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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU z 4. ZASEDÁNÍ 
 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA KADANĚ, 
 

které se konalo dne 27.6.2019 od 15:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
Usnesení č. 49/2019 - 3. rozpočtové opatření 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložené 3. rozpočtové opatření k 27.6.2019.  

 
3. rozpočtové opatření k 27.6.2019 
 

(v tis. Kč)    
 rozpočet změna upravený  
   rozpočet 

Příjmy    
Daňové    
daň z příjmu právnických osob za obce 0,00 4 721,31 4 721,31 

    

ostatní daně a poplatky    

poplatky za odnětí půdy 0,00 143,16 143,16 

příjmy z vydobytých nerostů 0,00 50,50 50,50 

daň z hazardních her 0,00 408,12 408,12 

    

Nedaňové    
z vlastní činnosti    
BESIP 0,00 4,00 4,00 

    
neinvestiční dary 49,90 150,00 199,90 

    

Přijaté transfery    

dotace pro MěSSS - KÚ 0,00 9 654,18 9 654,18 

neinvestiční transfery od obcí - příjmy z veřejnoprávních 
smluv 

0,00 74,00 74,00 

Císařský den - Fond Ústeckého kraje 0,00 250,00 250,00 

volby do Evropského parlamentu - KÚ 0,00 363,00 363,00 

restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Kadani - KÚ 0,00 100,00 100,00 

IROP - Podpora moderního jazykového a přírodovědného 
vzdělávání - 5. ZŠ 

5 212,17 1 203,56 6 415,73 

Sociální práce na obcích - MPSV 0,00 1 077,90 1 077,90 

Prevence kriminality - MV 0,00 530,00 530,00 
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Ostatní    

pojistné plnění 11,20 77,50 88,70 

odborný lesní hospodář - KÚ 0,00 28,95 28,95 

Ostatní odvody organizací s přímým vztahem - KTK a.s. 0,00 4 202,37 4 202,37 

volby do zastupitelstev a Senátu ČR, volba prezidenta - 
doplatek 2018 

0,00 249,55 249,55 

ostatní příjmy 500,00 650,00 1 150,00 

Celkové příjmy  414 583,60 23 938,10 438 521,70 

Financování    
změna stavu na bankovních účtech 127 943,75  127 943,75 

Celkem financování 127 943,75 0,00 127 943,75 

Celkové příjmy + financování 542 527,35 23 938,10 566 465,45 

Výdaje    
Odbor vnitřních věcí    
mzdové a sociální náklady    
OON 5 018,00 220,00 5 238,00 

    

neinvestiční    

nákup služeb 4 448,00 130,00 4 578,00 

    

investiční    

stroje, přístroje a zařízení 650,00 300,00 950,00 

    

volby do Evropského parlamentu 0,00 363,00 363,00 

převod do sociálního fondu 2 904,95 -164,95 2 740,00 

    

Odbor životního prostředí    

investice v zeleni 2 189,00 150,00 2 339,00 

údržba zahrad Františkánského kláštera 604,00 173,66 777,66 

odborný lesní hospodář - KÚ 0,00 28,95 28,95 

odpadové hospodářství 110,00 10,00 120,00 

ochrana ovzduší 0,00 10,00 10,00 

    

Odbor dopravy    

BESIP 100,00 3,31 103,31 

    

Odbor regionálního rozvoje    

příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 2 899,00 -507,00 2 392,00 

ochrana památek a péče o kulturní dědictví 1 032,00 -106,00 926,00 

restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Kadani - 
dotace KÚ 

0,00 100,00 100,00 

restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Kadani - 
spoluúčast 

0,00 106,00 106,00 

    

Odbor výstavby    

obnova osad Kadaně    

veřejné prostranství Úhošťan 6 000,00 600,00 6 600,00 

    

doprava    

chodníky a komunikace 47 740,00 -5 500,00 42 240,00 

revitalizace parkánů 14 100,00 4 000,00 18 100,00 
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školství 

údržba škol a školských zařízení 8 000,00 700,00 8 700,00 

    

vnitřní správa    

údržba budov a hřbitova 972,13 632,97 1 605,10 

energie města 7 700,00 70,00 7 770,00 

    

sportoviště    

skateboardové hřiště 7 500,00 -600,00 6 900,00 

    

správa odboru - projekty 3 300,00 200,00 3 500,00 

    

