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

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZÁPISU ze 4. SCHŮZE
RADY MĚSTA KADANĚ,

která se konala dne 14.2.2019 od 8:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň

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

Usnesení č. 90/2019 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.

Rada města odvolává 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. členy do dozorčí rady Kabelové televize Kadaň, a.s. Mgr. Jana Losenického , Mgr.
Lenku Raadovou a Mgr. Zdeňka Hosmana s účinností ke dni tohoto rozhodnutí a ukládá
ředitelce společnosti podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

Usnesení č. 91/2019 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.

Rada města odvolává 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. členy představenstva společnosti Kabelové televize Kadaň, a.s. Mgr. Michala Voltra,
p. Petra Jindru a PaedDr. Zdeňka Hrdinu s účinností ke dni tohoto rozhodnutí a ukládá ředitelce
společnosti podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

Usnesení č. 92/2019 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.

Rada města volí 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. členy do dozorčí rady Kabelové televize Kadaň, a.s. Mgr. Lenku Raadovou, Ing.
Vladislava Kohouta a p. Josefa Nového s účinností ke dni tohoto rozhodnutí a ukládá ředitelce
společnosti podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

Usnesení č. 93/2019 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.

Rada města volí 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. členy představenstva společnosti Kabelové televize Kadaň, a.s. PaedDr. Jiřího
Kulhánka, Mgr. Michala Voltra a Mgr. Zdeňka Hosmana s účinností ke dni tohoto rozhodnutí a
ukládá ředitelce společnosti podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.
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Usnesení č. 94/2019 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.

Rada města schvaluje 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. všem nově zvoleným členům představenstva a nově zvoleným členům dozorčí rady
Smlouvu o výkonu funkce ve znění předložené představenstvem.

Usnesení č. 95/2019 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Rada města odvolává v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při
rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Kadaň
s.r.o. zástupce města z dozorčí rady společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o.  MUDr. Pavla Skálu,
Mgr. Lenku Raadovou a pí Olgu Zörklerovou.

Usnesení č. 96/2019 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Rada města volí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při
rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Kadaň
s.r.o. do dozorčí rady společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. Mgr. Jana Losenického, MUDr. Jiřího
Švece a pí Jitku Gavdunovou.

Usnesení č. 97/2019 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Rada města odvolává v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při
rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Kadaň
s.r.o. člena výboru pro audit společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o.  Mgr. Lenku Raadovou.

Usnesení č. 98/2019 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Rada města jmenuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při
rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice Kadaň
s.r.o. člena výboru pro audit společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o.  Mgr. Jana Losenického.

Usnesení č. 99/2019 - 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, 1006/2018 a 22/2019, která trvají.

Usnesení č. 100/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- Mgr. Voltra ohledně poplatků za zábor veřejných prostranství ve městě
- tajemníka úřadu ohledně nařízení GDPR a uložiště
- místostarosty ohledně hlasování na jednání zastupitelstva města pomocí systému podobného
QR kódům



3

- starosty o jednání se zástupci společnosti ČEZ Teplárenská ohledně ceny tepla v Kadani
- starosty o odpovědi předsedy vlády A. Babiše ohledně sociálních dávek - příspěvku na bydlení

Usnesení č. 101/2019 - Žádost o souhlas s realizací projektu OP VVV - MŠ Na Podlesí, Kadaň

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV - Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II: "MŠ Hvězdička" na Mateřské škole, ul.
Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace.

Usnesení č. 102/2019 - Systém evidence docházky žáka do školy - vyhodnocení

Rada města bere na vědomí vyhodnocení systému Evidence docházky žáka na
základních školách v Kadani s informační SMS zprávou pro zákonného zástupce.

Usnesení č. 103/2019 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2019

Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2019 pro
příspěvkovou organizaci Městská správa sociálních služeb, se sídlem Kadaň, Věžní 958.

Usnesení č. 104/2019 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2019

Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2019 pro
příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení Kadaň, se sídlem Kadaň, Čechova 147.

Usnesení č. 105/2019 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2019

Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2019 pro
příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení Kadaň, se sídlem Kadaň, U Stadionu 2028.

