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

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZÁPISU z 10. SCHŮZE
RADY MĚSTA KADANĚ,

která se konala dne 12.9.2019 od 8:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň

--------------------------------------------------------------------

Usnesení č. 633/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla
splněna, kromě usnesení č. 395/2019, 474/2019, 608/2019 a 619/2019, která trvají.

Usnesení č. 634/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- místostarosty o přípravách dohody se SŽDC na rekonstrukci mostku na cyklostezce u

průmyslové zóny Královský Vrch
- Mgr. Raadové o podání žádosti na KÚÚK na dofinancování sociálních služeb

Usnesení č. 635/2019 - Otevřený dopis zaměstnanců SZP a NZP Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Rada města projednala otevřený dopis zaměstnanců SZP a NZP Nemocnice Kadaň,
s.r.o. a bere na vědomí stručnou rekapitulaci vývoje Nemocnice Kadaň za poslední 3 roky.

Usnesení č. 636/2019 - Nezaměstnanost ve městě

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o nezaměstnanosti ve městě.

Usnesení č. 637/2019 - Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství - ZŠ Rudolfa
Koblice, Kadaň

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o partnerství Základní škole Rudolfa Koblice,
Pionýrů 1102, Kadaň v Projektu „Akademie digitálních kompetencí učitele“, s registračním
číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012430, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání: Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní
ose 3 OP.
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Usnesení č. 638/2019 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 20 000 Kč od ČEZ
Teplárenská, a.s., Říčany, Bezručova 2212/30  pro Základní školu Kadaň, Na Podlesí 1480, okr.
Chomutov na nákup učebních pomůcek – výukových polepů.

Usnesení č. 639/2019 - Místní plán inkluze města Kadaně pro období 2018 - 2022

Rada města projednala předložený návrh aktualizace Místního plánu inkluze města
Kadaně pro období 2018 - 2022 a vrací tento návrh zpět k dopracování podkladů a k projednání
v poradních orgánech města.

Usnesení č. 640/2019 - Rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za I.
pololetí 2019

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací
za I. pololetí 2019.

Usnesení č. 641/2019 - Rozpočtové změny

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené rozpočtové změny - 4.
rozpočtové opatření.

Usnesení č. 642/2019 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SK Trhači Kadaň s.r.o.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí
individuální dotace č. 12/2019 se SK Trhači Kadaň s.r.o. na činnost A mužstva ledního hokeje
ve výši 1.500.000 Kč.

Usnesení č. 643/2019 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí
individuální dotace č. 11/2019 s Nemocnicí Kadaň, s.r.o. na rekonstrukci oddělení šestinedělí ve
výši 4.202.370 Kč.

Usnesení č. 644/2019 - Žádost o poskytnutí individuální dotace - TJ Vodní sporty Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace pro
TJ Vodní sporty Kadaň z.s. ve výši 12.000 Kč pro zajištění účasti juniorů a dorostenců na MS
dračích lodí.
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Usnesení č. 645/2019 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a
projekt sportovním klubům na rok 2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Program pro poskytování dotací z
rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt sportovním klubům na rok 2020.

Usnesení č. 646/2019 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a
projekt sportovním klubům na rok 2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzorovou Smlouvu o poskytnutí
dotace č. .../2020/S.

Usnesení č. 647/2019 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a
projekt ostatním žadatelům na rok 2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Program pro poskytování dotací z
rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt ostatním žadatelům na rok 2020.

Usnesení č. 648/2019 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a
projekt ostatním žadatelům na rok 2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzorovou Smlouvu o poskytnutí
dotace č. .../2020/O.

Usnesení č. 649/2019 - Žádost LIFEISSKILL

Rada města projednala žádost LIFEISSKILL o finanční podporu projektu LiS - Kadaň a
souhlasí s podporou projektu ve výši 5.000 Kč formou propagace města.

Usnesení č. 650/2019 - Plán investiční výstavby

Rada města bere na vědomí předloženou aktualizaci plánu investiční výstavby na rok
2019.

