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

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZÁPISU z 8. SCHŮZE
RADY MĚSTA KADANĚ,

která se konala dne 13.6.2019 od 8:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň

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

Usnesení č. 431/2019 - Valná hromada Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.

Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné
hospodářství Kadaň, s.r.o. informaci o plnění úkolů ze zasedání VH ze dne 7. 6. 2018 a splnění
úkolu vložení majetku do společnosti dle znaleckého posudku pod č. 1184/2018 - zařízení
vytápění a vzduchotechniky Domova pro seniory ul. Věžní č.p. 958.

Usnesení č. 432/2019 - Valná hromada Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.

Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné
hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu DR společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok
2018, výroční zprávy za rok 2018, účetní hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši -
645.979,32,- Kč a návrh na jeho úhradu a doporučuje jedinému společníkovi v působnosti valné
hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. schválit řádnou účetní závěrku za rok
2018, výroční zprávu, hospodářský výsledek ve výši – 645.979,32 Kč a jeho úhradu dle
předloženého návrhu.

Usnesení č. 433/2019 - Valná hromada Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.

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 Tepelné hospodářství
Kadaň, s.r.o. řádnou účetní závěrku za rok 2018.

Usnesení č. 434/2019 - Valná hromada Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.

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 Tepelné hospodářství
Kadaň, s.r.o. výroční zprávu za rok 2018.
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Usnesení č. 435/2019 - Valná hromada Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.

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 Tepelné hospodářství
Kadaň, s.r.o. účetní hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši – 645.979,32 Kč a návrh na jeho
úhradu dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 436/2019 - Valná hromada Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.

Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné
hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu o činnosti DR společnosti za rok 2018.

Usnesení č. 437/2019 - Valná hromada Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.

Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné
hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu o odstávce tepla ETU II pro rok 2019.

Usnesení č. 438/2019 - Valná hromada Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.

Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné
hospodářství Kadaň, s.r.o. zprávu o plavecké sezóně a vyúčtování finančních prostředků za rok
2018.

Usnesení č. 439/2019 - Valná hromada Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.

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 Tepelné hospodářství
Kadaň, s.r.o. akci „ Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu
50m Letní koupaliště Kadaň“.

Usnesení č. 440/2019 - Valná hromada Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.

Rada města ukládá v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při
rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství
Kadaň, s.r.o. jednateli společnosti připravit návrh dohody mezi městem Kadaň a Tepelným
hospodářstvím Kadaň, s.r.o. o úhradě ztráty z celoročního provozu koupaliště Kadaň.
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Usnesení č. 441/2019 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.

Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby
Kadaň, s.r.o. informace o plnění úkolů z 34. zasedání valné hromady.

Usnesení č. 442/2019 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.

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 Technické služby
Kadaň, s.r.o. výroční zprávu za rok 2018.

Usnesení č. 443/2019 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.

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 Technické služby
Kadaň, s.r.o. účetní závěrku za rok 2018.

Usnesení č. 444/2019 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.

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 Technické služby
Kadaň, s.r.o. účetní hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 1 041 129,07,- Kč a jeho
rozdělení dle předloženého návrhu, povinný příděl do rezervního fondu 250 000,- Kč, příděl do
sociálního fondu 50 000,- Kč a nerozdělený zisk (rezerva) 741 129,07,- Kč.

Usnesení č. 445/2019 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.

Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby
Kadaň, s.r.o. zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2018.

Usnesení č. 446/2019 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.

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 Technické služby
Kadaň s.r.o. výplatu podílu nerozděleného zisku z let minulých ve výši 852 835,- Kč na realizaci
výstavby nové vsypové loučky na hřbitově v Kadani.
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Usnesení č. 447/2019 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.

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 Nemocnice Kadaň,
s.r.o. výroční zprávu společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o. za rok 2018.

Usnesení č. 448/2019 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.

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 Nemocnice Kadaň,
s.r.o. účetní závěrku společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o. za rok 2018, kde organizace vytvořila
celkem po zdanění zisk ve výši 2 246 tis. Kč a schvaluje použití zisku na úhradu ztrát z minulých
období.