Usnesení č. 106/2019 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2019

Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2019 pro
Nemocnici Kadaň, s.r.o., se sídlem Kadaň, Golovinova 1559.
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Usnesení č. 107/2019 - Vykonání přezkoumání hospodaření

Rada města schvaluje vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2019 Krajským úřadem
Ústeckého kraje.

Usnesení č. 108/2019 - Změna odpisového plánu KZK

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu v roce 2019 pro Kulturní zařízení Kadaň,
Čechova 147.

Usnesení č. 109/2019 - Oprava sociálního zázemí objektu TJ Úhošťany - 2. etapa - výběr
zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Oprava
sociálního zázemí objektu TJ Úhošťany - 2. etapa“ a uzavření SoD s firmou „Roman Jamečný
s.r.o., IČ 03770184, 100 00 Praha 10 - Strašnice“.

Usnesení č. 110/2019 - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Kadaň: Úprava a osvětlení
přechodů pro chodce v ul. Chomutovská v Kadani - 2. etapa - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a vylučuje firmu FRK s.r.o., IČ
61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň ze soutěže pro nesplnění zadávacích podmínek -
překročení maximální ceny zakázky.

Usnesení č. 111/2019 - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Kadaň: Úprava a osvětlení
přechodů pro chodce v ul. Chomutovská v Kadani - 2. etapa - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci
„Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Kadaň: Úprava a osvětlení přechodů pro chodce v
ul. Chomutovská v Kadani - 2. etapa“ a uzavření SoD s firmou „Bauvant s.r.o., IČ 27449416,
Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5“.

Usnesení č. 112/2019 - Kadaň - oprava chodníků v areálu minigolfu - návrh firem

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň -
oprava chodníků v areálu minigolfu“.

1. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
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
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Usnesení č. 113/2019 - Kadaň - vodovodní přípojka pro pítko v ul. Na Podlesí - návrh firem

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň -
vodovodní přípojka pro pítko v ul. Na Podlesí“.

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

Usnesení č. 114/2019 - Kadaň - parkoviště v ul. Ječná - návrh firem

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň -
parkoviště v ul. Ječná“.

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. 115/2019 - Kadaň - oprava podlahy v 1. NP na MŠ Olgy Havlové - návrh firem

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň -
oprava podlahy v 1. NP na MŠ Olgy Havlové“.

1. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
2. Roman Jamečný s.r.o., IČ 03770184, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
3. 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. 116/2019 - Kadaň - zklidnění dopravy - ul. Na Podlesí - 1. etapa - zadávací řízení

Rada města schvaluje zadávací formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53,
zák. č. 134/2016 Sb. na akci "Kadaň - zklidnění dopravy - ul. Na Podlesí - 1. etapa".

Usnesení č. 117/2019 - Kadaň - zklidnění dopravy - ul. Na Podlesí - 1. etapa - zadávací řízení

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň -
zklidnění dopravy - ul. Na Podlesí - 1. etapa“:

1. EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ 10442481, Václava Majera 573, 440 01 Louny
2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
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3. SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
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. Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
7. HERKUL a.s., IČ 25004638, Obrnice 228, 435 21 Obrnice

Usnesení č. 118/2019 - Kadaň - zklidnění dopravy - ul. Na Podlesí - 1. etapa - zadávací řízení

Rada města schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Kadaň -
zklidnění dopravy - ul. Na Podlesí - 1. etapa“ ve složení:

PaedDr. Jiří Kulhánek
Mgr. Jan Losenický
Mgr. Zdeněk Hosman
Ing. Alice Drahokoupilová
Ing. Radomil Coufal

Náhradníci:
Mgr. Stanislav Hakl
Ing. Jiří Kučera
PharmDr. Radek Oswald
Ing. Jan Vaic
Mgr. Michal Voltr

Usnesení č. 119/2019 - Záměr – výpůjčka pozemku části par. č. 433/1 v k.ú. Úhošťany

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po
dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce vypůjčit část par. č. 433/1 o vým. 23 m2 v k.ú.
Úhošťany, obec Kadaňská Jeseň.