Odbor sociálních věcí    

Sociální práce na obcích - MPSV 0,00 1 077,90 1 077,90 

Prevence kriminality - MV 0,00 530,00 530,00 

    

Organizační složky    

Městská policie    

drobný hmotný majetek 70,00 100,00 170,00 

programové vybavení 0,00 600,00 600,00 

    

Požární ochrana    

nákup služeb 50,00 22,40 72,40 

    

Příspěvkové organizace    

Městská správa sociálních služeb    

dotace KÚ 352,48 9 654,18 10 006,66 

    

Sportovní zařízení Kadaň    

provoz 12 886,40 187,00 13 073,40 

    

1. ZŠ     

IROP 0,00 3 996,93 3 996,93 

    

2. ZŠ     

IROP 0,00 5 776,68 5776,68 

    

3. ZŠ     

IROP 0,00 4 181,64 4 181,64 

    

3. MŠ    

provoz obec 810,00 -40,00 770,00 

investice 0,00 40,00 40,00 

    

Ostatní výdaje    

Transfery a dary    

inovativní program v MPR 800,00 500,00 1 300,00 

dar pro Pramen pomoci, nadační fond - paruka 0,00 20,00 20,00 

HOCKEY CLUB, z.s. - Stavební úpravy sportovního 
areálu - výkon dozorů 

0,00 403,07 403,07 

Nemocnice Kadaň s.r.o. - rekonstrukce odd. šestinedělí 0,00 4 202,37 4 202,37 

    

Ostatní výdaje    

Císařský den 2 400,00 250,00 2 650,00 

nájemné 100,00 50,00 150,00 

daň z příjmu právnických osob za obce 0,00 4 721,31 4 721,31 
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rezerva - podíl města na IROP pro ZŠ 19 412,17 -12 751,69 6 660,48 

rezerva 14 360,20 -503,63 13 856,57 

Celkové výdaje 542 527,35 23 938,10 566 465,45 

  
 
Usnesení č. 50/2019 - Závěrečný účet města za rok 2018 
 

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města za rok 2018 bez výhrad.  
 

 
Usnesení č. 51/2019 - Závěrečný účet města za rok 2018 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložená Opatření potřebná k nápravě chyb a 
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.  
 

 
Usnesení č. 52/2019 - Schválení účetní závěrky města za rok 2018 
 

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku Města Kadaň za rok 2018.  
 

 
Usnesení č. 53/2019 - Plán investiční výstavby 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou aktualizaci Plánu investiční výstavby 
pro rok 2019.  

 
 
Usnesení č. 54/2019 - Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani 
 

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení částky vyčleněné v rozpočtu města na rok 2020 
jako podíl z případné obdržené dotace na investiční akci HOCKEY CLUBU, z.s. s názvem 
"Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani" z původních 7.681.223 Kč na částku 9.817.527 
Kč z důvodu vysoutěžené ceny veřejné zakázky a nákladů na výkon stavebního dozoru a 
dozoru BOZP.  

 
 
Usnesení č. 55/2019 - Zrušení pověření v společenství č.p. 1161-1163, č.p. 1184 - 1186  
(zastupování města ve společenstvích, kde má město majetkovou účast) 
 

Zastupitelstvo města schvaluje zrušit pověření k zastupování města Kadaně ve 
společenství vlastníků bytových jednotek v čp. 1177-1179  a čp. 1180 - 1182 pí Krahulové, 
bytem Kadaň (z důvodu změny bydliště). 
 
        
 
 
Usnesení č. 56/2019 - Pověření v společenství č.p. 1161-1163, č.p. 1184 - 1186  (zastupování 
města ve společenstvích, kde má město majetkovou účast) 
 

Zastupitelstvo města schvaluje pověřit k zastupování města Kadaně ve společenství 
vlastníků bytových jednotek v čp. 1177-1179  a čp. 1180-1182 p. Vlasáka, bytem Kadaň,. 
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Usnesení č. 57/2019 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ  
 

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 10045/08 
uzavřené s pí Klečkovou, bytem Kadaň, dohodou ke dni 30.06.2019 a bere na vědomí ukončení 
nájemní smlouvy č. M 225/01/08 s pí  Klečkovou ke stejnému datu. 
        