Usnesení č. 449/2019 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Nemocnice
Kadaň, s.r.o. zprávu dozorčí rady společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Usnesení č. 450/2019 - Valná hromada Nemocnice Kadaň, s.r.o.

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 Nemocnice Kadaň,
s.r.o. uzavření smlouvy o provedení auditu Nemocnice Kadaň, s.r.o. za rok 2019 s firmou AGIS
spol. s r.o., Moskevská 1/14, 434 01 Most.

Usnesení č. 451/2019 - Valná hromada KT Kadaň, a.s.

Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.
při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize
Kadaň, a.s. předložený test insolvence společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s.

Usnesení č. 452/2019 - Valná hromada KT Kadaň, a.s.

Rada města rozhodla 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. a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních
korporacích o výplatě zisku ve výši 4 202 367,- Kč z účtu nerozděleného zisku z minulých let.
Nárok na výplatu podílu zisku vzniká okamžikem tohoto rozhodnutí. Podíl na zisku musí být
vyplacen do třech měsíců ode dne tohoto rozhodnutí.
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Usnesení č. 453/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla
splněna, kromě usnesení č. 253/2019 a 395/2019, která trvají.

Usnesení č. 454/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- starosty o průběhu jednání o přípravě legislativy týkající se složené dávky na bydlení
- starosty ohledně jednání na téma "Udržení vody v krajině"
- Mgr. Raadové o letním provozu služby Senior taxi

Usnesení č. 455/2019 - Zprávy o činnosti příspěvkových organizací

Rada města bere na vědomí předložené zprávy o činnosti příspěvkových organizací škol
a školských zařízení, Kulturního zařízení Kadaň, Městské správy sociálních služeb Kadaň a
Sportovního zařízení, Kadaň za rok 2018.

Usnesení č. 456/2019 - Informace o zápisech dětí do mateřských škol

Rada města bere na vědomí předloženou informaci o zápisech dětí do mateřských škol v
Kadani pro školní rok 2019/2020.

Usnesení č. 457/2019 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ Pionýrů, Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 114 000 Kč od Jiří Civiš,
Dvořákova 1115, 432 01 Kadaň pro Základní školu Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň za
účelem studijního zahraničního pobytu žáků.

Usnesení č. 458/2019 - Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení

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

Usnesení č. 459/2019 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní školy
Rudolfa Koblice, ul. Pionýrů 1102, Kadaň.
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Usnesení č. 460/2019 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2019 Kulturního
zařízení Kadaň, Čechova 147.

Usnesení č. 461/2019 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní
umělecké školy Klementa Slavického, Kadaň.

Usnesení č. 462/2019 - Rozpočtové změny - 3. rozpočtové opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené 3. rozpočtové opatření.

Usnesení č. 463/2019 - Závěrečný účet města za rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města za rok
2018 bez výhrad.

Usnesení č. 464/2019 - Závěrečný účet města za rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Opatření potřebná k nápravě chyb a
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Usnesení č. 465/2019 - Schválení účetní závěrky Města Kadaň za rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku Města Kadaň za rok
2018.

Usnesení č. 466/2019 - Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací

Rada města odkládá projednání účetní závěrky všech příspěvkových organizací města za
rok 2018.

Usnesení č. 467/2019 - Žádost o souhlas k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
- ZŠ Na Podlesí, Kadaň

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 25 500
Kč na realizaci projektu "Zvyšování mediální gramotnosti žáků" v rámci grantového programu
"02 Chytrá škola" mezi Nadací O2, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle a Základní
školou Kadaň, ul. Na Podlesí 1480, okr. Chomutov.
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Usnesení č. 468/2019 - Plán investiční výstavby

Rada města bere na vědomí předloženou aktualizaci Plánu investiční výstavby pro rok
2019.

