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

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZÁPISU ze 9. SCHŮZE
RADY MĚSTA KADANĚ,

která se konala dne 22.8.2019 od 8:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň

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

Usnesení č. 554/2019 - 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 a 474/2019, která trvají.

Usnesení č. 555/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- starosty o návštěvě kolegů z partnerského města Aue v rámci akce Císařský den 24.8. 2019
- starosty o jednání s manželi Stejnými ohledně zajištění betlému během oslav adventu v
Kadani

- starosty o průběhu návštěvy poslankyně PČR PhDr. Olgy Richterové, PhD. v Kadani a
Prunéřově dne 15.8. 2019

- tajemníka o možnosti připomínkování tvorby webových stránek www.kadan.eu, které připravují
členové juniorské komise

Usnesení č. 556/2019 - Úprava vnitřního platového předpisu pro stanovení platu ředitelům škol
a školských zařízení

Rada města schvaluje předložený Vnitřní platový předpis pro stanovení platu
ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Kadaň s účinností od 1. 9. 2019.

Usnesení č. 557/2019 - Změna odpisového plánu SZK

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2019 Sportovního zařízení
Kadaň, příspěvková organizace.

Usnesení č. 558/2019 - Převod finančních prostředků do fondu investic 10. MŠ

Rada města schvaluje převod finančních prostředků ve výši 150.000 Kč z rezervního
fondu do fondu investic Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace.
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Usnesení č. 559/2019 - Nabídka arch. Maninové na revitalizaci prostoru bývalého bikeparku na
sídlišti Na Podlesí

Rada města bere na vědomí nabídku arch. Maninové na zpracování prováděcí
dokumentace na akci "Nabídka arch. Maninové na revitalizaci prostoru bývalého bikeparku na
sídlišti Na Podlesí" a neschvaluje uzavření SoD na prováděcí dokumentaci z důvodu, že město
již disponuje podobným sportovištěm (areál skateparku).

Usnesení č. 560/2019 - Nabídka arch. Maninové na revitalizaci prostoru bývalého bikeparku na
sídlišti Na Podlesí

Rada města souhlasí s návrhem řešení hřiště v prostoru bývalého bikeparku na sídlišti
Na Podlesí v Kadani předloženým p. starostou a souhlasí s jeho realizací.

Usnesení č. 561/2019 - Nabídka arch. Fišera na zpracování soutěže o návrh na památník
Ludviga Müllera na NMF v Kadani

Rada města bere na vědomí nabídku arch. Fišera na zpracování soutěže o návrh na
památník Ludviga Müllera na NMF v Kadani a tuto nabídku odkládá do doby projednání
rozpočtu města pro rok 2020.

Usnesení č. 562/2019 - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Kadaň - Úprava a
osvětlení přechodu pro chodce v ul. Chomutovská v Kadani - 2. etapa - změnový list

Rada města bere na vědomí změnový list č. 1 na akci "Bezpečnost a ochrana dětí a
mládeže v obci Kadaň - Úprava a osvětlení přechodu pro chodce v ul. Chomutovská v Kadani -
2. etapa" s firmou Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5.

Usnesení č. 563/2019 - Vodovodní přípojka pro pítko na sídlišti D v Kadani - změnový list

Rada města bere na vědomí změnový list č. 2 k akci "Vodovodní přípojka pro pítko na
sídlišti D v Kadani" s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.

Usnesení č. 564/2019 - Kadaň – rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722 - dodatek č. 2

Rada města schvaluje podle  § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. uzavření dodatku
č. 2 na akci "Kadaň – rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722" s firmou PETROM
STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
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Usnesení č. 565/2019 - Kadaň - parkoviště u 1. ZŠ a parkoviště u čp. 1541 - dodatek

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14935/19 na akci "Kadaň -
parkoviště u 1. ZŠ a parkoviště u čp. 1541" s firmou BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova
1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Usnesení č. 566/2019 - Kadaň – výměna povrchu podlahy tělocvičny na DDM Šuplík - výběr
zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci
„Kadaň – výměna povrchu podlahy tělocvičny na DDM Šuplík“ a uzavření SoD s firmou FRK
s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.