 
Usnesení č. 58/2019 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ  
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na 
nemovitosti - byt na zastavěné  parcele 2953/45, příslušný podíl na společných částech domu 
včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/45 v k.ú. 
Kadaň s p. Dvořákem, bytem Kotvina, s účinností od 01.07.2019. Výše kupní ceny činí 799 
358,- Kč. 
 
        
 
Usnesení č. 59/2019 - Převod nemovitostí formou daru od Ústeckého kraje 
 

Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání majetkoprávních vztahů k níže uvedeným 
nemovitostem a to formou daru od Ústeckého kraje: 
- p.č. 1622/31 o výměře 2804 m2 v k.ú. Kadaň (pozemek zastavěný komunikací v majetku  
 města) 
- p.č. 1622/32 o výměře 2537 m2 v k.ú. Kadaň (ozeleňovací pás – veřejná zeleň) 
- p.č. 1622/43 o výměře   360 m2 v k.ú. Kadaň (pozemek zastavěný komunikací v majetku  
 města) 
- p.č. 1622/44 o výměře 71 m2 v k.ú. Kadaň včetně opěrné zdi na tomto pozemku stojící. 
 
        
 
Usnesení č. 60/2019 - Převod p.č. 1422/2 v k.ú. Kadaň formou daru od Ústeckého kraje 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem a 
Městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o převod p.č. 1422/2 o výměře 812 m2 v 
k.ú. Kadaň a stavby plotu na p.č. 1422/1 v k.ú. Kadaň. 
 
        
 
Usnesení č. 61/2019 - NewCo Immo CZ GmbH – kupní smlouva 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi NewCo Immo CZ GmbH se 
sídlem In der Butterbergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Spolková republika Německo a 
městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o výkup p.č. 1485/11 o výměře 29 m2 a p.č. 
1485/12 o výměře 13 m2 v k.ú. Kadaň - pozemky dotčené stavbou města „Prodloužení 
chodníku u OC Kadaň“ dle stavebního povolení č. ODPK/29201/2018/217/Pa. Kupní cena je 
smluvní, vychází z podmínek stanovených smlouvou o budoucí smlouvě kupní č. 14665/18 a 
činí 440,- Kč/m2, tj. celkem 18.480,- Kč. 
        
 
 
Usnesení č. 62/2019 - Bezúplatný převod pozemků v areálu loděnice (rychlostní kanoistika) v 
k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 105/2019 mezi ČR - Úřadem pro 
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zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se 
o bezúplatný převod pozemků p.č. 2937/1, 2937/5, 2937/17, 2937/18, 2937/23 v k.ú. Kadaň. 
Tyto pozemky bezprostředně navazují na pozemky v majetku města Kadaně a jsou součástí 
sportovního areálu TJ Vodní sporty. 
        
 
 
Usnesení č. 63/2019 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ  
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě  
kupní č. 3210/N/99 ve znění dodatku č. 1 na prodej nemovitosti bytové jednotky v objektu čp. 
stojícím na parcele č. 2953/23, příslušného podílu na společných částech domu včetně 
garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné parcely č. 2953/23 v k.ú. Kadaň s 
účinností od 1.7.2019 (změna v ustanovení budoucího kupujícího: p. Farbár, Kadaň – reálné 
vlastnictví). 
        
 
 
