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

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZÁPISU ze 3. SCHŮZE
RADY MĚSTA KADANĚ,

která se konala dne 24.1.2019 od 8:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň

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

Usnesení č. 1/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla
splněna, kromě usnesení č. 629/2018 a č. 1006/2018, která trvají.

Usnesení č. 2/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- starosty o korespondenci II. premiérovi A. Babišovi
- starosty ohledně výše poplatku za zábor veřejného prostranství a věcná břemena

Usnesení č. 3/2019 - Žádost o souhlas s přijetím daru - Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů
1102, Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 3 000 Kč od firmy
BAUVANT, s.r.o., Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 pro Základní školu Rudolfa Koblice, Pionýrů
1102, Kadaň na organizační zajištění plesu školy dne 22. 2. 2019.

Usnesení č. 4/2019 - Žádost o souhlas s přijetím daru - MŠ O. Havlové, Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 100 000 Kč od firmy
Jirkovská Izolační, s.r.o., Vrskmaň 74 pro Mateřskou školu Olgy Havlové, kpt. Jaroše 581
Kadaň, příspěvková organizace na nákup pomůcek a vybavení mateřské školy, nebo na
vzdělávací či sportovní aktivitu dětí v rámci programu MŠ.
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Usnesení č. 5/2019 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 3 000 Kč od České
spořitelny a.s., Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Praha 4 pro Základní školu a mateřskou
školu při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289 na pokrytí nákladů spojených se zajištěním
projektu Abeceda peněz.

Usnesení č. 6/2019 - Žádost o souhlas - finanční dar - ZŠ, Chomutovská 1683, Kadaň

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 4 465 Kč na
zaplacení obědů ve školní jídelně pro 2 žáky, v období od 1. 2. 2019 do 28. 6. 2019 mezi
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Základní školou Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti".

Usnesení č. 7/2019 - Anketa "Talent roku 2018"

Rada města bere na vědomí návrhy nominovaných žáků 9. ročníku ankety "Talent roku
2018" a uděluje prestižní ocenění ve dvou kategoriích:
a) talent v oblasti kultury a umění (cena Karla Havlíčka)
b) talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera)
dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 8/2019 - Přerušení provozu MŠ v Kadani - hlavní prázdniny

Rada města bere na vědomí informace o přerušení provozu mateřských škol v Kadani o
prázdninách v roce 2019 dle předloženého rozpisu.

Usnesení č. 9/2019 - Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitelů škol

Rada města schvaluje prodloužení funkčního období o dalších 6 let ředitelce Základní
školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov, řediteli Základní školy Kadaň, ul. Na Podlesí 1480,
okr. Chomutov, ředitelce Základní umělecké školy Klementa Slavického, Kadaň, řediteli Domu
dětí a mládeže Šuplík Kadaň, ul. Jana Roháče 1391, ředitelce Mateřské školy Olgy Havlové
Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace, ředitelce Mateřské školy, ul. Klášterecká
1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace a ředitelce Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň,
příspěvková organizace.

Usnesení č. 10/2019 - Zpráva o vymáhání pohledávek v roce 2018

Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o vymáhání pohledávek v roce 2018.
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Usnesení č. 11/2019 - Změna odpisového plánu 2019 - ZŠ Kadaň, ul. Na Podlesí 1480

Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní školy
Kadaň, ul. Na Podlesí 1480, okr. Chomutov.

Usnesení č. 12/2019 - Žádost o jednorázový příspěvek - Fan club SK Torro

Rada města neschvaluje přidělení individuální dotace ve výši 3. 000 Kč Fan clubu SK
Torro, Kadaň na nákup putovního poháru u příležitosti konání individuální sportovní akce ve
futsalu dne 19.1. 2019 v Kadani z důvodu nehospodárnosti.

Usnesení č. 13/2019 - Rozklikávací rozpočet

Rada města bere na vědomí informace o rozklikávacím rozpočtu pro město Kadaň a
považuje současný systém za dostačující. Rozšíření rozklikávacího rozpočtu by způsobilo
zvýšení nákladů, nárůst počtu zaměstnanců, několika násobně vyššího počtu jednání
zastupitelstva města a to při mizivé návštěvnosti rozklikávacího rozpočtu.

Usnesení č. 14/2019 - Rozpočtové změny

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené 1. rozpočtové opatření k
7.2.2019.