Usnesení č. 469/2019 - Kadaň - výměna povrchu podlahy tělocvičny na DDM Šuplík - návrh
firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň -
výměna povrchu podlahy tělocvičny na DDM Šuplík“:

1. IPSAL C. R. s.r.o., IČ 49684388, Soukenická 1189/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
2. VYSSPA Sports Technology s. r. o., IČ 27967638, Skladová 2438/6, Východní Předměstí,

326 00 Plzeň
3. SPORT Construction a.s., IČ 27752771, Jindřišská 2092/28, Nové Město, 110 00 Praha 1
4. SPORTOVNÍ PODLAHY ZĹIN, s.r.o., IČ 25560191, Mostní 5552, 760 01 Zlín
5. Schenk - sportovní povrchy, spol. s r. o., IČ 60737085, Minská 132/100, Žabovřesky, 616 00

Brno

Usnesení č. 470/2019 - Náves v Úhošťanech - regenerace veřejných prostranství - etapa 01 -
dodatek

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 14670/18 ze dne 22.11.2018 na
akci "Náves v Úhošťanech - regenerace veřejných prostranství - etapa 01" s firmou BAGROS
s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Usnesení č. 471/2019 - Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani

Rada města revokuje usnesení č. 358/2019 ze dne 16.5.2019 - investiční akce HOCKEY
CLUBU, z.s. s názvem "Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani".

Usnesení č. 472/2019 - Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení částky vyčleněné v
rozpočtu města na rok 2020 jako podíl z případné obdržené dotace na investiční akci HOCKEY
CLUBU, z.s. s názvem "Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani" z původních 7.681.223
Kč na částku 9.817.527 Kč z důvodu vysoutěžené ceny veřejné zakázky a nákladů na výkon
stavebního dozoru a dozoru BOZP a ukládá změny zapracovat do rozpočtových změn.

Usnesení č. 473/2019 - Informace o stavu rekonstrukce východní části Mírového náměstí v
Kadani

Rada města bere na vědomí informace o stavu rekonstrukce východní části Mírového
náměstí v Kadani a řešení víceprací vzniklých při rekonstrukci.
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Usnesení č. 474/2019 - Informace k přípravě prodeje jednotek podle zák. 89/2012 Sb. (NOZ) v
bytových domech z I. etapy výstavby Na Strážišti, Kadaň

Rada města bere na vědomí informace k prodeji bytových domů čp. 1864 (9 BJ, 1 NJ),
čp. 1865 (9 BJ,1 NJ), čp. 1876 (9 BJ,1 NJ), čp. 1877 (10 BJ,1 NJ), čp. 1878 (9 BJ,1 NJ), čp.
1887 (9 BJ,1 NJ), čp. 1888 (9 BJ,1 NJ), čp. 1897 (10 BJ,1 NJ) a ukládá zajistit prodej bytových
domů prostřednictvím uzavřených dohod o provedení práce se zaměstnanci MěÚ Kadaň.

Usnesení č. 475/2019 - Předkupní právo k nemovitosti par. č. 530, 531, 532 a 534 v k.ú.
Prunéřov

Rada města bere na vědomí informace k předkupnímu právu, nedoporučuje
zastupitelstvu města využít předkupní právo k části par. č. 530, 531, 532 a 534 v k.ú. Prunéřov
ve vlastnictví p. Živnůstky, bytem Kadaň a doporučuje zastupitelstvu města zrušit předkupní
právo města k části par. č. 530, 531, 532 a 534 v k.ú. Prunéřov na základě žádosti pana
Živnůstky.

Usnesení č. 476/2019 - Pronájem par. č. 3106/74 a par. č. 3108 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje pronájem par. č. 3106/74 o vým. 447 m2 a par. č. 3108 o vým. 22
m2 v k.ú. Kadaň na dobu neurčitou, p. Šrédlovi, Kadaň. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností
od 1.7.2019. Výše nájemného činí 1,- Kč/m2/rok, tj. celkem 469,- Kč ročně.

