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

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZÁPISU z 6. SCHŮZE
RADY MĚSTA KADANĚ,

která se konala dne 11.4.2019 od 8:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň

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

Usnesení č. 239/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla
splněna.

Usnesení č. 240/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- starosty a místostarosty o kočičím spolku Petronella
- starosty o odložení projednání bodu programu navrhovaného Ing. Hladovou při jednání
zastupitelstva města dne 28.3. 2019 ve věci úpravy OZV města, týkající se omezení
používání jednorázových plastových obalů používaných na kulturních akcích na území města,
z důvodu nutnosti zjištění potřebných informací

- starosty o jednání na MMR ČR ve věci nepojistných sociálních dávek příspěvku na bydlení
- starosty ohledně nabídky vydav. Deníků Bohemia na akci "Setkání se starostou" na téma
nezaměstnanost na Kadaňsku dne 28.5. 2019

Usnesení č. 241/2019 - Žádost o souhlas - Šablony II - ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň

Rada města schvaluje realizací projektu OP VVV – podporu škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II: „Vzdělávejme a pomáhejme II“ na
Základní škole a mateřské škole při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289, okr. Chomutov.

Usnesení č. 242/2019 - Žádost o souhlas - Šablony II - ZŠ Školní, Kadaň

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV - Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II: "Spolu a lépe II" na Základní škole
Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov.
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Usnesení č. 243/2019 - Žádost o souhlas - Šablony II - MŠ Husova, Kadaň

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV - Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II: "MŠ Barvička II" na Mateřské škole, ul.
Husova 1137, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace.

Usnesení č. 244/2019 - Žádost o souhlas - přijetí daru - ZUŠ Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 35 000 Kč od firmy REMIS-
NBC spol. s r.o., Londýnská 2265/3, 400 01, Ústí nad Labem pro Základní uměleckou školu
Klementa Slavického, Kadaň, příspěvková organizace na zajištění finanční podpory akce školy
Festival dechových, jazzových orchestrů 2019.

Usnesení č. 245/2019 - Žádost o souhlas - přijetí daru - MŠ Klášterecká, Kadaň

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o přijetí peněžitého nadačního příspěvku ve výši
10 000 Kč mezi Nadačním fondem Tesco a Mateřskou školou, ul. Klášterecká 1557, 432 01
Kadaň, příspěvková organizace.

Usnesení č. 246/2019 - Žádost o souhlas - přijetí daru - ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 1 122 Kč na
zaplacení obědů ve školní jídelně pro 1 žáka, v období od 12. 4. 2019 do 28. 6. 2019 mezi
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Základní školou a mateřskou školou při nemocnici, Kadaň, ul.
Chomutovská 1289 v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti".

Usnesení č. 247/2019 - Žádost o souhlas se zapojením do projektu - ZŠ Na Podlesí, Kadaň

Rada města souhlasí se zapojením Základní školy Kadaň, Na Podlesí 1480, okres
Chomutov do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální
pomoci "ÚK - obědy do škol" Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem.

Usnesení č. 248/2019 - Přerušení činnosti školních družin

Rada města bere na vědomí informaci o přerušení činnosti školních družin při základních
školách v Kadani v době hlavních prázdnin od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019, v období podzimních
prázdnin od 29. 10. do 30. 10. 2019 a v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2019 do 3. 1.
2020.
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Usnesení č. 249/2019 - Žádost o prodloužení - přípravná třída ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň

Rada města schvaluje zaslání žádosti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o prodloužení
souhlasného stanoviska k činnosti přípravné třídy na Základní škole a mateřské škole při
nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 ve školním roce 2019/2020.

Usnesení č. 250/2019 - Žádost o zřízení třídy - spec. vzdělávací potřeby - ZŠ a MŠ při
nemocnici

Rada města schvaluje zřízení druhé třídy dle § 19 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných - třída pro žáky s poruchami
chování od 1. 9. 2019 v Základní škole a mateřské škole při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská
1289.

Usnesení č. 251/2019 - Žádost o souhlas - pokračování v základním vzdělávání - ZŠ a MŠ při
nemocnici

Rada města souhlasí s pokračováním v základním vzdělávání žákyně Kamily Novákové, ve
školním roce 2019/2020 na Základní škole a mateřské škole při nemocnici, Kadaň,
Chomutovská 1289.