Usnesení č. 651/2019 - Kadaň - vnitroblok ul. Dvořákova - 1. etapa - dodatek č.1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14939/19 s firmou Bauvant s.r.o.,
IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5.
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Usnesení č. 652/2019 - Kadaň - cyklostezka Prunéřov - Tušimice, Etapa I - dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14943/19 s firmou Silnice Topolany
a.s., IČ 05758734, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

Usnesení č. 653/2019 - Kadaň - chodník na sídlišti "B" - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň -
chodník na sídlišti B“ a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova
1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3, jejíž nabídková cena činí 277.816,31 Kč vč. DPH

Usnesení č. 654/2019 - Kadaň - výjezd ze sídliště Budovatelů - výběr zhotovitele

Rada města bere na vědomí, že na akci „Kadaň - výjezd ze sídliště Budovatelů“ nepodala
nabídku žádná z oslovených firem.

Usnesení č. 655/2019 - Kadaň - výjezd ze sídliště Budovatelů - výběr zhotovitele

Rada města ukládá projednat možnost realizace akce „Kadaň - výjezd ze sídliště
Budovatelů“ s Technickými službami Kadaň, s.r.o.

Usnesení č. 656/2019 - Kadaň - výměna povrchu podlahy tělocvičny na DDM Šuplík

Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na akci "Kadaň - výměna povrchu
podlahy tělocvičny na DDM Šuplík".

Usnesení č. 657/2019 - Kadaň - výměna povrchu podlahy tělocvičny na DDM Šuplík

Rada města ukládá zajistit nové výběrové řízení na akci "Kadaň - výměna povrchu
podlahy tělocvičny na DDM Šuplík" s termínem realizace o prázdninách 2020.

Usnesení č. 658/2019 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 3. a 4.
segment

Rada města bere na vědomí informace k akci "Revitalizace prostoru parkánů historického
jádra v Kadani – 3. a 4. segment, ukládá zadat jednací řízení bez uveřejnění na práce nutné k
dokončení stavby a připravit dodatek SOD s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská
1254, 432 01 Kadaň, jehož předmětem bude vynětí ucelené části veřejné zakázky, a to
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stavebního objektu 02 „Kolonáda“. Vynětí ucelené části zakázky je navrženo z důvodu dodržení
zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (především § 222, § 63) a je v
souladu rovněž se SoD uzavřenou se zhotovitelem.

Usnesení č. 659/2019 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 3. a 4.
segment

Rada města ukládá zajistit výběrové řízení na vyjmutou ucelenou část akce "Revitalizace
prostoru parkánů historického jádra v Kadani – 3. a 4. segmentů“, tedy na stavební objekt 02
„Kolonáda“. Forma výběrového řízení bude odpovídat zadávacímu postupu použitého při
zadávání celé zakázky, tedy zakázky v podlimitním režimu.

Usnesení č. 660/2019 - Stanovení nájemného v zahrádkářských koloniích

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění k nájemní smlouvě se
smlouvou o výpůjčce č. 14226/17 ze dne 31.8. 2017 na pronájem pozemků v zahrádkářské
kolonii Sdružení zahrádkářů města Kadaně, obsahující aktualizaci čl. II. (předmět nájmu) a čl. IV
(nájemné) s tím, že nájemní cena pro roky 2020 až 2024 činí 1,- Kč/m2/rok. V případě, že by
tato cena byla shledána za cenu nižší než v místě a čase obvyklou, odůvodňujeme výši nájemní
ceny dlouhodobou péčí nájemce o daný pozemek bez účasti města. Pozemky jsou pro obec v
současné době nevyužitelné, pronájmem dojde k narovnání právního stavu se stavem
skutečným, na kterém má obec právní zájem.

Usnesení č. 661/2019 - Stanovení nájemného v zahrádkářských koloniích

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění k nájemní smlouvě se
smlouvou o výpůjčce č. 12887/14 ze dne 5.12. 2014 na pronájem pozemků v zahrádkářské
kolonii ZO ČZS Bystřice Kadaň, obsahující aktualizaci čl. IV (nájemné) s tím, že nájemní cena
pro roky 2020 až 2024 činí 1,- Kč/m2/rok. V případě, že by tato cena byla shledána za cenu
nižší než v místě a čase obvyklou, odůvodňujeme výši nájemní ceny dlouhodobou péčí nájemce
o daný pozemek bez účasti města. Pozemky jsou pro obec v současné době nevyužitelné,
pronájmem dojde k narovnání právního stavu se stavem skutečným, na kterém má obec právní
zájem.