Usnesení č. 477/2019 - Záměr – pronájem části par. č. 2996/3 a par. č. 2996/4 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15
dnů na úřední desce MěÚ záměr obce pronajmout část par. č. 2996/3 o vým. cca 307 m2 a par.
č. 2996/4 o vým. 9 m2 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 478/2019 - Záměr – pronájem části par. č. 2996/1 a par. č. 2996/15 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15
dnů na úřední desce MěÚ záměr obce pronajmout část par. č. 2996/1 o vým. cca 528 m2 a par.
č. 2996/15 o vým. 18 m2 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 479/2019 - Záměr – prodej části par. č. 3463/47 v k.ú. Kadaň

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 část par. č. 3463/47 o vým. 43 m2 v k.ú. Kadaň.
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Usnesení č. 480/2019 - Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 6 v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zastupitelstvu města ke schválení prodej
pozemků v k.ú. Kadaň v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 6 v Kadani:

1/ p. Žampach, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/7, 2996/8 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 5383,- Kč

2/ pí Gorinová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/5, 2996/27, 3014 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 5918,- Kč

3/ pí Kučerová, Jirkov
Pozemky par. č.: 2996/100, 3013 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3883,- Kč

4/ p. Žampach, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/99, 2996/102, 2996/104, 2996/44, 3012 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68,
2996/103
Kupní cena činí: 5588,- Kč

5/ p. Ullmann, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/98, 2996/45, 2996/41 a ideál. 1/45 par. č.:  2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4033,- Kč

6/ pí Křesáková a p. Křesák, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/97, 3011 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3708,- Kč

7/ pí Převorová a p. Převor, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/46, 2996/96, 2996/40 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4078,- Kč

8/ pí Chaloupka, Kadaň – ideál. 1/3
a pí Ondová, Kadaň – ideál. 1/3
a pí Pečová, Klášterec nad Ohří – ideál. 1/3
Pozemky par. č.: 2996/95, 2996/10 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3858,- Kč

9/ p. Mařík a pí Maříková, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/94, 2996/47, 2996/11 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 5558,- Kč

10/ pí Bartoňová a p. Bartoň, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/93, 2996/48, 2996/9 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3898,- Kč

11/ p. Mayer, Kadaň – ideál. 1/2
a pí Volfová, Kadaň – ideál. 1/2
Pozemky par. č.: 2996/92, 2996/12 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3978,- Kč
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12/ pí Strašková a p. Straška, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/105, 2996/49 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3913,- Kč

13/ pí Nováková, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/91, 2996/13 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4013,- Kč

14/ pí Wernerová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/90, 2996/50 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3588,- Kč

15/ pi Fridrichová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/89, 3010 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4273,- Kč

16/ pí Masařová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/88, 2996/51, 3009 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 5383,- Kč

17/ p. Kotous a pí Kotousová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/87, 2996/52, 2996/39 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4233,- Kč

18/ pí Barešová Janka, kpt. Jaroše 1056, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/86, 2996/14 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3873,- Kč

19/ p. Samek, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/85, 2996/53, 2996/26 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 5598,- Kč

20/ pí Valentová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/84, 2996/54 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3883,- Kč

21/ pí Heinzová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/83, 3008 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4168,- Kč

22/ p. Kočí, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/82, 2996/55, 2996/22 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4133,- Kč

23/ pí Hájková, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/81, 3007 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3918,- Kč

24/ pí Adamečková, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/80, 2996/56, 3006 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 5838,- Kč

25/ pí Fenyesová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/79, 2996/57 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3928,- Kč
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26/ pí Rešlová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/78, 3005 a ideál. 1/45 par. č.:  2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4003,- Kč

27/ p. Strážnický, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/77, 2996/58, 3004 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 5703,- Kč

28/ pí Hőllová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/76, 2996/24 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3758,- Kč

29/ p. Polacsek, Vojkovice
Pozemky par. č.: 2996/75, 3003 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3908,- Kč

30/ pí Košlerová, Klášterec nad Ohří
Pozemky par. č.: 2996/74, 2996/59 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3828,- Kč

31/ pí Kocková, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/73, 3002 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4743,- Kč

32/ p. Vaic a pí Vaicová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/72 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3278,- Kč

33/ pí Drapáková, Chomutov
Pozemky par. č.: 2996/71, 3001 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4608,- Kč

34/ p. Zbránek, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/69, 2996/25 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3453,- Kč