Usnesení č. 252/2019 - Osvětově – preventivní projekt - publikace

Rada města projednala nabídku prezentace města a zapojení do osvětově - preventivního
projektu "Anetka potřebuje pomoc..." a neschvaluje tuto nabídku z důvodu chybějící následné
kontaktní prevence.

Usnesení č. 253/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - RADKA z.s.

Rada města projednala žádost o poskytnutí finančního příspěvku RADKA z.s. a odkládá
projednání této žádosti do doby podpisu dodatku k nájemní smlouvě 9088/07 z důvodu
opakovaného porušování smlouvy ze strany žadatele a transparentnosti hospodaření s
majetkem města.

Usnesení č. 254/2019 - Kadaň - chodník v ul. Nad Nemocnicí - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň -
chodník v ul. Nad Nemocnicí“ a uzavření SoD s firmou „FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská
1254, 432 01 Kadaň “.

Usnesení č. 255/2019 - Kadaň - oprava okapových chodníků a rozšíření odstavné plochy na 3.
ZŠ - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň -
oprava okapových chodníků a rozšíření odstavné plochy na 3. ZŠ “ a uzavření SoD s firmou
„BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha“.
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Usnesení č. 256/2019 - Kadaň - okapní římsa na 2. ZŠ - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň -
okapní římsa na 2. ZŠ - výběr zhotovitele“ a uzavření SoD s firmou „BAGROS s.r.o., IČ
26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha“.

Usnesení č. 257/2019 - Kadaň - výměna PVC v učebnách a oprava omítek na 4. MŠ - výběr
zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň -
výměna PVC v učebnách a oprava omítek na 4. MŠ “ a uzavření SoD s firmou „Roman
Jamečný s.r.o., IČ 03770184, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10“.

Usnesení č. 258/2019 - Kadaň - schodiště u čp. 1354-1360 - návrh firem

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň -
schodiště u čp. 1354-1360 “:

1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 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. 259/2019 - Kadaň - chodník ke hřbitovu - návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň -
chodník ke hřbitovu“:

1. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
2. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
3. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 260/2019 - Kadaň - nátěr fasády objektu budovy ZŠ a MŠ při nemocnici - návrh
firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - nátěr
fasády objektu budovy ZŠ a MŠ při nemocnici“:

1. Miroslav Fafejta, IČ 72608048, 432 01 Kadaň
2. Miloš Sapák, IČ 16393295, 438 01 Libědice
3. Vilém Aron, IČ 15154998,  432 01 Kadaň



5

Usnesení č. 261/2019 - Kadaň - parkoviště u 1. ZŠ a parkoviště u čp. 1541 - návrh firem k
obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň -
parkoviště u 1. ZŠ a parkoviště u čp. 1541“:

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
6. JUREX VOS, s.r.o., IČ 12895679, Richarda Weinera 2304, Budějovické Předměstí, 397 01

Písek

Usnesení č. 262/2019 - Kadaň - cyklostezka Prunéřov - Tušimice 1. etapa - návrh firem k
obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň -
cyklostezka Prunéřov - Tušimice 1. etapa“.

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. Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
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
6. JUREX VOS, s.r.o., IČ 12895679, Richarda Weinera 2304, Budějovické Předměstí, 397 01

Písek

Usnesení č. 263/2019 - Kadaň - rekonstrukce Spolkového domu, č.p. 722 - uzavření SoD

Rada města schvaluje uzavření SoD na akci „Kadaň - rekonstrukce Spolkového domu, č.p.
722“ s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 –
Strašnice za podmínky splnění kvalifikačních předpokladů podle § 122 odst. 3 zákona 134/2016
Sb.

Usnesení č. 264/2019 - Oprava sociálního zázemí objektu TJ Úhošťany - 2. etapa - dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14806/19 na akci "Oprava sociálního
zázemí objektu TJ Úhošťany - 2. etapa" s firmou Roman Jamečný s.r.o., IČ 03770184,
Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10.

Usnesení č. 265/2019 - Kadaň - odstranění havárie vodovodní přípojky objektu 1. ZŠ -
informace

Rada města bere na vědomí informaci o odstranění havárie vodovodní přípojky objektu
1. ZŠ v Kadani.
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Usnesení č. 266/2019 - Příprava kontejnerových stání na sídl. D

Rada města bere na vědomí informaci o přípravě kontejnerových stání na sídlišti D v
Kadani.