Usnesení č. 15/2019 - Podání žádosti o dotaci z programu MMR - Podpora obnovy místních
komunikací na akci "Kadaň - zklidnění dopravy v ul. Na Podlesí"

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj, programu obnovy místních komunikací na akci "Kadaň - zklidnění
dopravy v ul. Na Podlesí".

Usnesení č. 16/2019 - Plán investiční výstavby na rok 2019

Rada města bere na vědomí předložený plán investiční výstavby pro rok 2019.

Usnesení č. 17/2019 - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Kadaň: Úprava a osvětlení
přechodů pro chodce v ul. Chomutovská v Kadani - 2. etapa

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Bezpečnost
a ochrana dětí a mládeže v obci Kadaň: Úprava a osvětlení přechodů pro chodce v ul.
Chomutovská v Kadani - 2. etapa“.



4

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

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. 18/2019 - Oprava sociálního zázemí objektu TJ Úhošťany - 2. etapa

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Oprava
sociálního zázemí objektu TJ Úhošťany - 2. etapa“.

1. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
2. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
3. Roman Jamečný s.r.o., IČ 03770184, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Usnesení č. 19/2019 - Kadaň - úpravy východní části Mírového náměstí

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň -
úpravy východní části Mírového náměstí“.

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
5. Stavmax Group s.r.o., IČ 06080090, Husova 434, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51

Klášterec nad Ohří

Usnesení č. 20/2019 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 1. a 2.
segment - dodatek

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14666/18 na projektovou
dokumentaci k akci s názvem "Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 1. a
2. segment" s MgA. Ing. arch. Petrem Uhlíkem, IČ 65013301, K Vodojemu 205/5, Praha 5.

Usnesení č. 21/2019 - Informace k rekonstrukci Spolkového domu čp. 722

Rada města bere na vědomí dopis firmy HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871,
Fibichova 660, 432 01 Kadaň a ukládá firmu vyzvat k poskytnutí jistoty dle § 2002, odst. 2
zákona č. 89/2002 Sb. nejpozději do 28.1. 2019 do 17.00 hod.
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Usnesení č. 22/2019 - Řešení veřejného prostranství v Lázeňské ulici

Rada města bere na vědomí materiál o řešení veřejného prostranství v Lázeňské ulici a
ukládá vyzvat MgA. Ing. arch. Petra Uhlíka a MgA. Ing. arch. Michala Fišera k předložení
harmonogramu přípravy řešení tohoto veřejného prostranství.

Usnesení č. 23/2019 - Zpráva o postupu zapsání do UNESCO

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o postupu zapsání františkánského
kláštera na indikativní (národní) seznam "kandidátů" pro zápis mezi památky světového dědictví
UNESCO.

Usnesení č. 24/2019 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – GasNet, s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemcích ve vlastnictví města – par. 1315/9, 1329/1, 1329/2, 1422/1 a 1283 v k.ú. Kadaň,
za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč +DPH za každý započatý metr, min. však 1.000,- Kč +
DPH, ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem dle smlouvy v
předloženém znění.

Usnesení č. 25/2019 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Zásada u Kadaně – město Kadaň

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku par. č.
28/3 o vým. 243 m2 v k.ú. Zásada u Kadaně (dle GP č. 83-67/2018) za jednorázovou úplatu ve
výši 500,- Kč ve prospěch města Kadaň.

Usnesení č. 26/2019 - Převod práv a závazků, strážiště I – RD

Rada města schvaluje úpravu záhlaví nájemní smlouvy č. NS 1/2001 ze dne 13.8.2001
formou uzavření dodatku č. 1. Údaje nájemce v záhlaví smlouvy budou opraveny následovně:
Pí Machynková, bytem Praha, p. Machynka, bytem Praha – Újezd nad Lesy, M. Machynka,
bytem Praha ,nezl. N. Pružincová, bytem Kadaň, zast. opatrovníkem manž. Riesenfeldovými
bytem Kadaň.

Usnesení č. 27/2019 - Převod práv a závazků, strážiště I – RD

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení úpravu záhlaví Smlouvy o
budoucí smlouvě kupní č. 3133/N/99 ze dne 28.12.1998 ve znění dod. č. 1 ze dne 29.6.2001
formou uzavření dodatku č. 2. Údaje budoucího kupujícího v záhlaví smlouvy budou opraveny
následovně:
Pí Machynková, bytem Praha 10 – ideál. 1/2
p. Machynka, bytem Praha – Újezd nad Lesy – ideál. 1/6
M. Machynka, bytem Praha 13 – ideál. 1/6
nezl. Pružincová, bytem Kadaň – ideál. 1/6 zast. opatrovníkem manž. Riesenfeldovými, bytem
Kadaň.