35/ p. Zachula a pí Zachulová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/1, 3000 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 5518,- Kč

36/ pí Mašková, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/67, 2996/16 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 5013,- Kč

37/ p. Mayer a pí Mayerová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/66, 2996/17 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4943,- Kč

38/ pí Vocilková a p. Vocilka, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/65, 2999 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4178,- Kč

39/ pí Vořechovská, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/64, 2998 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4043,- Kč
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40/ p. Pechoč a pí Pechočová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/63, 2996/18 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 3733,- Kč

41/ p. Heka, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/62, 2996/19 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4003,- Kč

42/ p. Paul, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/61, 2996/20 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4373,- Kč

43/ p. Glaser a pí Glaserová, Kadaň
Pozemky par. č.: 2996/60, 2996/21 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103
Kupní cena činí: 4193,- Kč

Z: místostarosta
T: 27.6. 2019

Usnesení č. 481/2019 - Záměr – prodej části p.č. 2434 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 prodat část p.č. 2434 v k.ú. Kadaň v
rozsahu odpovídajícímu  záměru vybudování příjezdové komunikace a vytvoření parkovacích
míst za domem čp. 1393 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 482/2019 - Záměr – prodloužení nájemní smlouvy č. 9879/08 ze dne 8.10.1999

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 prodloužit stávající smlouvu o nájmu
nemovitosti č. 9879/08 ze dne 8.10.1999 dle čl. IV. (doba nájmu, cesse) smlouvy a to od
1.10.2019 do 1.10.2029.

Usnesení č. 483/2019 - Smlouva o nájmu nemovitostí č. 9088/07 – Radka z.s.

Rada města bere na vědomí informace k předloženému dodatku ke smlouvě o nájmu
nemovitostí č. 9088/07.

Usnesení č. 484/2019 - Úprava nájemní smlouvy č. 3104/N/98 ze dne 25.11.1998

Rada města schvaluje úpravu nájemní smlouvy č. 3104/N/98 ze dne 25.11.1998 uzavřené
mezi městem Kadaň a Nemocnicí Kadaň s.r.o. dodatkem č. 4 a to následovně:
1) rozšíření předmětu nájmu uvedeného v článku č. II o část p.č. 3194/4 o výměře 390 m2 v k.ú.
Kadaň
2) úpravu článku č. IV o umožnění nájemci využívat v případě potřeby část parkoviště na p.č.
3194/4 a p.č. 3176/1 v k.ú. Kadaň pro zajištění parkování svých zaměstnanců formou vydávání
placených parkovacích karet. Příjem z parkovacích karet bude sloužit na zajištění údržby
parkoviště a pro ostatní potřeby nemocnice.
Dodatek č. 4 bude uzavřen oběma smluvními stranami s platností a účinnosti ke dni 1.7.2019.
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Usnesení č. 485/2019 - NewCo Immo CZ GmbH – kupní smlouva

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření kupní smlouvy mezi
NewCo Immo CZ GmbHse sídlem In der Butterbergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Spolková
republika Německo a městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o výkup  p.č. 1485/11
o výměře 29 m2 a p.č. 1485/12 o výměře 13 m2 v k.ú. Kadaň - pozemky dotčené stavbou města
„Prodloužení chodníku u OC Kadaň“ dle stavebního povolení č. ODPK/29201/2018/217/Pa.
Kupní cena je smluvní, vychází z podmínek stanovených smlouvou o budoucí smlouvě kupní č.
14665/18 a činí 440,- Kč/m2, tj. celkem 18.480,- Kč.

Usnesení č. 486/2019 - Převod formou daru p.č. 1422/2 v k.ú. Kadaň od Ústeckého kraje

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření darovací smlouvy
mezi Ústeckým krajem a Městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o převod p.č.
1422/2 o výměře 812 m2 v k.ú. Kadaň a stavby plotu na p.č. 1422/1 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 487/2019 - Bezúplatný převod pozemků v areálu loděnice (rychlostní kanoistika) v
k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č.
105/2019 mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kadaň a
to v předloženém znění. Jedná se o bezúplatný převod pozemků  p.č. 2937/1, 2937/5, 2937/17,
2937/18, 2937/23 v k.ú. Kadaň. Tyto pozemky bezprostředně navazují na pozemky v majetku
města Kadaně a jsou součástí sportovního areálu TJ Vodní sporty.