Usnesení č. 662/2019 - Stanovení nájemného v zahrádkářských koloniích

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 v předloženém znění k nájemní smlouvě se
smlouvou o výpůjčce č. 12886/14 ze dne 15.12. 2014 ve znění dod. č. 1 ze dne 1.12.2015 na
pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii ZO ČZS  U průtahu Kadaň, obsahující aktualizaci čl.
IV (nájemné) s tím, že nájemní cena pro roky 2020 až 2024 činí 1,- Kč/m2/rok. V případě, že by
tato cena byla shledána za cenu nižší než v místě a čase obvyklou, odůvodňujeme výši nájemní
ceny dlouhodobou péčí nájemce o daný pozemek bez účasti města. Pozemky jsou pro obec v
současné době nevyužitelné, pronájmem dojde k narovnání právního stavu se stavem
skutečným, na kterém má obec právní zájem.



6

Usnesení č. 663/2019 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. M 288/2001 s p. Vopálkou, bytem
Kadaň, dohodou ke dni 30.9. 2019, bere na vědomí žádost p. Vopálky o ukončení Smlouvy o
budoucí smlouvě kupní č. 3270/N/99 ke stejnému datu a doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou.

Usnesení č. 664/2019 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ

Rada města schvaluje do doby realizace Smlouvy o budoucí smlouvě kupní pronájem
nemovitosti bytové jednotky v objektu stojícím na par. 2953/32, příslušného podílu na
společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par.
2953/32 v k.ú. Kadaň pí Hoření, bytem Kadaň, s účinností od 1.10. 2019. Nájemní cena činí
700,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny.

Usnesení č. 665/2019 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní s pí Hoření, bytem Kadaň, na prodej nemovitosti bytové jednotky v objektu
stojícím na par. 2953/32, příslušného podílu na společných částech domu vč. garážového stání
v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/32 v k.ú. Kadaň s účinností od 1.10. 2019.

Usnesení č. 666/2019 - Prodej par. č. 3463/98 v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej par. č. 3463/98 o vým.
49 m2 v k.ú. Kadaň manželům Zavřelovi a K. Zavřelové, Kadaň za dohodnutou kupní cenu
8.299,- Kč.

Usnesení č. 667/2019 - Revokace bodu č. 33 v usnesení ZM č. 65/2019 ze dne 27.6.2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci bodu č. 33 v usnesení
ZM č. 65/2019 ze dne 27.6. 2019.

Usnesení č. 668/2019 - Revokace bodu č. 33 v usnesení ZM č. 65/2019 ze dne 27.6.2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků v k.ú. Kadaň v
zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 6 v Kadani:
Kupující: pí Fűlőpová, Žatec
Pozemky par. č.: 2996/71, 3001 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4608,- Kč
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Usnesení č. 669/2019 - Záměr pronájmu - nebytové prostory v objektu čp.  585 - prodejna květin
na hřbitově

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu min.
15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce pronajmout nebytové prostory – prodejnu květin o
celkové výměře 36,7 m2 (přízemí - jmenovitě  prodejna květin o vým. 25,5 m2, sklad o vým. 8,8
m2 a sociální zařízení o vým. 2,4 m2) spolu s prostory veřejného WC se samostatným vstupem
o celkové výměře 8,6 m2 v části objektu čp. 585, stojící na pozemku par. č. 3341, ul. Hřbitovní v
Kadani (v areálu prostor hřbitova) za následujících podmínek:

Předmět a účel nájmu:
- předmět nabídky je zkolaudován k provozování prodejny květin

Minimální výše nájemného: 3 670,- Kč/měsíc

Doba nájmu:     neurčitá
- s 6 měsíční výpovědní lhůtou nebo dohodou
- s 3 měsíční výpovědní lhůtou  ze smlouvy pro porušení povinností vyplývajících ze smlouvy ze
strany nájemce