6

Usnesení č. 28/2019 - BJ - ul. Dvořákova - převod práv a závazků - Hlaváčková/ Moziciová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení Smlouvy o nájmu
bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13860/16 s pí Hlaváčkovou, bytem Kadaň,
dohodou ke dni 28.02.2019.

Usnesení č. 29/2019 - BJ - ul. Dvořákova - převod práv a závazků - Hlaváčková/ Moziciová

Rada města schvaluje do doby realizace Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí
smlouvě kupní pronájem nemovitosti - bytové jednotky o velikosti podlahové plochy 46 m2,
umístěné v bytovém domě v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích par. č. 1419/2,
1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň sl. Moziciové, bytem Veliká Ves. Nájemní cena činí 1 380,- Kč
měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny. Účinnost smlouvy od 01. 03.
2019.

Usnesení č. 30/2019 - BJ - ul. Dvořákova - převod práv a závazků - Hlaváčková/ Moziciová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o nájmu
bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti - bytovou jednotku o velikosti
podlahové plochy 46 m2, umístěnou v bytovém domě v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na
pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň, podíl na společných částech domu čp.
1841-1843 a podíl na zastavěných pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň se
sl. Moziciovou, bytem Veliká Ves s účinností od 01.03. 2019. Výše kupní ceny činí 358 800,- Kč.

Usnesení č. 31/2019 - Strážiště II - úprava smlouvy č. 3904/N/01 - BJ - manž. Dvořákovi

Rada města bere na vědomí , že do doby realizace smlouvy o budoucí smlouvě kupní
bude jediným nájemcem a budoucím kupujícím dle smlouvy č.  3904/N/01 (na nemovitosti - byt
na zastavěné parcele 2953/118, včetně příslušného podílu na společných částech domu, včetně
garážového stání v suterénu domu - ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/118 v k.ú. Kadaň)
výhradně p. Dvořák, bytem Kadaň (změna v ustanovení nájemce, budoucí kupující - formou
dodatku č. 2).

Usnesení č. 32/2019 - Pronájem nebytových prostor v části objektu č.p. 184, Mírové náměstí,
Kadaň - (obálková metoda- III. opakovaná nabídka)

Rada města bere na vědomí informaci o nezájmu ze strany veřejnosti o nabízené prostory
býv. „prodejny květin“  v části čp. 184 a schvaluje opakovat nabídku záměru 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. 167,4 m2 (6 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
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přístupem ze společné vstupní haly za podmínek v souladu s usnesením RM č. 884/2018 (za
sníženou minimální nájemní cenu - 50 % z ceny stanovené cenou obvyklou dle ZP) a schvaluje
opakovat nabídku (IV. opakování) za sníženou minimální nájemní cenu 10 000,- Kč měsíčně s
možností umoření uznatelných nákladů předem schválených městem.

Usnesení č. 33/2019 - Prodloužení smlouvy o výpůjčce č.12268/13 - Občanské sdružení
Anthericum, z.s

Rada města schvaluje prodloužení stávající smlouvy o výpůjčce č. 12268/13 uzavřené
dne 13.6.2013 mezi městem Kadaň a Občanským sdružením Anthericum, z.s. o 5 let do
31.12.2023 a to formou dodatku č. 1. Výpůjčka je sjednána s neziskovou organizací k
pozemkům  p.č. 219/4, p.č. 214/22, p.č. 222/2, p.č. 217/4, p.č. 219/3, p.č. 226/2, p.č. 219/2, p.č.
228/20 v k.ú. Tušimice za účelem ochranářského managementu na podporu výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů. Výše uvedené pozemky jsou součástí přírodní rezervace
Běšický chochol a sdružení je povinno veškeré úkony spojené s ochranářským managementem
konzultovat s Krajským úřadem Ústeckého kraje jako příslušným orgánem ochrany přírody a
krajiny dle § 77a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Rezervace  Běšický chochol a
sdružení je povinno veškeré úkony spojené s ochranářským managementem konzultovat s
Krajským úřadem Ústeckého kraje jako příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny dle § 77a
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Usnesení č. 34/2019 - Výpůjčka pozemků v areálu Loděnice – rychlostní kanoistika od ÚZSVM

Rada města schvaluje zažádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - ČR o
uzavření smlouvy o výpůjčce na p.č. 2937/1, 2937/5, 2937/17, 2937/18, 2937/23 v k.ú. Kadaň.
Pozemky jsou nedílnou součástí areálu loděnice a jsou využívány neziskovou organizací k
provozování sportovní činnosti pro širokou veřejnost - vodní sporty.