Usnesení č. 567/2019 - Kadaň - chodník na sídlišti "B" - návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň -
chodník na sídlišti "B“.

1. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
2. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
3. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
4. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 568/2019 - Kadaň - výjezd ze sídliště Budovatelů - návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň -
výjezd ze sídliště Budovatelů“.

1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
3. Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Usnesení č. 569/2019 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Prunéřov – ČEZ, a.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na
pozemku ve vlastnictví města – par. č. 205/2 a par. č. 1026/2 v k.ú. Prunéřov, za jednorázovou
úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444 dle
smlouvy v předloženém znění.

Usnesení č. 570/2019 - Stanovení nájemného v zahrádkářských koloniích

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu
15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce uzavřít dodatek 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,
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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. 571/2019 - Stanovení nájemného v zahrádkářských koloniích

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu
15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce uzavřít dodatek 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. 572/2019 - Stanovení nájemného v zahrádkářských koloniích

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu
15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce uzavřít dodatek 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.

Usnesení č. 573/2019 - Pronájem par. č. 2996/3, par. č. 2996/101, par. č. 2996/106 a par. č.
2996/4 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje pronájem par. č. 2996/3 o vým. 307 m2, par. č. 2996/101 o
vým. 9 m2, par. č. 2996/106 o vým. 68 a par. č. 2996/4 o vým. 9 m2 v k.ú. Kadaň na dobu
neurčitou, p. Zaržickému, Kadaň. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od 1.9.2019. Výše
nájemného činí 1,- Kč/m2/rok, tj. celkem 393,- Kč ročně. 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, nevyužitelností pozemku pro obec a narovnáním
právního stavu se stavem skutečným, na kterém má obec právní zájem.

Usnesení č. 574/2019 - Pronájem par. č. 2996/70 a par. č. 2996/15 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje pronájem par. č. 2996/70 o vým. 528 m2 a par. č. 2996/15 o
vým. 18 m2 v k.ú. Kadaň na dobu neurčitou, Martinu Mojžíšovi, Lesní 536, Klášterec nad Ohří.
Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od 1.9.2019. Výše nájemného činí 1,- Kč/m2/rok, tj.
celkem 546,- Kč ročně. 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,
nevyužitelností pozemku pro obec a narovnáním právního stavu se stavem skutečným, na
kterém má obec právní zájem.
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Usnesení č. 575/2019 - Záměr – převod práv a závazků, strážiště I – BJ č. 1887/3

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu
15 dnů  na úřední desce MěÚ záměr obce prodat  bytovou jednotku č. 3 v objektu E - čp. 1887
stojícím na par. 2953/32, příslušný podíl na společných částech domu vč. garážového stání v
suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/32 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 576/2019 - Záměr - prodloužení nájmu - Nájemní 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 p.č. 3461/2 o výměře 880 m2, 3463/1 o výměře 13134 m2,
p.č. 3464/1 o výměře 39988 m2, p.č. 3464/4 o výměře 1630 m2, p.č. 3464/8 o výměře 2063 m2,
p.č. 3464/9 o výměře 94903 m2 v k.ú. Kadaň a to na dobu určitou 1 rok, od 1.11.2019 do
31.10.2020.

Usnesení č. 577/2019 - Záměr – pronájem  části p.č. 1928/1 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu
minimálně 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města pronajmout část p.č. 1928/1 o
výměře cca 12 m2 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 578/2019 - Smlouva o nájmu nemovitostí č. 9088/07 – Radka z.s.

Rada města bere na vědomí informace a vyjádření zástupkyň zapsaného spolku
Radka k navržené smlouvě o nájmu nemovitostí č. 9088/07.