Usnesení č. 64/2019 - Záměr – prodej pozemků v zahrádkářské kolonii v Kadani SZMK os. č. 1 
 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po 
dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ záměr obce prodat parcely nebo jejich části v zahrádkářské 
kolonii Sdružení zahrádkářů města Kadaně os. č. 1 v k.ú. Kadaň a při prodeji pozemků 
postupovat následovně: 
1/ Pozemky v zahrádkářské kolonii budou geometricky odděleny na náklady uživatelů zahrádek 
(členů spolku) 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 
(člena spolku), který má v době prodeje se svazem uzavřenou platnou podnájemní smlouvu (tj. 
ke dni skončení nájemního vztahu mezi městem Kadaň a svazem). Pozemky užívané jednotlivci 
budou prodány do vlastnictví tomu uživateli, který má pozemek v podnájmu. 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 takto:  
Zahrádkářské kolonie jsou vybudovány ve stráni na kamenitém podloží. O pozemky se 
zahrádkáři dlouhodobě starají (více než 30 let), obhospodařují je a investují do nich, 
zrekultivovali je bez účasti města. Pozemky jsou pro obec nevyužitelné, prodejem dojde k 
narovnání právního stavu se stavem skutečným a k zachování lokality s daným využitím.  
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. 
Přehled pozemků (celých nebo částí) Sdružení zahrádkářů města Kadaně os. č. 1  
par. č. 3056/1, 3056/2, 3056/3, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3065/1, 3065/2, 3065/4, 
3065/5, 3065/6, 3065/7, 3065/8, 3065/9, 3065/10, 3065/11, 3065/12, 3065/13, 3065/14, 
3065/15, 3065/16, 3065/17, 3065/18, 3065/19, 3065/20, 3065/21, 3065/22, 3065/23, 3065/24, 
3066, 3068, 3069, 3070, 3056/4, 3063/1, 3065/55, 3054/1 
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Usnesení č. 65/2019 - Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 6 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Kadaň v zahrádkářské kolonii 
SZMK os. č. 6 v Kadani:   

 
 

1/ p. Žampach, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/7, 2996/8 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103  
Kupní cena činí: 5383,- Kč 
 
2/ pí Gorinová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/5, 2996/27, 3014 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103  
Kupní cena činí: 5918,- Kč 
 
3/ pí Kučerová, Jirkov 
Pozemky par. č.: 2996/100, 3013 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3883,- Kč 
 
4/ p. Žampach, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/99, 2996/102, 2996/104, 2996/44, 3012 aideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 
2996/103 
Kupní cena činí: 5588,- Kč 
 
5/ p. Ullmann, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/98, 2996/45, 2996/41 a ideál. 1/45 par. č.:  2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4033,- Kč 
 
6/ pí Křesáková a p. Křesák, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/97, 3011 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3708,- Kč 
 
7/ pí Převorová a p. Převor, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/46, 2996/96, 2996/40 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4078,- Kč 
 
8/ p.Chaloupka, Kadaň – ideál. 1/3  
a pí Ondová, Kadaň – ideál. 1/3  
a pí Pečová, Klášterec nad Ohří – ideál. 1/3   
Pozemky par. č.: 2996/95, 2996/10 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3858,- Kč 
 
9/ p. Mařík a pí Maříková, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/94, 2996/47, 2996/11 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 5558,- Kč 
 
10/ pí Bartoňová a p. Bartoň, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/93, 2996/48, 2996/9 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3898,- Kč 
 
11/ p. Mayer, Kadaň – ideál. 1/2 
a pí Volfová, Kadaň – ideál. 1/2 
Pozemky par. č.: 2996/92, 2996/12 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3978,- Kč 
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12/ pí Strašková a p. Straška, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/105, 2996/49 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3913,- Kč 
 
13/ pí Nováková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/91, 2996/13 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4013,- Kč 
 
14/ pí Wernerová, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/90, 2996/50 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3588,- Kč 
 
15/ pí Fridrichová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/89, 3010 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4273,- Kč 
 
16/ pí Masařová, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/88, 2996/51, 3009 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 5383,- Kč 
 
17/ p. Kotous  a pí Kotousová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/87, 2996/52, 2996/39 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4233,- Kč 
 
18/ pí Barešová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/86, 2996/14 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3873,- Kč 
 
19/ p. Samek, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/85, 2996/53, 2996/26 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 5598,- Kč 
 
20/ pí Valentová, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/84, 2996/54 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3883,- Kč 
 
21/ pí Heinzová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/83, 3008 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4168,- Kč 
 
22/ p. Kočí, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/82, 2996/55, 2996/22 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4133,- Kč 
 
23/ pí Hájková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/81, 3007 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3918,- Kč 
 
24/ pí Adamečková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/80, 2996/56, 3006 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 5838,- Kč 
 
25/ pí Fenyesová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/79, 2996/57 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3928,- Kč 
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26/ pí Rešlová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/78, 3005 a ideál. 1/45 par. č.:  2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4003,- Kč 
 
27/ p. Strážnický, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/77, 2996/58, 3004 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 5703,- Kč 
 