Usnesení č. 35/2019 - Průchody v ul. U Stadionu

Rada města bere na vědomí informace uvedené k problematice průchodů mezi čp. 1214
a garáží č.ev. 5358 v k.ú. Kadaň a dále mezi čp. 1226 a garáží č.ev. 5341 v k.ú. Kadaň vše ul. U
Stadionu a ukládá dále jednat se zástupci společenství vlastníků domu 1214-1216 v ul. U
Stadionu ohledně řešení daného prostoru.

Usnesení č. 36/2019 - Výpůjčka reklamního stojanu pro městskou památkovou rezervaci

Rada města schvaluje ukončení „Smlouvy o výpůjčce na reklamní stojan pro městskou
památkovou péči“ č. 14638/18 uzavřené mezi Městem Kadaň a p. Hnízdilem, Kadaň 432 01 a to
dohodou ke dni 31.1.2019.

Usnesení č. 37/2019 - Výpůjčka reklamního stojanu pro městskou památkovou rezervaci

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na reklamní stojan pro městskou
památkovou rezervaci a to mezi městem Kadaň a:
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- Eva Synková, IČ 74741683, Kadaň (provozovna - Kpt. Jaroše 5, Kadaň).....1ks
Výpůjčka je sjednána z důvodu sjednocení vzhledu jednotlivých reklamních stojanů v městské
rezervaci. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou - 5 let.

Usnesení č. 38/2019 - 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 s pí Tirpákovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 39/2019 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na bytovou jednotku o velikosti 1+kk v
budově v Prunéřově s pí Kralikovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 40/2019 - 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 pí Ručkovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 41/2019 - 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. Komenského s p. Vitoušem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 42/2019 - 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. Chomutovská s pí Vlčkovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 43/2019 - Přidělení standardního bytu s jistotou - vel. 2+1

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

Usnesení č. 44/2019 - Přidělení sociálních bytů bez jistoty - výměna bytů

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+1 v
budově v Prunéřově s pí Bouchnerovou, Kadaň.
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Usnesení č. 45/2019 - Přidělení sociálních bytů bez jistoty - výměna bytů

Rada města schvaluje Uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v
budově v Prunéřově se pí Mikovou, Kadaň.

Usnesení č. 46/2019 - Přidělení standardního bytu 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 p. Weishauplem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 47/2019 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty – vel. 1+0

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

Usnesení č. 48/2019 - 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. 49/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.12. 2018

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.12.2018 na bytovou
jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s p.Váchou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 50/2019 - Žádost o ukončení náj. smluv dohodou k 31.01.2019

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.01.2019 na bytovou
jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s pí Bouchnerovou, Kadaň.

Usnesení č. 51/2019 - Žádost o ukončení náj. smluv dohodou k 31.01.2019

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.01.2019 na bytovou
jednotku o velikosti  1+2 v budově v  Prunéřově se pí Mikovou, Kadaň.
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Usnesení č. 52/2019 - 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 Korvasovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 53/2019 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení - Emilie Bukajová

Rada města neschvaluje žádost Emilie Bukajové o prominutí poplatků z prodlení z
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve výši 15 889 Kč.

Usnesení č. 54/2019 - Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené Zásady pro
hospodaření s byty a nebytovými prostory.

Usnesení č. 55/2019 - Vyhodnocení sociálního bydlení v Prunéřově

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o vyhodnocení sociálního bydlení v
Prunéřově.

Usnesení č. 56/2019 - Komunikace samosprávy s občany

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro zakázku malého rozsahu na službu
"Komunikace samosprávy s občany města Kadaně".

