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

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZÁPISU z 12. SCHŮZE
RADY MĚSTA KADANĚ,

která se konala dne 7.11.2019 od 8:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň

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

Usnesení č. 767/2019 - Valná hromada společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s.

Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize
Kadaň, a.s. odstoupení Ing. Reného Budjače z funkce člena představenstva Kabelové televize
Kadaň, a.s. a souhlasí s ukončením funkce k datu 7.11.2019.

Usnesení č. 768/2019 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.

Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby
Kadaň, s.r.o. odstoupení Ing. Reného Budjače z funkce člena dozorčí rady společnosti
Technické služby Kadaň, s.r.o. a souhlasí s ukončením funkce k datu 7.11. 2019.

Usnesení č. 769/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla
splněna, kromě usnesení č. 639/2019, 672/2019, 741/2019, 755/2019, 757/2019 a 760/2019,
která trvají.

Usnesení č. 770/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- místostarosty o jednání s firmami na průmyslové zóně Královský Vrch o rozšíření MAD
- starosty o jednání na mezirezortní komisi MPSV ČR ve věci boje s chudobou.
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Usnesení č. 771/2019 - Informace o dalších rekonstrukčních pracích a úpravách na Mírovém
náměstí v Kadani

Rada města bere na vědomí informace o přípravě další revitalizace Mírového náměstí v
Kadani a souhlasí se zachováním stávajícího stavu a s úpravami ve smyslu:
- vybudování 1-2 vodních prvků
- výsadba stromů dle dohody s NPÚ
- přerovnání valounové dlažby

Usnesení č. 772/2019 - Zpráva o školství ve městě - rok 2019

Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o školství ve městě - rok 2019.

Usnesení č. 773/2019 - Žádost o souhlas - Šablony II - DDM

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV – Šablony II pro střediska volného času:
"Šablony II pro DDM Šuplík Kadaň" na Domu dětí a mládeže Šuplík Kadaň, ul. Jana Roháče
1381.

Usnesení č. 774/2019 - Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení - 2. pololetí 2019

Rada města schvaluje navržené odměny ředitelům škol a školských zařízení za druhé
pololetí roku 2019 v předloženém znění.

Usnesení č. 775/2019 - Rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za III.
čtvrtletí 2019

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací
za III. čtvrtletí 2019.

Usnesení č. 776/2019 - Kadaň - parkoviště a přístřešek na kontejnery u čp. 722 - návrh firem
k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň -
parkoviště a přístřešek na kontejnery u čp. 722:
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
3. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
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Usnesení č. 777/2019 - Kadaň – úprava prostranství v okolí Prioru - návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň –
úprava prostranství v okolí Prioru":
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
3. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 778/2019 - Kadaň - zklidnění dopravy - ul. Na Podlesí - 1. etapa - dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.6.2019 (č.j.
00274-OVY-2019) na akci "Kadaň - zklidnění dopravy - ul. Na Podlesí - 1. etapa" s firmou
Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

Usnesení č. 779/2019 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – KT Kadaň, a.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města – par. č. 2772/1, 2427/1, 2400/7, 2499/1,
2460/3, 2460/2, 2458/1, 2458/2, 2499/5, 2499/3, 2499/4, 2540/9, 2539/1, 2499/6, 2539/2, 2516,
2539/3, 2521/1, 2483/21, 2483/20, 2483/14, 2479/19, 2479/15, 2479/13, 2488/1, 2485/19,
2499/2, 2509/5, 3460/165, 3460/153, 3460/62, 3460/272, 3460/162, 3460/270, 3460/154,
3460/256, 3460/257, 3460/289, 3460/290, 3460/292, 3460/237, 3460/376, 3460/316, 3460/236,
3460/234, 3460/235, 3460/315, 3460/317, 3460/212, 3460/211, 3460/156, 3460/206, 3460/223,
3460/159, 3460/155, 3460/163, 3460/175, 3460/249, 3460/20, 3460/170, 3460/180, 3460/188,
3460/161, 3460/164, 3460/3, 3461/1, 2570/1, 2577/1, 2571, 2583/1, 2656, 2673, 2672, 2626/1,
2618, 2624/2, 3463/73, 3463/4, 3463/47, 3463/74, 3463/42 a 3463/72 v k.ú. Kadaň, za
jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč + DPH za každý započatý metr, min. však 1.000,- Kč +
DPH ve prospěch Kabelové televize Kadaň, a.s. se sídlem Kpt. Jaroše 1477, Kadaň dle
smlouvy v předloženém znění.