28/ pí Höllová, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/76, 2996/24 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3758,- Kč 
 
29/ p. Polacsek, Vojkovice 
Pozemky par. č.: 2996/75, 3003 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3908,- Kč 
 
30/ pí Košlerová, Klášterec nad Ohří 
Pozemky par. č.:  2996/74, 2996/59 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3828,- Kč 
 
31/ pí Kocková, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/73, 3002 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4743,- Kč 
 
32/ p. Vaic a pí Vaicová, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/72 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3278,- Kč 
 
33/ pí Drapáková, Chomutov 
Pozemky par. č.: 2996/71, 3001 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4608,- Kč 
 
34/ p. Zbránek, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/69, 2996/25 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3453,- Kč 
 
35/ p. Zachula a pí Zachulová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/1, 3000 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 5518,- Kč 
 
36/ pí Mašková, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/67, 2996/16a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 5013,- Kč 
 
37/ p. Mayer a pí Mayerová Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/66, 2996/17 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4943,- Kč 
 
38/ pí Vocilková a p. Vocilka, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/65, 2999 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4178,- Kč 
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39/ pí Vořechovská, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/64, 2998 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4043,- Kč 
 
40/ p. Pechoč a pí Pechočová, Kadaň  
Pozemky par. č.: 2996/63, 2996/18 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 3733,- Kč 
 
41/ p. Heka, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/62, 2996/19 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4003,- Kč 
 
42/ p. Paul, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/61, 2996/20 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4373,- Kč 
 
43/ p. Glaser a pí Glaserová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 2996/60, 2996/21 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4193,- Kč 
        
 
Usnesení č. 66/2019 - Záměr – prodej pozemku par. č. 268/71 v k.ú. Tušimice 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru obce prodat par. č. 268/71 o vým. 
166 m2 v k.ú. Tušimice. 
        
 
Usnesení č. 67/2019 - Záměr – prodej části par. č. 1315/9 v k.ú. Kadaň 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru obce prodat část  par. č. 1315/9 o 
vým. cca 130 m2 v k.ú. Kadaň. 
        
 
Usnesení č. 68/2019 - Předkupní právo k nemovitosti část par. č. 530, část par. č. 531, část par. 
č. 532 a část par. č. 534 v k.ú. Prunéřov 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje využít předkupní právo k části par. č. 530, části par. č. 
531, části par. č. 532 a části par. č. 534 v k.ú. Prunéřov ve vlastnictví p. Živnůstky, bytem 
Kadaň. 
        
 
Usnesení č. 69/2019 - Předkupní právo k nemovitosti část par. č. 530, část par. č. 531, část par. 
č. 532 a část par. č. 534 v k.ú. Prunéřov 
 

Zastupitelstvo města ruší předkupní právo města k části par. č. 530, části par. č. 531, 
části par. č. 532 a části par. č. 534 v k.ú. Prunéřov na základě žádosti p. Živnůstky. 
 
        
 
Usnesení č. 70/2019 - Předkupní právo k nemovitosti par. č. 43/3 o vým. 199 m2 v k.ú. Pokutice 
 

Zastupitelstvo města ruší předkupní právo města k par. č. 43/3 o vým. 199 m2 v k.ú. 
Pokutice na základě žádosti pí Černé, bytem Kadaň. 
 
        



11 
 

Usnesení č. 71/2019 - Záměr - prodej části par.č.  439/1 v k.ú. Úhošťany (Kadaňská Jeseň) 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr obce prodat pozemek část par. č. 
439/1 o vým. 300 m2 v k.ú. Úhošťany (na základě žádosti o prodej). 
 
        
 
Usnesení č. 72/2019 - Živnostenské podnikání - stav k 31. 3. 2019 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti odboru Obecního 
živnostenského úřadu.  

 
 
 
Usnesení č. 73/2019 - Přehled žádostí v Dotačním programu na podporu inovativního podnikání 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený přehled všech podaných a schválených 
žádostí v roce 2019 z Dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na 
podporu inovativního podnikání.  