Provozní náklady:
- el. energii a odvoz odpadu si bude nájemce hradit sám na základě samostatně  uzavřených
smluv
- vodné bude nájemci ze strany správce nemovitosti přeúčtováno 1 ročně a to na základě
obdržené faktury od čVK, a.s.
- nájemce si bude provádět drobné opravy a běžnou údržbu nebytových prostor sám do výše 10
000,- Kč za jednu akci
- nájemce bude povinen zajistit provádění veškerých pravidelných revizí zařízení, které jsou
potřebné k provozu pronajímaných prostor a na své náklady zajišťovat odstranění zjištěných
závad

Podmínkou je, že:
- nájemce se zavazuje provozovat veřejné WC (a jeho údržbu), které bude mít v užívání (což je
podmínkou pronájmu prodejny květin) od PONDĚLÍ do NEDĚLE po dobu otvírací doby prodejny
květin sezóně v níže uvedeném čase
(říjen - březen v čase 08.00 - 17.00, duben - září v čase 7.00 -19.00)
- maximální možné zpoplatnění za užívání veřejného WC bude ve výši 5,- Kč/osoba

Kritéria výběru:
- příslušné podnikatelské oprávnění
- záměr na využití nebytových prostor (dle účelu nájmu)
- návrh výše nájemní ceny (měsíční nájemné)
- reference o činnosti (ano)

Informace:
- právem pronajímatele je nevybrat žádného zájemce
- pronajímatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídky zájemců
- bude umožněn prohlídkový den nabízených prostor
- náklady za energie v tomto nebytovém prostoru činí průměrně ročně:

- voda: 2 321,- Kč
- elektřina (topení, kotlem): 27 000,- Kč
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Usnesení č. 670/2019 - Záměr - prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce č. 13334/15
(pozemek užívaný jako zahrada k objektu čp. 1040, ul. Mánesova)

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15
dnů  na úřední desce MěÚ adresný záměr obce upravit (prodloužením o další 2 roky) smlouvu o
výpůjčce č. 13334/15 uzavřenou dne 18.11.2015 na dobu určitou do 31.10.2019 (výpůjčka části
pozemku par. č. 1280/1 o vým. 60 m2 v k.ú. Kadaň, ul. Fibichova) o další 2 roky, tj. do
31.10.2021.

Usnesení č. 671/2019 - Záměr prodeje par. č. 174/4 (plocha BV 6) v k.ú. Pokutice

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnit záměr obce prodat
pozemek část par. č.  174/4 o vým. 1 200 m2 v k.ú. Pokutice (na základě žádosti o prodej).

Usnesení č. 672/2019 - Záměr prodeje par. č. 174/4 (plocha BV 6) v k.ú. Pokutice

Rada města ukládá připravit podklady pro budoucí prodej plochy BV 6 v k.ú. Pokutice.

Usnesení č. 673/2019 - Prodej par.č. 439/6 o vým. 44 m2 (části par.č. 439/1) v k.ú. Úhošťany
(Kadaňská Jeseň)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku par. č. 439/6 o
vým. 44 m2 v k.ú. Úhošťany za dohodnutou kupní cenu 10 560,- Kč do vlastnictví p. Ješko,
bytem Droužkovice.

Usnesení č. 674/2019 - Prodej – Strážiště I – rodinné domy

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej nemovitostí (včetně
příslušenství) – RD Strážiště I  v k.ú. Kadaň dle níže uvedeného:

a) zast. par. č. 2953/43 vč. stavby o výměře 99 m2 a par. č. 2953/86 o vým. 67 m2 (zahrada) v
souladu se sml. č. 3125/N/99 – do vlastnictví manž. p.Lebedovi a pí Lebedové, Kadaň. Kupní
cena činí 1 253 000,- Kč.

b) zast. par. č. 2953/41 vč. stavby o výměře 95 m2 a par. č. 2953/84 o vým. 63 m2 (zahrada) v
souladu se sml. č. 3127/N/99 – do vlastnictví manž. p. Vonáskovi a pí Vonáskové, Kadaň.
Kupní cena činí 1 253 000,- Kč.