Usnesení č. 780/2019 - 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 pozemcích ve vlastnictví města – par. č. 1581/18, 1621/4,
1621/3, 1621/1, 3064/11 a 3064/8 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 7.700,- Kč +
DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444 dle smlouvy v
předloženém znění.

Usnesení č. 781/2019 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – SVS, a.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města – část par. č. 480/1 v k.ú. Úhošťany, za
jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč + DPH za každý započatý metr, min. však 1.000,- Kč +
DPH, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti, a.s. se sídlem Teplice, Přítkovská
1689 dle smlouvy v předloženém znění.
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Usnesení č. 782/2019 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na
pozemcích ve vlastnictví města – par. č. 3051/6 a 3570/1 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu
ve výši 1.600,- Kč + DPH, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s. se sídlem
Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2681/6 dle smlouvy v předloženém znění.

Usnesení č. 783/2019 - Záměr – přístavba u RD v Kadani

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu
15 dnů na úřední desce MÚ adresný záměr obce uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucím
nájmu domu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 3867/N/01 ze dne 17.9.2001 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 12.11.2003 uzavřené s p. Hlavou, Praha a pí Hlavovou, Kadaň ve smyslu
rozšíření předmětu smlouvy o bytových prostor u RD stojícího na části par. 2953/127 v k.ú.
Kadaň.

Usnesení č. 784/2019 - Záměr – pronájem části par. č. 3065/1 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu
15 dnů na úřední desce MÚ záměr obce pronajmout část par. č. 3065/1 o vým. cca 350 m2 v
k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 785/2019 - Záměr – výpůjčka části par. č. 3460/236 a části par. č. 3460/20 v k.ú.
Kadaň

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu
15 dnů na úřední desce MÚ záměr obce vypůjčit část par. č. 3460/236 a část par. č. 3460/20 o
vým. cca 180 m2 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 786/2019 - Záměr – výpůjčka části par. č. 2996/6 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu
15 dnů na úřední desce MÚ záměr obce vypůjčit část par. č. 2996/6 o vým. cca 240 m2 v k.ú.
Kadaň.
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Usnesení č. 787/2019 - Záměr – směna par. č. 905/10 v k.ú. Prunéřov za par. č.  905/7, 905/8
a 905/9 v k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu
15 dnů na úřední desce MÚ záměr obce směnit par. č. 905/10 o vým. 1115 m2 v k.ú. Prunéřov z
vlastnictví soukromé osoby do vlastnictví města Kadaně za par. č.  905/7 o vým. 43 m2, 905/8 o
vým. 329 m2 a 905/9 o vým. 709 m2 (celkem 1081 m2) v k.ú. Prunéřov z vlastnictví města
Kadaně do vlastnictví soukromé osoby.

Usnesení č. 788/2019 - Záměr - prodej části par. č. 739/1 v k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu
min. 15 dnů na úřední desce záměr obce prodat část par. č. 739/1 o vým. cca 340 m2 v k. ú.
Prunéřov.

Usnesení č. 789/2019 - Záměr - Řešení majetkoprávních vztahů - prostranství před čp. 1551,
ul. Kpt. Jaroše, Kadaň formou směny

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,  zveřejnit po dobu
15 dnů záměr obce směnit část p.č. 2274/1 v k.ú. Kadaň (LV - LE CYGNE SPORTIF GROUPE
a.s.) za pozemek nacházející se za budovou čp. 1551 a to část p.č. 2277/2 v k.ú. Kadaň (LV -
město Kadaň). Jednalo by se o směnu pozemků oddělených po provedení úprav dle
geometrického zaměření skutečné výměry.

Usnesení č. 790/2019 - Záměr - Čekárny MHD v Kadani - smlouva č. 2600/PS/96 a smlouva
č. 2830/N/97

Rada města neschvaluje prodloužení platnosti stávajících smluv a to smlouvy č.
2600/PS/96 ze dne 1.12.1996 a nájemní smlouvy č. 2830/N/97 ze dne 10.11.1997 a ukládá
vyvolat jednání se společností  CITY-TOOLS, s.r.o. o formě postupného předání majetků po
ukončení smluvních vztahů v roce 2021 (sml. 2600/PS/96) a 2022 (sml. 2830/N/97).

Usnesení č. 791/2019 - Záměr - Doplnění smlouvy o výpůjčce č. 14217/17 - nebytové prostory v
čp. 1667 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu
15 dnů záměr obce rozšíření předmětu výpůjčky - Smlouvy o výpůjčce č. 14217/17 ze dne
1.9.2017 (včetně dodatku č. 1 ze dne 25.9.2017) o místnost č. 2.06 - WC o výměře 2,19 m2 v
2.NP.