Usnesení č. 488/2019 - Zrušení pověření v společenství č.p. 1177-1179, č.p. 1180 - 1182
(zastupování města ve společenstvích, kde má město majetkovou účast)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušit pověření k zastupování
města Kadaně ve společenství vlastníků bytových jednotek v čp. 1177-1179  a čp. 1180-1182 pí
Krahulové, bytem Kadaň (z důvodu změny bydliště).

Usnesení č. 489/2019 - Pověření v společenství č.p. 1177 - 1179, č.p. 1180 - 1182
(zastupování města ve společenstvích, kde má město majetkovou účast)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pověřit k zastupování města
Kadaně ve společenství vlastníků bytových jednotek v čp. 1177-1179  a čp. 1180-1182
p. Vlasáka, bytem Kadaň.
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Usnesení č. 490/2019 - Záměr – výpůjčka části par. č.  2289/1 v k.ú. Kadaň

Rada města neschvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu
15 dnů na úřední desce MěÚ adresný záměr obce vypůjčit část par. č.  2289/1 o vým. 15 m2 (za
účelem užívání zahrady k čp. 1045) v k. ú. Kadaň (na základě došlé žádosti).

Usnesení č. 491/2019 - 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. 492/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.06. 2019

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.06.2019 na bytovou
jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova  se pí Debech, bytem Kadaň.

Usnesení č. 493/2019 - Přidělení bytu startovacího s jistotou – vel.1+2

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

Usnesení č. 494/2019 - Přidělení bytu standardního s jistotou – vel.1+0

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

Usnesení č. 495/2019 - Přidělení bytu v DPS - zvláštního určení - vel. 1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v
budově ul. Tyršova s pí Arabadžievovou, bytem Klášterec nad Ohří.

Usnesení č. 496/2019 - Přidělení sociálního bytu s jistotou – vel. 1+2

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

Usnesení č. 497/2019 - Volné byty

Rada města schvaluje vyčlenit byty pro potřeby nemocnice BJ 1340/008 o vel. 1+2 a BJ
1346/002 o vel. 1+1, zveřejnit jako byt sociální BJ  1348/019 o vel. 1+0, standardní BJ 1349/007
o vel. 1+1, s dluhem BJ 1252/016 o vel. 1+2 dluh 3.991,- Kč.
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Usnesení č. 498/2019 - Přidělení sociálního bytu s jistotou – vel. 2+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v
Prunéřově, v Kadani s pí Horváthovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 499/2019 - 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 Ondovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 500/2019 - Dohoda o ukončení Smlouvy č. 2002032 na zajišťování nepřetržitého
dispečinku služeb hlášených závad

Rada města schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy č. 2002032 s Tepelným
hospodářstvím Kadaň, s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ: 25439774, na zajišťování
nepřetržitého dispečinku služeb hlášených závad ke dni 31.07.2019.

Usnesení č. 501/2019 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních
památek na území MPR Kadaň 2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s Programem na
záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové
rezervace Kadaň 2019 dotace:

Poř. č. Objekt Vlastník Akce obnovy
Dotace
(tis.Kč)

1. č.p. 89,
Žatecká brána s.r.o.,

Za Poříčskou bránou 21/365,
186 00 Praha

Oprava krovu a výměna střešní
krytiny nad zadní částí objektu

včetně záchodové věže a dokončení
statických prací

649

2. č.p. 51, Pí Jarošová, Obnova fasády
z ulice ČSA 169

3. č.p. 372, p. Bernášek, Oprava a doplnění hrázděné
konstrukce

ve 2. NP uliční fasády
140
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4. č.p. 116 p. Klika,
pí Kliková,