Usnesení č. 267/2019 - Převod práv a závazků, Strážiště

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. M271/01/12 ve znění dodatku č. 1 s pí
Farbárovou, Kadaň dohodou ke dni 30.6.2019 a  bere na vědomí změnu budoucího kupujícího
ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 3210/N/99 ve znění dodatku č. 1 formou uzavření
dodatku č. 2 s účinností od 1.7.2019.

Usnesení č. 268/2019 - Převod práv a závazků, Strážiště

Rada města schvaluje do doby realizace  smlouvy o budoucí smlouvě kupní pronájem
nemovitosti bytu na zastavěné  parcele 2953/23, příslušného podílu na společných částech
domu  vč. garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely č. 2953/23 v
k.ú. Kadaň p. Farbárovi, Kadaň s účinností od 1.7.2019 (změna v ustanovení nájemce:
p. Farbár, Kadaň). Nájemní cena činí 700,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky
kupní ceny.

Usnesení č. 269/2019 - Převod práv a závazků, Strážiště

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o budoucí smlouvě  kupní č. 3210/N/99 ve znění dodatku č. 1 na prodej nemovitosti
bytové jednotky 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. René, Kadaň –
reálné vlastnictví).

Usnesení č. 270/2019 - Záměr - prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 1990/N/94  a smlouvy
č. 8122/06  o výpůjčce (nebytové prostory v čp. 1 – prodejna květin „KYTICE“)

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  prodloužení doby pronájmu  a výpůjčky
nebytových prostor o 1 rok, tj. do 31.07.2020 (úprava již  uzavřených  smluv):
a) u smlouvy o pronájmu nebytových prostor č. 1990/N/94 ze dne 02.06.1994,ve znění dodatků
č. 1-11 (části nebytových prostor v budově  čp.1 – prodejna květin „ KYTICE“ v přízemí objektu
radnice, umístěné vpravo od vstupu do objektu z ul. J. Švermy o vým.  30,0 m2)
b) u smlouvy o  výpůjčce č. 8122/06 ze dne 19.09.2006, ve znění dodatků č. 1-2 (části
nebytových prostor v budově čp. 1 – sklepní místnosti v podzemním podlaží objektu radnice,
umístěné vpravo od vstupu do objektu z ul. J. Švermy o vým.  59,4 m2).
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Usnesení č. 271/2019 - Záměr - prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 1998/N/94 (nebytové
prostory v čp. 1 – prodejna kožené galanterie „MIKA“)

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 prodloužení doby pronájmu   nebytových
prostor o 1 rok,  tj. do 31.07.2020 – úprava již  uzavřené  smlouvy  o pronájmu nebytových
prostor č. 1998/N/94 ze dne 08.06.1994 ve znění dodatků č. 1-13 (část nebytových prostor v
budově čp. 1 – prodejna kožené galanterie „ MIKA“ v přízemí objektu radnice, umístěné vpravo
od vstupu do objektu z ul. J. Švermy o vým.  58,9 m2).

Usnesení č. 272/2019 - Smlouva o výpůjčce – Oblastní muzeum v Chomutově

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č. 8/2019 mezi Oblastním muzeem v
Chomutově příspěvkovou organizací, Palackého 86, Chomutov a městem Kadaň a to v
předloženém znění. Jedná se o výpůjčku sbírkových předmětů umístěných v prostorách radnice
na dobu určitou 5 let.

Usnesení č. 273/2019 - Nájemní smlouva č. 10250/09 – část p.č. 17 v k.ú. Bystřice

Rada města schvaluje podání žádosti u SD- Kolejové dopravy, a.s. Tušimice 7, Kadaň na
zajištění nájemního vztahu k části p.č. 17 v k.ú. Bystřice u Kadaně a to na dobu určitou 15 let.
Jedná se o pronájem části pozemku dotčeného „propustkem pod tratí“, který je součástí
cyklostezky Kadaň – Prunéřov.

Usnesení č. 274/2019 - Smlouva o výpůjčce „Zajícův převis“ – KZK, p.o.

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 12270/13 uzavřené mezi městem
Kadaň a Kulturním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací a to dohodou ke dni 30.4.2019.

Usnesení č. 275/2019 - Smlouva o výpůjčce „Zajícův převis“ – KZK, p.o.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kadaň a Kulturním
zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací v předloženém znění. Jedná se o výpůjčku
Infocentrum včetně zázemí a pobytové plochy – „Zajícův převis“ za účelem zajištění provozu
infocentra včetně prodeje drobného občerstvení, provozu úschovny/půjčovny lodí a veřejného
WC v rámci doplnění místní infrastruktury a přispění tak ke zvýšení atraktivity a návštěvnosti
regionu.