Usnesení č. 792/2019 - Záměr - výpůjčka nebytových prostor čp. 377 v k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu
15 dnů záměr obce vypůjčit (na dobu určitou dva roky) níže uvedené nebytové prostory v 1. NP,
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čp. 377 k.ú. Prunéřov včetně vybavení:

- 1. celek: místnost č. 107 o výměře 16,37 m2
místnost č. 108 o výměře  63,75 m2
místnost č. 109 o výměře 1,44 m2

- 2. celek:      místnost č. 105 o výměře  16,79 m2
a dále
- část pozemku p.č. 136/7 o výměře 624 m2 v k.ú. Prunéřov (hřiště)
Výše uvedené prostory jsou nabízeny formou smlouvy o výpůjčce (uživatel hradí na vlastní
náklady energie) k poskytování sociální služby - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, a
fakultativních služeb poskytovaných v souvislosti s činností nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež a dále k poskytování sociální služby - Dluhové poradenství.

Usnesení č. 793/2019 - Záměr - výpůjčka pozemků v areálu TJ Vodní sporty

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu
15 dnů záměr obce vypůjčit p.č. 2937/1 o výměře 458 m2, p.č. 2937/5, o výměře 12 m2, p.č.
2937/17 o výměře 820 m2, p.č.  2937/18 o výměře 22 m2 a p.č. 2937/23 o výměře 104 m2 v
k.ú. Kadaň na dobu určitou a to po dobu platnosti nájemní smlouvy č. 6012/N/04 ze dne
13.12.2004. Výpůjčka je realizována za účelem sjednocení majetkoprávních vztahů v areálu TJ
Vodní sporty Kadaň, z.s. a s ohledem na smluvní podmínky stanovené ČR - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových (smlouva č. 105/2019 ze dne 25.7.2019).

Usnesení č. 794/2019 - Záměr - rozšíření výpůjčky „Komunitní zahrada“

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu
15 dnů záměr obce vypůjčit majetek nezapisovaný do katastru:
- oplocení a buňka na p.č. 2258/3 v k.ú. Kadaň

formou rozšíření předmětu výpůjčky stávající smlouvy o výpůjčce č.14619/18 ze dne 3.9.2018
„Komunitní zahrada“.

Usnesení č. 795/2019 - Výpůjčka reklamních stojanů pro městskou památkovou rezervaci

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce (v předloženém znění) na reklamní
stojan pro městskou památkovou rezervaci a to mezi městem Kadaň a:
- p.Váňa, (provozovna J. Švermy čp. 14) IČ 88058263...1 ks
- pí Vassová, (provozovna Kpt. Jaroše čp. 57) IČ 62203592...1 ks
Výpůjčky jsou sjednány z důvodu sjednocení vzhledu jednotlivých reklamních stojanů v městské
rezervaci. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou - 5 let.

Usnesení č. 796/2019 - Bezúplatný převod p.č. 100/17 v k.ú. Tušimice a p.č. 3419/2 v k.ú.
Kadaň od SPÚ - ČR

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu pozemků č. 1005991942 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým
úřadem a městem Kadaň v předloženém znění.
Jedná se o bezúplatný převod p.č. 100/17 o výměře 13 312 m2 v k.ú. Tušimice a p.č. 3419/2 o
výměře 12 909 m2 v k.ú. Kadaň, které jsou dotčeny stavbou města „Cyklotrasa Prunéřov -
Tušimice, II. Etapa“.
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Usnesení č. 797/2019 - Záměr - směna pozemků v k.ú. Kadaň, k.ú. Tušimice (Strážiště III,
prům. zóna Kadaňský Vrch, JV předpolí a vinice Tušimice)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v souladu s § 39 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu min. 15 dnů na úřední desce záměr obce směnit
pozemky:
LV - Město Kadaň:
část par. č. 2953/259 o vým. cca 750 m2 v k.ú. Kadaň
část par. č. 3463/1 o vým. cca 400 m2 v k.ú. Kadaň
par. č. 3051/2  o vým.  224 m2 v k.ú. Kadaň
za pozemky (LV fyzických osob):
část par. č. 2617/32 o vým. cca 140 m2 v k.ú. Kadaň
par. č. 376/24 o vým. 18 667 m2 v k.ú. Tušimice
(inf.: u částí pozemků bude provedeno geometrické zaměření skutečnosti).