c) zast. par. č. 2953/40 vč. stavby o výměře 95 m2 a par. č. 2953/83 o vým. 63 m2 (zahrada) v
souladu se sml. č. 3126/N/99 – do vlastnictví manž.  Sojkovi, Kadaň, a pí Sojkové, Kadaň.
Kupní cena činí 1 253 000,- Kč.

d) zast. par. č. 2953/39 vč. stavby o výměře 96 m2 a par. č. 2953/82 o vým. 63 m2 (zahrada) v
souladu se sml. č. 3139/N/99 - do vlastnictví manž. Endalovi  , Kadaň. Kupní cena činí
1 253 000,- Kč.
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e) zast. par. č. 2953/38 vč. stavby o výměře 95 m2 a par. č. 2953/81 o vým. 64 m2 (zahrada) v
souladu se sml. č. 3117/N/99 – do vlastnictví p. Strakovi, Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,-
Kč.

f) zast. par. č. 2953/28 vč. stavby o výměře 109 m2 a par. č. 2953/73 o vým. 59 m2 (zahrada) v
souladu se sml. č. 3134/N/99 – do vlastnictví p. Zettelmannovi, Kadaň. Kupní cena činí
1 253 000,- Kč.

g) zast. par. č. 2953/29 vč. stavby o výměře 109 m2 a par. č. 2953/74 o vým. 59 m2 (zahrada) v
souladu se sml. č. 3135/N/99 – do vlastnictví pí. Zettelmannové, Kadaň. Kupní cena činí
1 253 000,- Kč.

h) zast. par. č. 2953/18 vč. stavby čp. 1890 o výměře 99 m2 a par. č. 2953/67 o vým. 56 m2
(zahrada) v souladu se sml. č. 3133/N/99 – do spoluvlastnictví:
p. Machynkovi, Praha 9 - Újezd nad Lesy (1/6)
pí Machynkové, Praha 10 - Malešice (1/2)
p. Machynkovi, Praha 5 (1/6)
sl. Pružincové, Kadaň,      (1/6)
Kupní cena činí 1 253 000,- Kč.

za náklady ze strany kupujících:
a) poplatek ve výši 1 000,- Kč za uzavření kupní smlouvy (v souladu se smlouvou)
b) správní poplatek formou kolkové známky ve výši 1 000,- Kč za vklad smlouvy do katastru
nemovitostí
c) správní poplatek ve výši 30,- Kč/osoba za legalizaci podpisu ve smlouvě
inf: kupní cena stanovená ve smlouvách o budoucích smlouvách kupních je již v plné míře ze
strany kupujících uhrazena (lhůta 15 let splácení již uplynula)

Usnesení č. 675/2019 - Prodloužení nájmu – Dodatek č. 15 nájemní smlouvy č. 5449/N/04

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 15 nájemní smlouvy č. 5449/N/04 uzavřené
mezi městem Kadaň a Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací Ústí nad Labem. Tímto
dodatkem se mění čl. IV bod 1) - doba nájmu/pachtu  se sjednává na dobu určitou do
31.10.2020. Jedná se o pronájem/pacht par.č. 3461/2 o výměře 880 m2, par.č. 3463/1 o výměře
13134 m2, par.č. 3464/1 o výměře 39988 m2, par.č. 3464/4 o výměře 1630 m2, par.č. 3464/8 o
výměře 2063 m2, par.č. 3464/9 o výměře 94903 m2 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 676/2019 - Pronájem  části p.č. 1928/1 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kadaň a Společenstvím
vlastníků U Stadionu 1214-1216, se sídlem U Stadionu 1214, 432 01 Kadaň a to v předloženém
znění. Jedná se o pronájem části p.č. 1928/1 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Kadaň (uzavřený
průchod) na dobu určitou 20 let.

Usnesení č. 677/2019 - Směna pozemků mezi Lesy České republiky, s.p. a městem Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků p.č. 3419/21
o výměře 535 m2 k.ú. Kadaň a p.č. 422/5 o výměře 72 m2 v k.ú. Smilov (LV – město Kadaň) za
p.č. 723 o výměře 586 m2 v k.ú. Prunéřov (LV- Lesy ČR, s.p.).  Lesy České republiky, s.p.
Směna pozemků se uskuteční za ceny v místě a čase obvyklé.
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Skladba cen předložená LČR na základě znaleckého posudku:
Pozemky LCŘ, s.p.                                              58 600,- Kč
Pozemky Města Kadaně 9 105,- Kč
1/2  nákladů za směnu (znalecký posudek) 2 572,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------
Celkový doplatek města Kadaně za směnu pozemků činí 52 067,- Kč

Usnesení č. 678/2019 - Smlouva o nájmu nemovitostí č. 9088/07 – Radka z.s.