Usnesení č. 57/2019 - Komunikace samosprávy s občany

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci zakázky malého
rozsahu "Komunikace samosprávy s občany města Kadaně"

1. PEPIAPP s.r.o., IČO: 03193861, Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky
2. KONZULTA Brno, a.s.,  IČO: 25548085, Divize SMS InfoKanál, Veveří 456/9, 602 00 Brno
3. Neogenia s.r.o., IČO: 29198950, Millenium Center, Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00

Brno
4. Online-Team s.r.o., IČO: 04469275, Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
5. Urbicus s.r.o., IČO: 01971140, Edisonova 2979, 612 00 Brno - Královo Pole
6. Triada, spol. s.r.o., IČO: 43871020, U svobodárny 1110/12, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha
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Usnesení č. 58/2019 - Studie využití rekreační lokality Tušimice

Rada města bere na vědomí předloženou studii využití rekreační lokality Tušimice.

Usnesení č. 59/2019 - Zpráva o využití Senior vozu

Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o využití Senior vozu v Kadani.

Usnesení č. 60/2019 - Žádosti v Programu prevence kriminality

Rada města schvaluje podání žádostí o dotaci (1. Asistent prevence kriminality Kadaň; 2.
Výchovně preventivní pobyt 2019; 3. Příměstský pobyt; 4. Pouliční liga; 5. Značení kol) v
Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019, včetně finanční spoluúčasti města
ve výši 103.370 Kč, která byla schválena zastupitelstvem města dne 13.12.2018 usnesením č.
185/2018.

Usnesení č. 61/2019 - Posílení možnosti separace odpadu v Kadani – vybudování přístřešků
pro kontejnery

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce
„Posílení možnosti separace odpadu v Kadani – vybudování přístřešků pro kontejnery“ a
uzavření smlouvy o dílo s firmou Technické služby Kadaň s.r.o., Polní 1900, 432 01 Kadaň, IČO
25441094 s nabídkovou cenou 481.509,16 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 62/2019 - Využití srážkových vod v areálu 3. ZŠ

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit spolufinancování projektu „Využití
srážkových vod v areálu 3. ZŠ Sluníčková“ předloženého do 113. výzvy Ministerstva životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 z rozpočtu města Kadaně.
Předpokládaný rozpočet stavby činí 4.185.403,69,- Kč vč. DPH. Spolufinancování projektu činí
15 % uznatelných nákladů, tj. 627.810,- Kč. Předpokládané období realizace projektu je 07/2019
– 2020.

Usnesení č. 63/2019 - Žádost o dotaci na vybavení strážníků MP výstrojí a balistickou ochranou

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení strážníků výstrojí a balistickou
ochranou v rámci programu Ústeckého kraje "Programu 2019 na podporu nové techniky,
výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných
organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
zněních pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje".
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Usnesení č. 64/2019 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č.10489/10 - Mateřská škola ul. Na
Podlesí č. 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Rada města schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce  č. 10489/10 ze dne
1.10.2009, který se týká hmotného movitého majetku, mezi městem Kadaň a Mateřskou školou
ul. Na Podlesí č. 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace a to v předloženém znění.

Usnesení č. 65/2019 - Spolupráce s veřejností

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o spolupráci s veřejností a konstatuje,
že město Kadaň v této oblasti postupuje správným směrem.

Usnesení č. 66/2019 - Vyhodnocení kontroly registru smluv

Rada města bere na vědomí oznámení o nedostatcích zjištěných v registru smluv a
ukládá tajemníkovi úřadu, všem ředitelům příspěvkovým organizacím a jednatelům obchodních
společností přijmout navržená opatření.

Usnesení č. 67/2019 - Vyhodnocení kontroly registru smluv

Rada města bere na vědomí uzavření smluv o vypořádání závazků chybně
zaregistrovaných dokumentů v Registru smluv.

Usnesení č. 68/2019 - Odměny neuvolněných zastupitelů

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh výše odměn
neuvolněným členům zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 318/2017 od 1.3. 2019 dle
předloženého návrhu:
člen zastupitelstva zákl. odměna = 2.000,- Kč

člen rady zákl. odměna + 3.500,- Kč

předseda výboru zákl. odměna + 1.500,- Kč

předseda komise zákl. odměna +      500,- Kč

člen finančního výboru zákl. odměna +      500,- Kč

člen kontrolního výboru zákl. odměna + 1.000,- Kč

člen bytové komise zákl. odměna +      400,- Kč

člen komise městské památkové rezervace a rozvoje zákl. odměna +      200,- Kč

člen majetkové komise zákl. odměna +      400,- Kč

člen komise sociální a sociálního začleňování zákl. odměna + 300,- Kč

člen přestupkové komise zákl. odměna +      100,- Kč

člen komise sociálně-právní ochrany dětí zákl. odměna +      100,- Kč
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Usnesení č. 69/2019 - Odměny neuvolněných zastupitelů

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v souladu s § 74 odst. 3
zákona 128/2000 Sb., o obcích poskytnout odměnu ve výši souhrnu za maximálně tři funkce,
přičemž lze zahrnovat odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru
zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce, předsedy nebo člena zvláštního
orgánu obce.