Usnesení č. 120/2019 - Záměr – prodej pozemku části par. č. 187/1 a části par. č. 188/1 v k.ú.
Kadaň

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru obce
prodat část par. č. 187/1 o vým. cca 45 m2 a část par. č. 188/1 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 121/2019 - Pronájem nebytových prostor v části objektu č.p. 184, Mírové náměstí,
Kadaň - (obálková metoda- IV. opakovaná nabídka)

Rada města projednala a bere na vědomí informaci o nezájmu ze strany veřejnosti o
nabízené prostory býv. „prodejny květin“  v části čp. 184 (již V. nabídka) a ukládá 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. 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
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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 a schvaluje snížit nájemní cenu na minimální
cenu 1,- Kč/m2 nebytových prostor měsíčně - tj. celkem min. 294,- Kč měsíčně, a dále za níže
uvedených podmínek:
- pronájem pouze všech prostor kompletně
- bez možnosti umoření nákladů v případě potřebné rekonstrukce
- podnájem je možný jen se souhlasem města
- s právem pronajímatele nevybrat žádného zájemce
- přijaté nabídky budou posuzovány komplexně ve vzájemné souvislosti s ohledem na

vhodnost předloženého záměru - způsob využití prostor (v případě stejné ceny
rozhodne předložený záměr)

(a dále za podmínek schválených usnesením rady města č. 634/2018)

Usnesení č. 122/2019 - Záměr – prodej par. č.  3143/24, 3143/25, 3142/25, 3142/5, části par. č.
3145/101 a části par. č. 3147/1 v k.ú. Kadaň, ul. Nad Nemocnicí

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnit  záměr obce
prodat pozemky  par. č.  3143/24, 3143/25, 3142/25, 3142/5, části par. č.3145/101 a části par. č.
3147/1 v k.ú. Kadaň, ul. Nad Nemocnicí (na základě žádosti o prodej).

Usnesení č. 123/2019 - Průchod u čp. 1214 v ul. U Stadionu

Rada města bere na vědomí informace o výsledku jednání mezi městem Kadaň a
společenstvím vlastníků čp. 1214 – 1216 ul. U Stadionu - ve věci průchodu mezi  čp. 1214 a
garáží č.ev. 5358 v k.ú. Kadaň a schvaluje řešit situaci formou pronájmu pozemku průchodu na
dobu určitou 20 let za nájemní cenu 2000,-Kč/rok s tím, že po uplynutí 20 let bude s SVJ
uzavřena výpůjčka pozemku.

Usnesení č. 124/2019 - Bezúplatný převod p.č.104/71, 161/1,161/17 v k.ú. Tušimice od ÚZSVM

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 1/2019 mezi Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Kadaň – v předloženém znění. Jedná se o
bezúplatný převod p.č.104/71 o výměře 4789 m2, 161/17 o výměře 10841 m2 a p.č. 161/1 o
výměře 8378 m2 v k.ú. Tušimice - vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům, které byly
navrženy pro realizaci cyklotrasy/cyklostezky Prunéřov - Tušimice.

Usnesení č. 125/2019 - Převod formou daru - nemovitý majetek nezapisovaný do katastru od
Ústeckého kraje

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení převod níže uvedeného
nemovitého majetku nezapisovaného do katastru nemovitostí:
- stavba na p.č. 2258/2 v k.ú. Kadaň (příslušenství pozemku sportoviště),

pořizovací cena ..............................................................................1 788 255,-Kč
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- stavba na p.č. 2258/3 (oplocení), pořizovací cena..............................21 023,-Kč
- stavba na p.č. 2258/3 (buňka), pořizovací cena..................................59 380,-Kč
v rámci narovnání majetkoprávního vztahu a to formou daru z majetku Ústeckého kraje do
majetku města Kadaně.
Jedná se o dohledaný zbytný majetek (Ústeckého kraje) nacházející se na p.č. 2258/2 a 2258/3
v k.ú. Kadaň (ve vlastnictví města Kadaně).