Usnesení č. 579/2019 - 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:
- pí Kerplová, Kadaň 432 01

(provozovna Mírové náměstí čp. 49) IČ 64703401.................. 1 ks
- HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., Trmická 848/8, Praha 9 – Prosek

(provozovna J. Švermy čp. 2) IČ 27301010..............................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. 580/2019 - Smlouva o výpůjčce č. 11478/11 – část p.č. 907/2 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje úpravu vypůjčitele ve smlouvě o výpůjčce č. 11478/11 ze dne
1.11.2011, vč. Dodatku č. 1 uzavřené mezi městem Kadaň a FRK s.r.o., Chomutovská 1254,
Kadaň a to nově na FRK HOTEL s.r.o., U Splitu 933, Kadaň 432 01, IČ 04286871 - formou
dodatku č. 2.
K úpravě dochází z důvodu rozdělení společnosti FRK s.r.o. IČ: 61321817 se sídlem
Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.
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Usnesení č. 581/2019 - Pronájem části p.č. 17 v k.ú. Bystřice u Kadaně – SD - Kolejová
doprava, a.s.

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části p.č. 17 o
výměře 150 m2 v k.ú. Bystřice u Kadaně a to mezi společností SD – Kolejová doprava, a.s.,
Tušimice 7, Kadaň 432 01 a městem Kadaň v předloženém znění. Nájemní vztah je sjednán na
dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2035.  Jedná se o pronájem pozemku dotčeného
„propustkem pod tratí“, který je součástí cyklostezky Kadaň – Prunéřov.

Usnesení č. 582/2019 - Bezúplatný převod p.č. 352/6 v k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 113/2019
(s omezujícími podmínkami) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a
městem Kadaň v předloženém znění. Jedná se o bezúplatný převod p.č. 352/6 v k.ú. Kadaň,
která je součástí ploch hradebního opevnění (část veřejného prostranství – zeleň a část veřejné
přístupové cesty).

Usnesení č. 583/2019 - Bezúplatný převod p.č. 1067  v k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod p.č.
1067 o výměře 1135 m2 v k.ú. Kadaň od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Jedná se o pozemek, který je součástí lesního komplexu Svatý Vrch, který je v
majetku města Kadaně. Tento pozemek je jedinou zpevněnou veřejnou přístupovou cestou,
která je městem využívána k hospodaření v lese a dále je součástí veřejné naučné stezky na
Svatém Vrchu.

Usnesení č. 584/2019 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 151/218 od ČR - ÚZSVM

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke
Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného
práva č. 151/2018 mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem
Kadaň a to v předloženém znění.

Usnesení č. 585/2019 - Strážiště II - úprava smlouvy č. 3911/N/01 - BJ - manž. Trávníkovi

Rada města bere na vědomí uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucím nájmu
bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 3911/N/01 (na nemovitosti - byt v objektu na
zastavěné parcele 2953/122, včetně příslušného podílu na společných částech domu, včetně
garážového stání v suterénu domu - ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/122 v k. ú. Kadaň) -
úprava smluvní strany budoucího nájemce a budoucího nabyvatele, kdy přechází práva a
závazky na pozůstalého manžela p.Trávníka, bytem Kadaň na základě sdělení Okresního
soudu v Chomutově.
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Usnesení č. 586/2019 - Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 14923/19- nebytové prostory v čp.
184 – prodejna starožitnictví

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 14923/19 o nájmu
prostor sloužícího podnikání (prodejna starožitnictví) v přízemí objektu radnice čp. 184 uzavřené
dne 30.04.2019 s pí Němcovou - podnikatel, se sídlem adresy Kadaň, IČ 63741750 s účinností
od 01.09.2019 dle následujícího :
Změna Čl. IV, odst. 2, smlouvy - navýšení vodného a stočného o částku 133,- Kč (za užívání
vody na zahradě) - na celkovou platbu 283,- Kč měsíčně.