Rada města bere na vědomí informace ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. 9088/07 a
ukládá připravit podklady pro projednání podnětu RADKY z.s. do schůze rady města -
10.10.2019

Usnesení č. 679/2019 - Přidělení sociálního bytu 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 Horváthovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 680/2019 - Přidělení sociálního bytu s jistotou –vel. 1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v
budově ul. Golovinova v Kadani se p. Bačem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 681/2019 - 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 Kaufmannovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 682/2019 - 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. Golovinova s pí Jelínkovou, bytem Klášterec nad Ohří.

Usnesení č. 683/2019 - 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 s pí Shyshkovets, bytem Stod.

Usnesení č. 684/2019 - Přidělení bytu standardního s jistotou –vel. 1+3

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+3 v
budově v ul. Na Strážišti s pí Jaroshchuk,  Charkov.
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Usnesení č. 685/2019 - Ukončení smlouvy o nájmu bytu dohodou k 30.09. 2019 – vel. 0+1

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu dohodou k 30.09. 2019 na byt o
velikosti 0+1 v budově ul. Golovinova v Kadani s p. Glaserem, Kadaň.

Usnesení č. 686/2019 - Ukončení smlouvy o nájmu bytu dohodou k 30.09. 2019 – vel. 0+1

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu dohodou k 30.09. 2019 na byt o
velikosti 0+1 v budově ul. Golovinova v Kadani s p. Závadským, Kadaň.

Usnesení č. 687/2019 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou, viz
příloha

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 uhrazenou pohledávku na nájemném a službách.

Usnesení č. 688/2019 - 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 s pí Grabovskou, bytem, Stod.

Usnesení č. 689/2019 - Technický klub s observatoří - dotace ÚK

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o přípravě projektu Technický klub s
observatoří Kadaň a odkládá projednání dalšího postupu do doby specifikace projektu
"Technické kluby", připravovaného v rámci implementace Krajského akčního plánu vzdělávání
Ústeckého kraje.

Usnesení č. 690/2019 - Turistická webová stránka města

Rada města bere na vědomí informaci o stavu prací realizačního týmu na nové turistické
webové stránce města.

Usnesení č. 691/2019 - Žádost Chomutovská 1364

Rada města bere na vědomí žádost nájemců městský bytů v objektu Chomutovská č. p.
1364 a odkládá projednání žádosti do doby vyřešení legislativy v oblasti sociálních dávek na
bydlení.
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Usnesení č. 692/2019 - Pozvánka do Aue - Bad Schlema

Rada města deleguje Mgr. Jana Losenického, Mgr. Michala Voltra a Marcely Trejbal
Vlčkové k účasti na zahájení Evropského festivalu dechové hudby v partnerském městě Aue -
Bad Schlema dne 20.9. 2019 s použitím služebního vozidla s řidičem.

Usnesení č. 693/2019 - Inventury 2019

Rada města schvaluje provedení inventarizace majetku města dle § 29 zákona
č. 563/1991 Sb. v platném znění za rok 2019 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. Jana Purnochová Jindřich Drozd
Ing. Jiří Frajt Martin Polacsek Apolen
Ing. Milan Pikl Hana Baxa Mašková
Ing. Jiří Pazdera Jana Hájková
Ing. Petr Panuška Eva Hubínková

Usnesení č. 694/2019 - Vydání 5. 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 5. 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. 695/2019 - Vydání 5. změny územního plánu Kadaně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s předloženým návrhem 5. změny
územního plánu Kadaně a s výsledky jejího projednání.

Usnesení č. 696/2019 - Vydání 5. 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.



13

Usnesení č. 697/2019 - Vydání 5. 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 5. změnu územního plánu
Kadaně.