Usnesení č. 798/2019 - 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 p. Jelínkem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 799/2019 - Přidělení sociálního bytu s jistotou – vel. 1+0

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

Usnesení č. 800/2019 - Přidělení bytu startovacího s jistotou – vel.1+2

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v
budově v ul. Golovinova v Kadani, s p. Miškem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 801/2019 - Přidělení bytu startovacího s jistotou – vel.1+2

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v
budově v ul. Golovinova v Kadani s pí Valentovou, bytem Klášterec na Ohří.

Usnesení č. 802/2019 - Přidělení bytu v DPS - zvláštního určení - vel. 1+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v
budově v ul. Věžní v Kadani, s p. Poněšickým, bytem Kadaň.
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Usnesení č. 803/2019 - Volné byty - č.p. 1347/013, č.p. 1351/007 a č.p. 1352/010

Rada města schvaluje vyčlenit jako byty startovací byt 1347/013 o vel. 1+0 a byt
1351/007 o vel. 1+0, vyčlenit jako byt sociální 1352/010 o vel. 1+0.

Usnesení č. 804/2019 - Zpráva o stavu výpovědi z nájmu bytu –pí Koubová

Rada města neschvaluje výpověď z nájmu bytu, jelikož na základě provedeného šetření
došlo k nápravě a tudíž nejsou důvody k podání výpovědi paní Koubové, bytem ul. Husova  v
Kadani.

Usnesení č. 805/2019 - Žádost o prodloužení podnájmu bytu –p.Vinický, BJ

Rada města schvaluje podnájem bytu p.Vinickému na jeden rok tj. do 31.10.2020 pro dvě
osoby na byt Na Strážišti v Kadani.

Usnesení č. 806/2019 - Žádost o přechod nájmu bytu - vel. 1+1

Rada města bere na vědomí přechod nájmu bytu Na Podlesí o vel. 1+1 dle § 2279
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, na 2 roky na pí Bidmonovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 807/2019 - 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. 808/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.11. 2019 –
č.p. 1637/001

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.11.2019 na bytovou
jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Na Podlesí, v Kadani s pí Tóthovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 809/2019 - Účast na Dnu Saska

Rada města schvaluje účast na akci "Tag der Sachsen" v partnerském městě Aue v
termínu 4. - 6. září 2020 a ukládá předložit jednotlivé návrhy prezentujících účastníků na akci.

Usnesení č. 810/2019 - Zahraniční cesta do Marienbergu

Rada města schvaluje zahraniční cestu Mgr. Jana Losenického včetně dopravy
služebním vozidlem s řidičem na jednání komise pro kulturu a mládež Euroregionu Krušnohoří
dne 13. 11. 2019 v Marienbergu (Sasko, Německo).
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Usnesení č. 811/2019 - Metodika pro hodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu
"Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020"

Rada města odkládá projednání Metodiky pro hodnocení žádostí o dotaci z dotačního
programu "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020".

Usnesení č. 812/2019 - Oprava fasád č. p. 7 v Kadani - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje zhotovitele díla „Oprava fasád č. p. 7 v Kadani“ a uzavření smlouvy
o dílo s HP STAV - Jan Perout s.r.o., Fibichova 660, 432 01 Kadaň, IČ: 05684871.

Usnesení č. 813/2019 - Zpracování Komunitního plánu

Rada města bere na vědomí informaci o zpracování Komunitního plánu sociálních,
souvisejících a prorodinných služeb na období 2021 - 2024.

Usnesení č. 814/2019 - Stanovení místní úpravy provozu před prodejnou Penny

Rada města neschvaluje žádost společnosti ITAKO Development, s.r.o. o změnu
stanovení místní úpravy provozu na parkovišti před prodejnou Penny Market s.r.o. v Kadani, z
důvodu dohodnutých smluvních podmínek při prodeji pozemku města pro rozšíření parkovacích
ploch u Penny Marketu s.r.o.

Usnesení č. 815/2019 - Smlouva o využití úpravě práv a povinností v souvislosti se zásahem
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v objektu střeženém pultem centralizované ochrany

Rada města schvaluje předložený vzor smlouvy „Smlouva o využití úpravě práv a
povinností v souvislosti se zásahem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v objektu
střeženém pultem centralizované ochrany“ mezi městem Kadaň a subjektem připojený na PCO
prostřednictvím EPS za cenu dle platného ceníku při planém výjezdu.