Usnesení č. 587/2019 - Záměr prodeje – Strážiště I – rodinné domy

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 prodat níže uvedené nemovitosti v k.ú. Kadaň
(včetně příslušenství):
a) zast. par. č. 2953/43 vč. stavby čp. 1866 o výměře 99 m2 a par. č. 2953/86 o vým. 67 m2
(zahrada) v souladu se sml. č. 3125/N/99
b) zast. par. č. 2953/41 vč. stavby čp. 1868 o výměře 95 m2 a par. č. 2953/84 o vým. 63 m2
(zahrada) v souladu se sml. č. 3127/N/99
c) zast. par. č. 2953/40 vč. stavby čp. 1869 o výměře 95 m2 a par. č. 2953/83 o vým. 63 m2
(zahrada) v souladu se sml. č. 3126/N/99
d) zast. par. č. 2953/39 vč. stavby čp. 1870 o výměře 96 m2 a par. č. 2953/82 o vým. 63 m2
(zahrada) v souladu se sml. č. 3139/N/99
e) zast. par. č. 2953/38 vč. stavby čp. 1871 o výměře 95 m2 a par. č. 2953/81 o vým. 64 m2
(zahrada) v souladu se sml. č. 3117/N/99
f) zast. par. č. 2953/28 vč. stavby čp. 1883 o výměře 109 m2 a par. č. 2953/73 o vým. 59 m2
(zahrada) v souladu se sml. č. 3134/N/99
g) zast. par. č. 2953/29 vč. stavby čp. 1884 o výměře 109 m2 a par. č. 2953/74 o vým. 59 m2
(zahrada) v souladu se sml. č. 3135/N/99
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

Usnesení č. 588/2019 - Cestní nadjezd – mostek směr průmyslová zóna Královský vrch –
Prunéřov

Rada města bere na vědomí informace k cestnímu nadjezdu – mostku (stavební
objekt č. 4044.1), který se nachází na části p.č. 161 v k.ú. Prunéřov a ukládá místostarostovi
města jednat se Správou dopravní železniční cesty s.p. o urychlené opravě uvedeného mostku.

Usnesení č. 589/2019 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou - vel. 1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0
v budově v Prunéřově se p. Hekou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 590/2019 - Přidělení bytu startovacího s jistotou –vel. 1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0
v budově v ul. Golovinova s p. Šindelářem, bytem Kadaň.
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Usnesení č. 591/2019 - Přidělení bytu s přistoupením k dluhu –vel. 1+2 – s dluhem 3.991,- Kč

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2
v budově v ul. Chomutovská s pí Mořkovskou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 592/2019 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty –vel. 2+kk

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 003 o
velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s p. Löffelmannem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 593/2019 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty –vel. 1+kk

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+kk
v budově v Prunéřově se p. Makuňou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 594/2019 - 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 s p. Gapčem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 595/2019 - 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 s pí Noskovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 596/2019 - Přidělení sociálního bytu s jistotou – vel. 1+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1
v budově ul. Chomutovská s pí Sikorskou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 597/2019 - 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 s pí Kubovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 598/2019 - Přidělení sociálního bytu s jistotou –vel. 1+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1
v budově ul. Ječná s pí Kelešovou, bytem Kadaň.
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Usnesení č. 599/2019 - Přidělení bytu v DPS - zvláštního určení - vel. 1+2

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2
v budově v ul. Věžní s p. Perestjukem a pí Perestjukovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 600/2019 - Přidělení bytu v DPS - zvláštního určení - vel. 1+2

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2
v budově v ul. Věžní s p. Aronem a pí Aronovou, bytem Pětipsy.

Usnesení č. 601/2019 - Přidělení bytu v DPS - zvláštního určení - vel. 1+2

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2
v budově v ul. Věžní s p. Mistolerem a pí Mistolerovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 602/2019 - Přidělení bytu startovacího s jistotou –vel. 1+0

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

Usnesení č. 603/2019 - Přidělení bytu startovacího s jistotou –vel. 1+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1
v budově v ul. Golovinova s pí Sehnalovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 604/2019 - Volné byty

Rada města schvaluje vyčlenit byt 0797/004 o vel. 1+1 jako standardní, 1350/010 o
vel. 1+1 pro potřeby nemocnice, byty 1342/020 o vel. 1+2, 1346/005 o vel. 1+2  jako startovací,
byt 1353/004 o vel. 1+1 jako sociální.