 
 
 
Usnesení č. 74/2019 - Rozdělení dotací na podporu inovativního podnikání pro rok 2019 
 

Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotaci z Dotačního programu pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019 takto:  

 

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno 
(v Kč) 

Doporučeno 
(v Kč) 

Actual conto s.r.o. 271 35 225 Čechova 169 79 196 50 000 

Pí Hejlová 482 96 317 Čechova 169 175 450 150 000 

Pí Rožová 082 42 208 Žatecká 95 200 000 100 000 

p. Novák 884 98 662 Jana Švermy 12 199 952 60 000 

Pí Hauptmanová 694 23 571 Mírové náměstí 81, 82 150 000 100 000 

Pí Totzauerová 878 32 381 Boženy Němcové 69 120 000 50 000 

 
 
Usnesení č. 75/2019 - Zpráva o požární ochraně ve městě 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o požární ochraně ve městě.  
 
 
Usnesení č. 76/2019 - Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví.  
 

 
Usnesení č. 77/2019 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 
 

Zastupitelstvo města schvaluje Dotační program v oblasti sociálních služeb a 
prorodinných aktivit z rozpočtu města Kadaň na rok 2020.  
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Usnesení č. 78/2019 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 
 

Zastupitelstvo města schvaluje vzorové smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sociálních 
služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města Kadaň na rok 2020.  
 

 
 
Usnesení č. 79/2019 - Plnění Strategického plánu sociálního začleňování 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu sociálního 
začleňování pro roky 2015 - 2019.  

 
 
Usnesení č. 80/2019 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních 
památek na území MPR Kadaň 2019 
 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s Programem na záchranu a obnovu 
nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Kadaň 
2019 dotace:  

 

Poř. č. Objekt Vlastník Akce obnovy 

 
Dotace 
(tis.Kč) 

 
 

 
1. 

 
č.p. 89, 

ul. Žatecká, Kadaň 
 

 
Žatecká brána s.r.o., 

Za Poříčskou bránou 21/365, 
186 00 Praha 

Oprava krovu a výměna střešní krytiny 
nad zadní částí objektu včetně 

záchodové věže a dokončení statických 
prací 

649 

2. 

 
č.p. 51, 

ul. Kpt. Jaroše, 
Kadaň 

Pí Jarošová, 
 

 
Obnova fasády 

z ulice ČSA 
 

169 

3. 
č.p. 372, 

ul. Nerudova, 
Kadaň 

 
p. Bernášek, 

 

 
 

Oprava a doplnění hrázděné konstrukce 
ve 2. NP uliční fasády 

 
 

140 

4. 

 
č.p. 116 

Mírové nám., 
Kadaň 

 

 
p. Klika, 

pí Kliková, 
 
 

 
Výměna výplní otvorů ve 2.NP uliční 

fasády 
 

42 

5. 

 
č.p. 542, 

ul.  Na Příkopě, 
Kadaň 

 

Pí Fišerová, 
 

Obnova fasády 204 

6. 
č.p. 125, 

ul. Tyršova, 
Kadaň 

X-FAST Company s.r.o., 
Neumannova 1453/28, 

156 00 Praha 5 - Zbraslav 

Obnova střechy, 
výměna oken a výloh v uliční fasádě 

532 
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7. 

Kostel Povýšení 
Svatého Kříže, 
Mírové nám., 

Kadaň 

Římskokatolická farnost 
– děkanství Kadaň, 

Mírové nám. 84, 
432 01 Kadaň 

 
Oprava varhan – I. etapa 

 
45 

8. 
č.p. 497, 

ul. Čechova, 
Kadaň 

p. Oršulák, 
pí Oršuláková, 

 

 
Výměna střešní krytiny 

a oken ve vikýřích 
 

151 

9. 
č.p. 88, 

ul. Žatecká, 
Kadaň 

Pí Lafková, 
 

Oprava fasády 
 

61 

10. 
č.p. 121, 

Mírové nám., 
Kadaň 

p. Münch, 
pí Münchová, 

 

Výměna střešní krytiny, 
oken a výloh 

v uliční fasádě 
a oprava fasády 

0 

  

 
 
Usnesení č. 81/2019 - Program podpory využití dešťové vody na území města Kadaně 
 

Zastupitelstvo města schvaluje financování projektu „Program podpory využití dešťové 
vody na území města Kadaně“ z rozpočtu města Kadaně s navrženými úpravami.  
 
 
 
Usnesení č. 82/2019 - Program podpory využití dešťové vody na území města Kadaně 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Smlouvy o poskytnutí podpory využití 
zachycené dešťové vody na území města Kadaně.  
 