Usnesení č. 276/2019 - RADKA z.s. – souhlas s umožněním podnájmu

Rada města odkládá projednání udělení souhlasu s umožněním podnájmu části provozovny
v čp. 630 v k.ú. Kadaň (konkrétně místnosti 104 v 1NP o výměře 55,36 m2 s možností využití
sociálního zařízení, šaten a skladu v 1. NP) – zapsanému spolku Hudba pro Radost do doby
podpisu dodatku k nájemní smlouvě 9088/07.
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Usnesení č. 277/2019 - RADKA z.s. – souhlas s umožněním podnájmu

Rada města odkládá projednání udělení souhlasu s umožněním podnájmu části provozovny
v čp. 630 v k.ú. Kadaň (konkrétně místnosti 104 v 1NP o výměře 55,36 m2 s možností využití
sociálního zařízení, šaten a skladu v 1. NP) – panu Petru Jordánovi, bytem Kadaň, Bystřická
1646 do doby podpisu dodatku k nájemní smlouvě č. 9088/07.

Usnesení č. 278/2019 - Záměr (adresný) – Strážiště I – převod práv a závazků – BJ 1864/4

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 prodat byt č. 4  v objektu  čp. 1864 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, Na Strážišti.

Usnesení č. 279/2019 - Pronájem nebytových prostor v části objektu č.p. 184, Mírové náměstí,
Kadaň - (hodnocení obdržených nabídek)

Rada města projednala obdržené nabídky na zveřejněnou (V. opakovanou) nabídku
pronájmu prostor v čp. 184 od níže uvedených zájemců:
1. pí Němcové, podnikající fyzická osoba, se sídlem Kadaň, IČ 63741750 ve výši 10 000,-
Kč/měsíc, záměr využití - prodejna starožitnictví
2.  pí Milé, podnikající fyzické osoby, se sídlem Kadaň, IČ 76062805
a pí Shamalové, podnikající fyzické osoby, se sídlem Kadaň, IČ 03776051 ve výši 5 000,-
Kč/měsíc, záměr využití - kavárna se zaměřením na rodiny s dětmi, studenty a mladistvé turisty
(s prodejem pekařských a cukrářských výrobků z vlastní výroby)
3. pí Hauptmanové, podnikající fyzické osoby, se sídlem Kadaň, IČ 69423571 ve výši 5 000,-
Kč/měsíc, záměr využití – kavárna, centrum volného času, bezobalová prodejna
4. Agentury Stejný s.r.o., se sídlem Jirkov, Smetanovy Sady 1550, IČ 04769074, ve výši 1 000,-
Kč/měsíc, záměr využití – prodejna uměleckých předmětů, půjčovna kostýmů, originální
muzeum, galerie Krásy dřeva

Usnesení č. 280/2019 - Pronájem nebytových prostor v části objektu č.p. 184, Mírové náměstí,
Kadaň - (hodnocení obdržených nabídek)

Rada města schvaluje nabídku č. 1 ve výši 10 000,- Kč/měsíc se záměrem využití prostor
jako prodejna starožitnictví od pí Němcové, podnikající fyzické osoby s místem podnikání
Kadaň, IČ 63741750
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 184, Mírové
náměstí (stojícího na p.č 3/1) – jedná se o prostory  v 1. NP (přízemí) o  vým. 164,6 m2 (5
místností vč. soc. zázemí) a 1. PP (sklepy) o vým. 129,35 m2 (2 prostory o 4 místnostech s
přístupem ze společné vstupní haly) a dále prostor užívání vnitřního traktu – dvůr se zahradou
(část p.č. 3/1 a p.č. 41) o vým. 252,75 m2 (s přístupem ze společné vstupní haly) za nájemní
cenu 10 000,- Kč/měsíc, tj. celkem ročně 120 000,- Kč/rok, na dobu neurčitou s účinností od
01.05. 2019 (a dále za podmínek schválených usnesením rady města č. 634/2018 a č.
121/2019).