Usnesení č. 605/2019 - Přidělení sociálního bytu s jistotou –vel. 1+2

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti
1+2 v budově ul. Budovatelů s p. Málkem a pí Málkovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 606/2019 - 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. Žitná s pí Kupkovou, bytem Kralovice.
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Usnesení č. 607/2019 - Žádost o souhlas s podnájmem RD - Parkan

Rada města schvaluje podnájem rodinného domu na Strážišti 1902 na jeden rok tj. do
31.08.2020 rodině se dvěma dětmi.

Usnesení č. 608/2019 - Výpověď z nájmu bytu s 3 měsíční výpovědní dobou dle OZ č. 89/2012
Sb., § 2288

Rada města odkládá projednání výpovědi z nájmu bytu s 3 měsíční výpovědní dobou
bytu o velikosti 1+3 v budově ul. Husova s pí Koubovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 609/2019 - 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 uhrazenou pohledávku na nájemném a službách.

Usnesení č. 610/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.08. 2019 vel. 1+1

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.08.2019 na bytovou
jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Na Podlesí s píKalivodovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 611/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.07. 2019 vel. 1+1

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.07.2019 na bytovou
jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Věžní s pí Pernerovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 612/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.08. 2019 vel. 1+1

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na bytovou jednotku o
velikosti 1+1 v budově v ul. Golovinova s p. Chocem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 613/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.08. 2019 vel. 1+0

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na bytovou jednotku o
velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova s pí Sehnalovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 614/2019 - Průběžné vyhodnocení efektivity Opatření obecné povahy

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o prvním průběžném vyhodnocení
efektivity Opatření obecné povahy (bezdoplatkové zóny) a ukládá připravit všechny podklady
pro případné rozšíření OOP o další bezdoplatkovou zónu.
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Usnesení č. 615/2019 - Informace o možnosti přistoupení k nabídce spolupráce s Ústeckým
krajem - Technické kluby

Rada města bere na vědomí informaci o možnosti přistoupení k nabídce spolupráce s
Ústeckým krajem - Technické kluby.

Usnesení č. 616/2019 - Dodatek č. 2 ke smlouvě na stavbu: "Výstavba venkovního lůžkového
výtahu pro DPS, ul. Věžní č.p. 1392" - navýšení ceny realizace

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 2 ke smlouvě na stavbu:
"Výstavba venkovního lůžkového výtahu pro DPS, ul. Věžní č.p. 1392", kterou provádí firma
Výtahy Vaněrka s.r.o., U Hrádku 2960, 415 01 Teplice, IČ: 25479296.

Usnesení č. 617/2019 - Rekonstrukce objektu č.p. 265 Prunéřov na sociální byty

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci projektu "Sociální byty
- č.p. 265 Prunéřov" a vyčlenit částku 11.449.792 Kč z rozpočtu města v letech 2020 a 2021 na
předfinancování projektu.

Usnesení č. 618/2019 - Návrh odměny ředitelce MěSSS

Rada města schvaluje vyplacení navržené odměny ředitelce MěSSS Kadaň
Mgr. Lence Raadové, MBA za 1. pol. 2019, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 619/2019 - Spolupráce na Komunitním plánu

Rada města souhlasí se spoluprací města Kadaň s městem Klášterec nad Ohří na
zpracování nového Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných aktivit na období
2021 - 2024 a ukládá předložit podmínky spolupráce.

Usnesení č. 620/2019 - Odměna dárcům krve

Rada města odkládá projednání materiálu k odměňování dárců krve v Kadani a
ukládá doplnit předložený materiál.

Usnesení č. 621/2019 - Rekonstrukce objektu č.p. 1667 Husova na Komunitní centrum

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14693/18 s firmou
FRK s.r.o. Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň IČO 61324817 na akci "Rekonstrukce objektu č.p.
1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum".
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Usnesení č. 622/2019 - Odstoupení p. Nováka od přidělené dotace na podporu inovativního
podnikání

Rada města bere na vědomí odstoupení p. Nováka, IČO:884 98 662, provozovna Bar
Ve Městě, Jana Švermy 12, Kadaň, z dotačního programu na podporu inovativního podnikání
pro rok 2019.