Usnesení č. 126/2019 - Darovací smlouva – p.č. 1046/28 a p.č. 1046/29 v k.ú. Kadaň od
Ústeckého kraje

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření darovací smlouvy
mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem a městem Kadaň a to v
předloženém znění. Uzavřením darovací smlouvy dojde k vypořádání majetkoprávních vztahů k
pozemkům dotčených stavbou „Chodníku pro pěší k loděnici v Kadani“:
- p.č. 1046/29   o výměře 1152 m2 v k.ú. Kadaň
- p.č. 1046/28 o výměře     485 m2 v k.ú. Kadaň

Usnesení č. 127/2019 - Nabídka na odkoupení p.č. 2950/19 a části p.č. 2950/18 v k.ú. Kadaň

Rada města bere na vědomí nabídku ing. Karfíka, bytem Most na odkoupení p.č.
2950/19 a části p.č. 2950/18 v k.ú. Kadaň (lokalita Strážiště III.) a nedoporučuje zastupitelstvu
města ke schválení nabídku ing. Karfíka na odkoupení p.č. 2950/19 a části p.č. 2900/18 v k.ú.
Kadaň za smluvní cenu 800,- Kč/m2.

Usnesení č. 128/2019 - 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 p. Chromíkem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 129/2019 - 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 p. Korvasem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 130/2019 - 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 Teruovou, bytem Kadaň.
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Usnesení č. 131/2019 - Přidělení sociálního bytu s jistotou – vel. 1+2

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

Usnesení č. 132/2019 - Přidělení sociálního bytu s jistotou – vel. 1+1

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

Usnesení č. 133/2019 - 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 p. Čadílkem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 134/2019 - Žádost o prodloužení nájmu bytu –pí Švecová

Rada města neschvaluje uzavření standardní nájemní smlouvy, na bytovou jednotku o
velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova, v Kadani s pí Švecovou, bytem Kadaň z důvodu
nesplnění Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně.

Usnesení č. 135/2019 - 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. 136/2019 - Žádost o souhlas s podnájmem RD – p. Machynka

Rada města odkládá projednání žádosti p. Machynky, o podnájem rodinného domu Na
Strážišti pro čtyři osoby na jeden rok do 29.02. 2020.

Usnesení č. 137/2019 - Žádost o souhlas s podnájmem RD – p. Parkan

Rada města odkládá projednání žádosti p. Parkana, o podnájem rodinného domu Na
Strážišti firmě BOS Automotive Products CZ.
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Usnesení č. 138/2019 - Zpráva o hospodaření s městskými byty k 31. 12. 2018

Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o hospodaření s městskými byty k 31.
12. 2018.

Usnesení č. 139/2019 - Komunikace samosprávy s občany - složení hodnotící komise

Rada města schvaluje složení hodnotící komise na posouzení a vyhodnocení nabídek na
poskytování služeb "Komunikace samosprávy s občany":

PaedDr. Jiří Kulhánek
Mgr. Jan Losenický
Mgr. Michal Voltr
Ing. Jan Vaic
Mgr. Zdeněk Hosman
Jindřich Rebec
Michal Prokopec
Jakub Fiala

Usnesení č. 140/2019 - Změna ceny nájemného v bytech ve vlastnictví města

Rada města schvaluje změnu výše nájemného od 1. 1. 2020 dle předloženého návrhu:
Nájemné 16,42 Kč/m2 → 19,50 Kč/m2

čp. 1364 a 1365 jen celkem 8 bezbariérových bytů
čp. 1722 celkem 6 bytů
1 nájemní byt Na Strážišti 1917/02

Nájemné 21,- Kč/m2 → 25,- Kč/m2

DPS čp. 567 a 1392 celkem 77 bytů

Nájemné 22,- Kč/m2 → 26,- Kč/m2

nerekonstruované byty čp. 167 Prunéřov
všechny byty čp. 265 Prunéřov

Nájemné 23,- Kč/m2 → 27,- Kč/m2

běžná výstavba čp. 1341-53, 796-7, 862-3, 1637, celkem 379 bytů
cca 100 městských bytů v různých SVJ
rekonstruované byty čp. 167 Prunéřov, 6 bytů
všechny byty čp. 169, 377 Prunéřov, celkem 18 bytů
1 byt na hradě čp. 134/01
2 byty na Strážišti 1915/01 a 1933/01

Nájemné 32,84 Kč/m2 → 36,- Kč/m2

čp. 1364 a 1365 mimo bezbariérových, celkem 16 bytů
čp. 1698, celkem 34 bytů
čp. 1338 a 1340, celkem 14 bytů
1 byt 1372/13 v SVJ vyjmutý z prodeje