Usnesení č. 281/2019 - Informace ke směně – viniční trať „Oherské stráně“
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Rada města bere na vědomí informace sdělené Ministerstvem zemědělství ČR ke směně
pozemků za účelem rozšíření vinohradnictví a vinařství ve městě  a to p.č. 3496/1 o výměře
21315 m2 a p.č. 3496/3 o výměře 5368 m2 v k.ú. Kadaň dle GP č. 2875-69/2018 (LV- SPÚ ČR)
za p.č. 3419/43 o výměře 39 573 m2 v k.ú. Kadaň (LV – Město Kadaň) a pověřuje starostu k
dalšímu jednání ve věci řešení podmínek SPÚ ČR k oceňování nemovitostí při realizaci směny
pozemků a dále ukládá předat podnět k projednání výše uvedené problematiky poslanci
Parlamentu ČR Mgr. Bc. Janu Richterovi.

Usnesení č. 282/2019 - 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 pí Fakovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 283/2019 - 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 s p. Pechačem, bytem Kadaňský Rohozec.

Usnesení č. 284/2019 - 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 p. Chocem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 285/2019 - Přidělení bytu s přistoupením k dluhu – vel.1+0

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

Usnesení č. 286/2019 - Přidělení bytu s přistoupením k dluhu – vel.1+2

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

Usnesení č. 287/2019 - 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 s pí Bakešovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 288/2019 - Žádost o souhlas s podnájmem RD - Machynka
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Rada města neschvaluje p. Machynkovi, Kadaň, podnájem rodinného domu Na Strážišti
pro čtyři osoby na jeden rok do 31.03.2020, s ohledem na zkrácení vázací doby a výmaz
zástavního práva z nemovitostí Strážiště I.

Usnesení č. 289/2019 - Žádost o souhlas s podnájmem RD - Parkan

Rada města neschvaluje p. Parkanovi, Kadaň, podnájem rodinného domu Na Strážišti pro
šest osob na jeden rok do 31.03.2020, z důvodu určení městských bytů a domů k bydlení nikoli
k ubytovávání.

Usnesení č. 290/2019 - 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. 291/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.04. 2019

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.04.2019 na bytovou
jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Golovinova s pí Jakešovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 292/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.04. 2019

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.04.2019 na bytovou
jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova s p. Choutkou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 293/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.05. 2019

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.05.2019 na bytovou
jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s pí Hercegovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 294/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.04. 2019

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.04.2019 na bytovou
jednotku o velikosti 2+1 v budově v ul. Golovinova s pí Sedlmajerovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 295/2019 - Kadaňská karta
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Rada města bere na vědomí informace ohledně programu Kadaňská karta a ukládá
připravit návrh dotazníku pro případné zájemce o zapojení do tohoto programu.

Usnesení č. 296/2019 - Úprava webových stránek města

Rada města bere na vědomí návrh juniorské komise na úpravu webových stránek města
Kadaně v úseku turista dle předloženého návrhu a ukládá uzavřít dohodu o provedení práce se
členy juniorské komise.

Usnesení č. 297/2019 - Projekt - Sousedství v Kadani

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy č. 52.  Operačního programu
Zaměstnanost - projekt "Sousedství v Kadani".

Usnesení č. 298/2019 - Tematický akční plán

Rada města schvaluje Tematický akční plán města Kadaně pro oblast bezpečnosti a
prevence kriminality.

Usnesení č. 299/2019 - Navýšení počtu zaměstnanců - Asistent prevence kriminality

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců Městské policie o 2 osoby od 1.5.2019
do 31.12.2019 pro realizaci projektu Asistent prevence kriminality.

Usnesení č. 300/2019 - Projekt "Podpora zaměstnanosti v Kadani"

Rada města neschvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy č. 90 Operačního programu
zaměstnanost - projekt "Podpora zaměstnanosti v Kadani" z důvodu obavy ohledně
nenaplněnosti indikátorů projektu.

Usnesení č. 301/2019 - Nadace ČEZ stromy 2019 „Zelená kvetoucí protiprašná alej“

Rada města schvaluje přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na výsadbu stromů.

Usnesení č. 302/2019 - Sedimentační nádrž na pozemku p. č. 86/12 k.ú. Bystřice u Kadaně –
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zhotovení opatření k zamezení usazování sedimentu a zanášení koryta Kadaňského potoka –
návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce „Sedimentační
nádrž – zhotovení opatření proti usazování kalů“:

1) FRK s.r.o., Chomutovská 1254, Kadaň 432 01, IČO 61324817
2) Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5 158 00, IČO 27449416
3) PETROM STAVBY a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO 26769611

Usnesení č. 303/2019 - Smlouva o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře mezi Městem
Kadaň a Daben Kovářská, s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře
mezi Městem Kadaň a Daben Kovářská, s.r.o., Tovární 227, 43186 Kovářská, IČ: 28708954 ve
výši ročního plnění 85 408,- Kč.