Usnesení č. 623/2019 - Poskytování dotací na podporu podnikání pro rok 2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený dotační program
"Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020" s navrženou
úpravou bodu 1 v čl. 4.

Usnesení č. 624/2019 - Žádost o výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2019

Rada města neschvaluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o výjimečném
zkrácení doby nočního klidu společnosti Lidl Holding s.r.o. z 22.00 hod. na 23.00 hod. z důvodu
zásobování prodejny v ul. Kpt. Jaroše 1954 v Kadani.

Usnesení č. 625/2019 - Posílení možnosti separace odpadů v Kadani

Rada města schvaluje „Posílení možnosti separace odpadů v Kadani“
spolufinancovaného z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020, program 11531,
identifikační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007675.

Usnesení č. 626/2019 - Posílení možnosti separace odpadů v Kadani

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce (v předloženém znění) na
poskytování nádob na Bioodpady o objemu 240 l a to mezi městem Kadaň a subjekty dle
seznamu:
1. pí Žitková, 432 01 Kadaň
2. pí Mečířová, 432 01 Kadaň
3. pí Švehlová, 432 01 Kadaň
4. p. Mrišo, 432 01 Kadaň
5. p. Voltr, 432 01 Kadaň
6. pí Brunová, 432 01 Kadaň
7. pí Kuncová, 432 01 Kadaň
8. p. Kocelský, 432 01 Kadaň
9. pí Vaňasová, 432 01 Kadaň
10. p. Otruba, 432 01 Kadaň
11. p. Kocelský, 432 01 Kadaň
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Usnesení č. 627/2019 - Využití srážkových vod v areálu 3. ZŠ Sluníčková – výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci
akce „Využití srážkových vod v areálu 3. ZŠ Sluníčková“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou FRK
s.r.o., Chomutovská 1254, Kadaň 432 01, IČO 61324817.

Usnesení č. 628/2019 - Nabídka na pojištění zastupitelů při nesprávném úředním rozhodnutí

Rada města doporučuje zastupitelstvu města po opětovném projednání nabídky
pojištění odpovědnosti zastupitele za újmu způsobenou při výkonu funkce obci, variantu
pojištění doporučenou usnesením rady města č. 309/2019 ze dne 11.4. 2019.

Usnesení č. 629/2019 - Odměny pro nové členy kontrolního výboru

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení výši odměn novým členům
kontrolního výboru Mgr. Stanislavu Haklovi a p. Ladislavu Strádalovi od 1.10.2019 ve výši
schválené usnesením zastupitelstva č. 14, 15, 16/2019 ze dne 7.2.2019.

Usnesení č. 630/2019 - Odměny ředitelům příspěvkových organizací SZK a KZK

Rada města schvaluje navrženou odměnu Romanu Muchnovi, řediteli Sportovního
zařízení Kadaň, příspěvková organizace a Marcele Trejbal Vlčkové, ředitelce Kulturního zařízení
Kadaň, příspěvková organizace za 1. pol. 2019.

Usnesení č. 631/2019 - Velká zasedací místnost - studie

Rada města bere na vědomí předložené varianty studie. Rada města konstatuje, že
studie nepřinesla požadované řešení a znamená úbytek míst pro veřejnost. Rada města
odkládá přípravu rekonstrukce z výše uvedeného do doby projednání rozpočtu města pro rok
2020.

Usnesení č. 632/2019 - Žádost o finanční pomoc - MS Dračích lodí

Rada města odkládá projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace pro TJ Vodní
sporty Kadaň z.s. pro zajištění účasti dorostenců a juniorů Matouše Řezníčka a Michala Žáka na
MS Dračích lodí v Kyjevě a ukládá vyzvat žadatele o doplnění předložené žádosti.