 
 
Usnesení č. 83/2019 - Zpráva o péči o zeleň ve městě 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o péči o zeleň ve městě.  
 
 
 
Usnesení č. 84/2019 - Zapojení do kampaně ministerstva životního prostředí „Dost bylo plastů“ 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o zapojení do kampaně Ministerstva 
životního prostředí "Dost bylo plastů".  
 
 
Usnesení č. 85/2019 - Zpráva o kultuře 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o kultuře ve městě (duben 
2018 - březen 2019).  
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Usnesení č. 86/2019 - Odvolání a jmenování členů kontrolního výboru zastupitelstva města 
 

Zastupitelstvo města odvolává členy kontrolního výboru p. Martina Sýkoru a p. Ahmada 
Raada na vlastní žádost.  

 
 

 
Usnesení č. 87/2019 - Odvolání a jmenování členů kontrolního výboru zastupitelstva města 
 

Zastupitelstvo města jmenuje členy kontrolního výboru Mgr. Stanislava Hakla a Ladislava 
Strádala.  

 
 

 
Usnesení č. 88/2019 - Mimořádná odměna starostovi a místostarostovi města 
 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi města PaedDr. 
Jiřímu Kulhánkovi ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny v souladu s § 76 zákona č. 128 / 2000 
Sb., která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jim zastávané funkce za 
měsíc za splnění zvlášť významných úkolů a to zpracování podkladů pro Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR a Vládu ČR ve věci výplaty sociálních dávek na bydlení, zastupování města 
v DSO pro cyklostezku Prunéřov - Černovice, zajištění a realizace setkávání s občany města na 
sídlištích a plnění úkolů vyplývající ze setkávání, za úspěšné vyjednání nulového navýšení ceny 
tepla pro rok 2019 pro občany města a přípravu rozpočtu města pro rok 2019.  
 
 
 
Usnesení č. 89/2019 - Mimořádná odměna starostovi a místostarostovi města 
 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi města 
Mgr. Janu Losenickému ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto 
kalendářního roku náležela za výkon jim zastávané funkce za měsíc za splnění zvlášť 
významných úkolů v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., a to za zajištění setkávání s výbory 
jednotlivých SVJ, předsedy SVJ na jednotlivých sídlištích a s nájemníky městských bytů v roce 
2018 a 2019, zajištění komunikace s vlastníky ubytoven a zaměstnavateli ohledně zahraničních 
pracovníků žijící na území města a řešení vzniklých problémů, zajištění výběrového řízení pro 
komunikaci s občany a správa aplikace Česká obec.  
 
 
 
 
Usnesení č. 90/2019 - Změna jednacího řádu zastupitelstva města - záznam zastupitelstva 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje předloženou změnu jednacího řádu zastupitelstva 
města.  
 
 
Usnesení č. 91/2019 - Nabídka na pojištění zastupitelů při nesprávném úředním rozhodnutí 
 

Zastupitelstvo města schvaluje zajištění pojištění odpovědnosti zastupitelů za újmu obci 
způsobenou při výkonu funkce.  
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Usnesení č. 92/2019 - Nabídka na pojištění zastupitelů při nesprávném úředním rozhodnutí 
 

Zastupitelstvo města odkládá projednání podmínek a způsobu úhrady nákladů spojených 
s pojištěním odpovědnosti zastupitelů za újmu obci způsobenou při výkonu funkce. 
 
 
 
Usnesení č. 93/2019 - Žádost SK Trhači Kadaň s.r.o. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje žádost SK Trhači Kadaň s.r.o. o převod druhé části 
dotace ve výši 1,5 mil. Kč určené pro A-tým dospělých ledního hokeje SK Kadaň - hokej z.s. na 
SK Trhači Kadaň s.r.o.  
 
 
 
Usnesení č. 94/2019 - Odměna pro neuvolněného člena zastupitelstva Mgr. Tomáše Oršuláka, 
Ph.D. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje odměnu pro člena zastupitelstva města Mgr. Tomáše 
Oršuláka, Ph.D. od 1.7. 2019 ve výši stanovené usnesením zastupitelstva č. 14/2019 ze dne  
7. 2. 2019.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 