Usnesení č. 816/2019 - Termíny svatebních obřadů v roce 2020

Rada města schvaluje termíny svatebních obřadů v roce 2020. Časové rozmezí svatební
obřadů: od 9:00 - do 14:00 hodin:
leden:   18 červenec: 11, 18
únor:     08 srpen:       08, 15
březen: 21 září:          05, 12
duben:  25 říjen: 10
květen: 23 listopad: 07
červen: 06, 13 prosinec: 12
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Usnesení č. 817/2019 - Zpráva o cestovním ruchu 2019

Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o cestovním ruchu 2019.

Usnesení č. 818/2019 - Ceník půjčovného KZK od 1.1.2020

Rada města bere na vědomí předložený ceník půjčovného Kulturního zařízení Kadaň
platný od 1.1.2020.

Usnesení č. 819/2019 - Zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2020

Rada města schvaluje model poskytování LPS v roce 2020 stejně jako v roce 2019
prostřednictvím Nemocnice Kadaň, s.r.o., smlouva bude uzavřena mezi Ústeckým krajem a
Nemocnicí Kadaň, s.r.o. Provoz ordinace bude zajištěn celoročně po celý týden, tzn. pondělí až
neděle.

Usnesení č. 820/2019 - Žádosti o dotace na rok 2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení individuální dotace pro
Sportovní klub Hockey Club Kadaň, z.s. ve výši 250 tis. Kč na činnost sportovního klubu v roce
2020 při schvalování rozpočtu města na rok 2020.

Usnesení č. 821/2019 - Žádosti o dotace na rok 2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení individuální dotace pro
Náboženskou obec Církve československé husitské v Kadani ve výši 33,5 tis. Kč na úpravu
kostelní zahrady v roce 2020 při schvalování rozpočtu města na rok 2020.

Usnesení č. 822/2019 - Žádosti o dotace na rok 2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení individuální dotace pro
SASME, s.r.o. ve výši 950 tis. Kč na Vysmáté léto v roce 2020 při schvalování rozpočtu města
na rok 2020.

Usnesení č. 823/2019 - Žádosti o dotace na rok 2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení individuální dotace pro
Romana Sládka, Kadaň ve výši 900 tis. Kč na festival pARTy ve Františkánu v roce 2020 při
schvalování rozpočtu města na rok 2020.
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Usnesení č. 824/2019 - Žádosti o dotace na rok 2020

Rada města odkládá projednání přidělení individuální dotace pro Michala Lískovce,
Kadaň ve výši 80 tis. Kč na akci Hudba Kadaně vol. 3 v roce 2020 a ukládá projednat s
žadatelem možnost pořádání akce ve spolupráci s KZK.

Usnesení č. 825/2019 - Žádosti o dotace na rok 2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení individuální dotace pro
Gymnázium Kadaň ve výši 50 tis. Kč na projekt Tribute to Nova Viska v roce 2020 při
schvalování rozpočtu města na rok 2020.

Usnesení č. 826/2019 - Žádosti o dotace na rok 2020

Rada města neschvaluje projednání žádosti o přidělení individuální dotace v roce 2020
pro ÚKO Česká unie sportu - KVV - ČSLH, Ústí nad Labem na účast Jakuba Winkelhöfera,
Daniela Civiše a Marka Žáka v mezinárodním turnaji "International Pee-Wee B.S.R" - ročník
2007 v Quebecu, z důvodu, že nesplňuje dotační podmínky a ukládá Mgr. Voltrovi, členovi
výboru SK Kadaň, s žadatelem projednat předloženou žádost, s tím, že hokejový klub získal
dotaci od Ústeckého kraje.

Usnesení č. 827/2019 - Žádost o zkrácení nočního klidu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydání nové Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2019 o výjimečném zkrácení doby nočního klidu.

Usnesení č. 828/2019 - Navýšení počtu zaměstnanců VPP

Rada města schvaluje navýšení počtu pracovníků: 9 pracovníků na pozici uklízeč
veřejných prostranství od 1.12.2019 do 31.12.2019 a 2 pracovníci na pozici prevence kriminality
od 1.1.2020 do 31.1.2020.

Usnesení č. 829/2019 - Dodávka a instalace informačního systému Městské policie Kadaň –
výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci
“Dodávka a instalace informačního systému Městské policie Kadaň“ a uzavřít SoD s firmou
VERA, spol. s.r.o., Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ: 62587978.
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Usnesení č. 830/2019 - Zahraniční služební cesta do AUE

Rada města schvaluje účast zástupců města na zahraniční služební cestě do
partnerského města Aue dne 1.12. 2019 ve složení: Mgr. Lenka Raadová, Marcela Trejbal
Vlčková, Mgr. Michal Voltr a použití služebního vozidla s řidičem.