Usnesení č. 698/2019 - Vydání 3. změny regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s předloženým návrhem 3. změny
regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně.

Usnesení č. 699/2019 - Vydání 3. změny regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ověřit, že 3. změna regulačního plánu
jihovýchodního předpolí Kadaně není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky § 68 odst.
4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

Usnesení č. 700/2019 - Vydání 3. změny regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat dle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, opatření obecné povahy – 3. změnu regulačního plánu jihovýchodního předpolí
Kadaně.

Usnesení č. 701/2019 - Navýšení počtu zaměstnanců OSVaZ

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců odboru SVaZ o 1 osobu od
1.10.2019 na dobu neurčitou pro agendu projektového manažera a koordinátora sociálních
služeb.

Usnesení č. 702/2019 - Rekonstrukce části objektu č.p. 167 Prunéřov na noclehárnu a NDC

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci
"Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Prunéřov 167" a uzavření SoD s firmou WALD S
s.r.o, IČ 28528352, Jungmannova 621, 432 01 Kadaň.
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Usnesení č. 703/2019 - Odměna dárcům krve

Rada města bere na vědomí předložený materiál k odměňování dárců krve v Kadani.

Usnesení č. 704/2019 - Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o realizaci a výstupech projektu "Pilotní
ověření systému sociálního bydlení v Kadani".

Usnesení č. 705/2019 - Zpráva o dopravě ve městě

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o dopravě ve městě.

Usnesení č. 706/2019 - Žádost o změnu jízdního řádu MAD

Rada města projednala předloženou žádost firem sídlících na průmyslové zóně Královský
Vrch o změnu jízdního řádu MAD Kadaň a ukládá místostarostovi města projednat žádost s
žadateli.

Usnesení č. 707/2019 - Posílení možnosti separace odpadů v Kadani

Rada města pověřuje starostu města na základě § 102, odst. 3, zák. 128/2000 Sb.
uzavíráním a vypovězením smluv o zápůjčce nádob na třídění bioodpadu o objemu 240 litrů.

Usnesení č. 708/2019 - Poskytnutí dotace na pořízení a instalaci nádrží z Programu podpory
využití dešťové vody na území města Kadaně

Rada města schvaluje v souladu s Programem podpory využití dešťové vody na území
města Kadaně dotace:
Poř. č. Žadatel Projekt Dotace (Kč)

1. p. Tattermusch,
432 01 Kadaň

Podzemní nádrž/6000l 31449,50

2.
p. Vojta,

pí Vojtová,
432 01 Kadaň

Nadzemní nádrž/2 x 360l 2075,50

3. p. Hossner,
432 01 Kadaň

Nadzemní nádrž/1000l 1804,50

4. p. Bišová,
432 01 Kadaň

Podzemní nádrž/5000l 19635,615
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Usnesení č. 709/2019 - Projednání vstupu města Kadaň vlastníka honebních pozemků do
zakládaného honebního společenstva

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vstup města Kadaně do honebního
společenstva, které zakládá Myslivecký spolek Ohře Kadaň pro potřeby dalšího zachování
honitby Kadaň i po r. 2023.

Usnesení č. 710/2019 - Žádost o využití pozemku města - Radka, z.s.

Rada města schvaluje pronájem části Mírového náměstí a části městských hradeb v
Kadani pro akci " Stezka uličkou" pro neziskovou organizaci Radka, z.s. za 1,- Kč na den 3. 11.
2019 v případě nepříznivého počasí na den 10. 11. 2019 od 16. 00 - 19.30 hod.

Usnesení č. 711/2019 - Žádost o schválení výpůjčky části pozemku na parcele 2237/2 v k.ú.
Kadaň společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.

Rada města bere na vědomí předloženou žádost o schválení výpůjčky části pozemku na
parcele 2237/2 v k.ú. Kadaň, která je majetkem města Kadaně, společnosti Tepelné
hospodářství s.r.o. a s touto žádostí souhlasí.

Usnesení č. 712/2019 - Termín konání mimořádné schůze rady města

Rada města schvaluje termín konání mimořádné schůze rady města dne 26.9. 2019 od
14.00 hod.