Usnesení č. 304/2019 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č.10489/09 - 9. MŠ

Rada města schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce č. 10489/09 ze dne 1.10.2009,
který se týká hmotného movitého majetku, mezi městem Kadaň a Mateřskou školou ul. Na
Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace a to v předloženém znění.

Usnesení č. 305/2019 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. 10491/09 - 1. ZŠ

Rada města schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. 10491/09 ze 29.9.2009, která
se týká hmotného movitého majetku, mezi městem Kadaň a Základní školou, ul. Školní 1479,
432 01 Kadaň, příspěvková organizace a to v předloženém znění.

Usnesení č. 306/2019 - Zpráva o kultuře ve městě - Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková
organizace

Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o kultuře ve městě (duben 2018 - březen
2019).

Usnesení č. 307/2019 - Zpráva o přípravě turistické sezóny pro rok 2019

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu Příprava turistické sezóny pro rok 2019.

Usnesení č. 308/2019 - Dodavatel na zajištění soutěže pro logo města s Czechdesign,z.s.
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Rada města schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem na zajištění soutěže pro logo města
s Czechdesign, z.s., IČ: 266 33 191 dle předložené nabídky s podmínkou zahájení plnění
smlouvy od 1.10. 2019.

Usnesení č. 309/2019 - Nabídka na pojištění zastupitelů při nesprávném úředním rozhodnutí

Rada města projednala nabídku pojištění zastupitelů pro újmu způsobenou nesprávným
úředním rozhodnutím a doporučuje zastupitelstvu ke schválení variantu pojištění do 10 mil. Kč,
s podmínkou úhrady nákladů spojených s pojištěním jednotlivými zastupiteli města.

Usnesení č. 310/2019 - Změna jednacího řádu zastupitelstva města - záznam zastupitelstva

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města změnu jednacího řádu zastupitelstva
města, z důvodu reálné možnosti manipulace a zneužití záznamu jednání.

Usnesení č. 311/2019 - Odvolání a jmenování člena komise sociální a soc. začleňování

Rada města odvolává členku komise sociální a sociálního začleňování pí Alexandru Okafor
na základě vlastní žádosti.

Usnesení č. 312/2019 - Odvolání a jmenování člena komise sociální a soc. začleňování

Rada města projednala návrh na jmenování nové členky komise sociální a sociálního
začleňování Bc. Stanislavy Hamákové a tento návrh neschvaluje, z důvodu, že RADKA z.s. již v
této komisi má zastoupení.

Usnesení č. 313/2019 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní
pyrotechniky – J. Krejčí

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky čl.
2 bod 3) pro J. Krejčí, bytem, 432 01 Kadaň za účelem konání svatební oslavy dne 24. 5. 2019
od 22.00 hodin v délce cca 4 minuty u restaurace Střelnice v Kadani.

Usnesení č. 314/2019 - Žádost firmy Agro Kadaň, s.r.o. s ubytováním cizinců

Rada města projednala žádost firmy Agro Kadaň s.r.o., IČ : 24229865, ve věci udělení
souhlasu s ubytováním více než 30-ti zaměstnanců z Filipín pro zajištění provozu
hydroponického pěstování zeleniny v areálu ČEZ elektrárna Tušimice dle požadavku
Ministerstva průmyslu a obchodu. Rada města uděluje souhlas s ubytováním max. 60
zaměstnanců z Filipín v čp. 26 a čp. 36 v Tušimicích.
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Usnesení č. 315/2019 - Navýšení počtu zaměstnanců VPP

Rada města schvaluje navýšení počtu pracovníků: 4 pracovníky na pozici uklízeč veřejných
prostranství od 1.6. 2019 do 30.11. 2019 a 6 pracovníků na pozici uklízeč veřejných prostranství
od 1.5. 2019 do 30.11. 2019.

Usnesení č. 316/2019 - Termín konání mimořádné schůze rady města dne 15.4. 2019

Rada města schvaluje termín konání mimořádné schůze rady města dne 15.4. 2019 od
16.00 hodin.