Usnesení č. 70/2019 - Odměny neuvolněných zastupitelů

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení, v případě souběhu funkcí
bude odměna stanovena jako součet odměn za vykonávané funkce, přičemž základ odměny
bude započten pouze jednou. Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva je zároveň základní
částkou pro odměny za všechny ostatní funkce (dále „základ odměny“).

Usnesení č. 71/2019 - Odměny neuvolněných zastupitelů

Rada města projednala návrhy odměn pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva města a doporučuje trvat na usnesení zastupitelstva města č. 49/2008 - odměny
členům Komisí RM a výborů ZM.

Usnesení č. 72/2019 - Nákup el. energie 25 % pro rok 2020

Rada města schvaluje nákup 25 % objemu elektřiny pro rok 2020 a pověřuje společnost
Jirgl EP s.r.o., IČ 02449595 k podání příkazu na nákup elektřiny u společnosti AMPER
MARKET za maximální cenu 1 550,- Kč/MWh.

Usnesení č. 73/2019 - Dozorčí rada a představenstvo KT Kadaň, a.s.

Rada města projednala předložené návrhy a doporučuje zastupitelstvu města navrhnout
zástupce města do představenstva Kabelové televize Kadaň, a.s.  Mgr. Michala Voltra, PaedDr.
Jiřího Kulhánka, Mgr. Zdeňka Hosmana a zástupce města do dozorčí rady Kabelové televize
Kadaň, a.s. Mgr. Lenku Raadovou, Ing. Vladislava Kohouta a Josefa Nového.

Usnesení č. 74/2019 - Dozorčí rada Nemocnice Kadaň s.r.o.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odvolat členy dozorčí rady společnosti
Nemocnice Kadaň, s.r.o. MUDr. Pavla Skálu, Mgr. Lenku Raadovou a Olgu Zörklerovou.
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Usnesení č. 75/2019 - Dozorčí rada Nemocnice Kadaň s.r.o.

Rada města projednala předložené návrhy a doporučuje zastupitelstvu města navrhnout
zástupce města do dozorčí rady společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o. Mgr. Jana Losenického,
MUDr. Jiřího Švece a Jitku Gavdunovou.

Usnesení č. 76/2019 - Plán práce komisí rady města

Rada města schvaluje předložené práce jednotlivých komisí rady města pro rok 2019.

Usnesení č. 77/2019 - Plán práce výborů zastupitelstva pro rok 2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předložené plány práce
jednotlivých výborů zastupitelstva města.

Usnesení č. 78/2019 - Žádost o úpravu OZV č. 4/2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nové Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2019 o výjimečném zkrácení doby nočního klidu.

Usnesení č. 79/2019 - Přísedící u Okresního soudu v Chomutově

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedícího u Okresního
soudu v Chomutově pí Žákovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 80/2019 - Rozdělení dotací z Dotačního programu pro poskytování dotací na
podporu inovativního podnikání pro rok 2019

Rada města odkládá projednání dotací z Dotačního programu pro poskytování dotací z
rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019 a ukládá vyzvat
žadatele k dopracování žádostí.

Usnesení č. 81/2019 - Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci: "Oprava
krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani" a uzavření Smlouvy o dílo s firmou:
STŘECHY PS, s.r.o., IČ: 28703740, Boženy Němcové 70, 432 01 Kadaň a ukládá zapracovat
do rozpočtových změn.
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Usnesení č. 82/2019 - Termíny mimořádných rad města

Rada města schvaluje termíny konání mimořádných rad města ve dnech 29.1. 2019 od
14.00 hod. a 7.2. 2019 od 14.00 hod.

Usnesení č. 83/2019 - Návrhová komise zastupitelstva města konaného dne 7.2. 2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat návrhovou komisi pro jednání
zastupitelstva města konaného dne 7.2. 2019 ve složení:
předseda návrhové komise - PharmDr. Radek Oswald
členové návrhové komise - Ing. Jana Hladová a Miroslav Novotný


