesení č. 669/2022 - Inventury 2022 
 
          Rada města schvaluje provedení inventarizace majetku města dle § 29 zákona 
563/1991 Sb. 
V platném znění za rok 2022 ve smyslu níže uvedeného harmonogramu a jmenuje hlavní 
inventarizační komisi ve složení: 
 
Předseda: 
Místostarosta města Mgr. Jan Losenický 
 
Členové: 
Ing. Zdeněk Vaško      Mgr. Tomáš Mědílek 
Ing. Jitka Viková        Ing. Karel Bazalka 
Ing. Lenka Kášová     Jindřich Drozd 
Ing. Jiří Frajt           Martin Polaczek Apolen 
Ing. Milan Pikl             Ing. Jitka Malá 
Ing. Jiří Pazdera        Jana Hájková 
Ing. Petr Panuška       Mgr. Denisa Kučerová 
 
        
 
 
Usnesení č. 670/2022 - Žádost obce Libědice  - Veřejnoprávní smlouva 
 
          Rada města schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení 
přenesené působnosti na úseku projednání přestupků mezi městem Kadaň a obcí Libědice na 
období od 1.1.2023 do 31.12.2024. 
 
        
 
 
Usnesení č. 671/2022 - Zpráva o nezaměstnanosti ve městě 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o nezaměstnanosti ve městě. 
 
        
 
 
Usnesení č. 672/2022 - Zpráva o možnosti úspor energií areálů Sportovního zařízení Kadaň, 
p.o. 
 
          Rada města schvaluje možnosti úspor el. energií v budovách a areálech Sportovního 
zařízení Kadaň, p.o. dle předložené zprávy. 
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Usnesení č. 673/2022 - Žádost o schválení navýšení cen za pronájem hl. hřiště a tělocvičen 
Sportovní haly Kadaň pro oddíly i veřejnost od 1.1.2023 
 
          Rada města neschvaluje navýšení cen za pronájem hl. hřiště a tělocvičen Sportovní 
haly pro oddíly i veřejnost, z důvodu zachování dostupnosti sportovní činnosti ve městě. 
 
       
 
Usnesení č. 674/2022 - Mimořádná odměna členům zastupitelstva města 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 76  zákona č. 128/2000 
Sb. poskytnout mimořádnou odměnu starostovi města PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi za 
dlouholetou práci pro město Kadaň a splnění mimořádných úkolů, získání mimorozpočtových 
prostředků pro město ve výši 22 mil. Kč, zajištění výhodné ceny dodávek tepla pro občany od 
ČEZ Teplárenská, mimořádné zajištění dodávek el. energie pro město a jeho organizace při 
odstoupení dodavatele, vyjednání spolufinancování inženýrských sítí pro území Vinohrady  
u SVS, zajištění přechodu od vytápění plynu na dálkové teplo pro obyvatele bytů  
v ul. Dvořákova, ve výši dvojnásobku maximální výše měsíční odměny, kterou za výkon 
zastávané funkce za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní předpis. 
 
       
 
 
Usnesení č. 675/2022 - Mimořádná odměna členům zastupitelstva města 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 76  zákona  č. 128/2000 
Sb. poskytnout mimořádnou odměnu pro místostarostu města Ing. Jana Vaice ve výši 
dvojnásobku měsíční odměny stanovené usnesením zastupitelstva města č. 225/2020 za 
splnění mimořádných úkolů, a to vytvoření dotačního titulu pro podnikatele včetně systémového 
hodnocení přidělení výše dotace, zajištění dotačního programu pro podnikatele na vytvoření 
nového pracovního místa, vytvoření koncepce rodinné politiky města ve spolupráci s pověřeným 
místostarostou, vytvoření dotačního stipendijního programu, za včasnou přípravu města pro 
vstup do programu Národní rozvojové banky – projektů EPC (energetické služby se zaručeným 
výsledkem). 
       
 
 
Usnesení č. 676/2022 - Mimořádná odměna členům zastupitelstva města 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 76  zákona č. 128/2000 
Sb. poskytnout mimořádnou odměnu pověřenému místostarostovi Mgr. Janu Losenickému za 
splnění mimořádných úkolů, a to za koordinaci pomoci uprchlíkům z Ukrajiny (krizový pracovník, 
KACPU, ÚAMP, ubytovny, ÚP, NNO ad.), za přípravu koncepce rodinné politiky, úpravu Zásad 
pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města (byty pro samoživitele), zajištění 
výkupu bytů pro sociální bydlení, jednání o výkupu objektu a nalezení náhradních prostor pro 
provozovny čp. 1339, ve výši dvojnásobku maximální výše měsíční odměny, kterou za výkon 
zastávané funkce za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní předpis.  
       
 
 
Usnesení č. 677/2022 - Termín MRM dne 22.9.2022 
 
          Rada města schvaluje termín konání Mimořádné rady města Kadaně dne 22.9.2022. 
 