U smluv na dobu určitou by se nájemné navýšilo formou dodatku ke smlouvě, u smluv na dobu
neurčitou (cca 190) by se během října 2018 rozeslal návrh na navýšení nájemného a po
odsouhlasení (příp. po rozhodnutí soudu) by se rovněž podepsal dodatek ke smlouvě.
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Usnesení č. 141/2019 - Projektová dokumentace – vodohospodářské úpravy na akci „Území
parku Rooseveltovy sady v Kadani I. etapa“ – uzavření dodatku č. 3 k SoD 14251/17.

Rada města neschvaluje uzavření předloženého dodatku č. 3 k SoD č. 14251/17 s firmou
Nemeton realizace spol. s.r.o., Horní Hbity 21, Jablonná 262 63, IČO 24684724 na akci „Území
parku Rooseveltovy sady v Kadani I. etapa“ – doplnění projektu o stavební objekt převedení
vody od rozdělovacího objektu do zaústění do nového koryta a o stavební objekt lávky (řešení 4
mostních objektů přes nové koryto), z důvodu, že zhotovitel měl dle uzavřené smlouvy dostatek
času na doplnění projektu.

Usnesení č. 142/2019 - Smlouva o poskytnutí Technického zařízení

Rada města bere na vědomí předloženou smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a
instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů, mezi městem
Kadaň a CENDIS, s.p., IČO 00311391, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.

Usnesení č. 143/2019 - Plán blokového čištění města

Rada města schvaluje předložený plán blokového čištění na rok 2019.

Usnesení č. 144/2019 - Rozdělení dotací z Dotačního programu - podpora inovativního
podnikání pro rok 2019

Rada města projednala došlé žádosti o přidělení dotací a doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozdělní dotací v dotačním programu na podporu inovativního podnikání pro rok 2019
takto:

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno Doporučeno
pí Vassová 622 03 592 kpt. Jaroše 57 100 000 Kč 75 000 Kč
pí Kučerová 133 15 765 Mírové náměstí 117 100 000 Kč 0 Kč
p. Kučera 661 28 277 Mírové náměstí 117 100 000 Kč 0 Kč
p. Gvizd 445 45 060 Mírové náměstí 120 100 000 Kč 50 000 Kč
pí Vršatová 133 14 289 kpt. Jaroše 57 52 921 Kč 50 000 Kč
p. Novák 884 98 662 Jana Švermy 12 146 943 Kč 0 Kč
pí Gauchet Kobzová 640 08 509 Říční 478 199 924 Kč 0 Kč
pí Bauerová 058 78 080 Sládkova 132 200 000 Kč 0 Kč

Usnesení č. 145/2019 - OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných
prostranstvích

Rada města odkládá projednání vydání Obecně závazné vyhlášky města Kadaně
č. 2/2019, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích.
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Usnesení č. 146/2019 - Návrh na vyřazení majetku z evidence města

Rada města schvaluje vyřazení majetku z majetkové evidence města uvedeného v
příloze.

Usnesení č. 147/2019 - Zpráva pověřence GDPR

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti pověřence pro ochranu
osobních údajů (GDPR) za rok 2018.

Usnesení č. 148/2019 - Nabídka spolupráce s televizní společností rtm plus

Rada města projednala a neschvaluje nabídku spolupráce s Regionální televizí rtm plus,
Liberecká TV s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČO 02168987 na zajištění zpravodajství
pro město Kadaň.

Usnesení č. 149/2019 - Navýšení počtu zaměstnanců VPP a prevence kriminality

Rada města schvaluje navýšení počtu pracovníků: 2 prevence kriminality a 4 pracovníky
na pozici uklízeč veřejných prostranství od 1.3. 2019 do 31.5. 2019.

Usnesení č. 150/2019 - Žádost o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

Rada města schvaluje připojení města Kadaně k celosvětové akci "Vlajka pro Tibet", a to
vyvěšením tibetské vlajky na budově MěÚ Kadaň, Mírové náměstí  č.p. 1 dne 10.3. 2019.