Výměna výplní otvorů ve 2.NP uliční
fasády 42

5. č.p. 542, Pí Fišerová, Obnova fasády 204

6. č.p. 125, X-FAST Company s.r.o.,
Neumannova 1453/28,

156 00 Praha 5 - Zbraslav
Obnova střechy,

výměna oken a výloh v uliční fasádě 532

7.
Kostel Povýšení
Svatého Kříže,
Mírové nám.,

Kadaň

Římskokatolická farnost
– děkanství Kadaň,

Mírové nám. 84,
432 01 Kadaň

Oprava varhan – I. etapa 45

8. č.p. 497, p. Oršulák,
pí Oršuláková, Výměna střešní krytiny

a oken ve vikýřích
151

9. č.p. 88, Pí Lafková, Oprava fasády 61

10. č.p. 121, p. Münch,
pí Münchová,

Výměna střešní krytiny,
oken a výloh

v uliční fasádě
a oprava fasády

0

Usnesení č. 502/2019 - Dotace na obnovu nemovitosti v MPR č. p. 9 v Kadani

Rada města odkládá projednání schválení individuální dotace Spotřebnímu družstvu
Jednota Kadaň, B. Němcové 70, 432 01 Kadaň; IČ: 000 32 051; na obnovu č. p. 9 v Kadani.

Usnesení č. 503/2019 - Dotace na obnovu nemovitosti v MPR č. p. 9 v Kadani

Rada města odkládá projednání předložené smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem
Kadaň a Spotřebním družstvem Jednota Kadaň, B. Němcové 70, 432 01 Kadaň; IČ: 000 32 051.

Usnesení č. 504/2019 - DP inovativní podnikání - přehled za rok 2019

Rada města bere na vědomí přehled všech podaných a schválených žádostí v roce 2019
z vyhlášeného dotačního programu.
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Usnesení č. 505/2019 - DP inovativní podnikání

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přidělit dotaci z Dotačního programu pro
poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019
takto:

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno
(v Kč)

Doporučeno
(v Kč)

Actual conto s.r.o. 271 35 225 Čechova 169 79 196 50 000
Pí Hejlová 482 96 317 Čechova 169 175 450 150 000
Pí Rožová 082 42 208 Žatecká 95 200 000 100 000

Usnesení č. 506/2019 - DP inovativní podnikání

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení dotačního programu pro
poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019 o
500 000,- Kč z kapitoly rezervy města.

Usnesení č. 507/2019 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dotační program v oblasti
sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města Kadaň na rok 2020.

Usnesení č. 508/2019 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzorové smlouvy o poskytnutí
dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města Kadaň na rok 2020.

Usnesení č. 509/2019 - Sedimentační nádrž na pozemku p. č. 86/12 k.ú. Bystřice u Kadaně“ –
výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce
„Sedimentační nádrž na pozemku p. č. 86/12 k.ú. Bystřice u Kadaně“ a uzavření smlouvy o dílo
s firmou Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37 Praha 5 158 00, IČ 27449416.

Usnesení č. 510/2019 - Využití srážkových vod v areálu 3. ZŠ Sluníčková – zadávací
dokumentace

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení podle §
53, zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Využití srážkových vod v areálu 3. ZŠ Sluníčková“.
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Usnesení č. 511/2019 - Evropský den bez aut 2019

Rada města schvaluje pořádání akce Evropský den bez aut dne 12.9. 2019 na dopravním
hřišti v Kadani od 8.00 – 14.00 hod.

Usnesení č. 512/2019 - Sekání trávy ve městě - vypracování dodatků ke smlouvám

Rada města schvaluje předložené návrhy dodatků k mandátní smlouvě a rámcovým
smlouvám na údržbu zeleně.

Usnesení č. 513/2019 - Zpráva o péči o zeleň ve městě

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o péči o zeleň ve městě.

Usnesení č. 514/2019 - Zpráva o projektu Kadaň - UNESCO

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o stavu projektu Kadaň - UNESCO.

Usnesení č. 515/2019 - Žádost o schválení prodloužení smlouvy na pronájem restaurace v
areálu  ZS

Rada města schvaluje předloženou žádost o prodloužení smlouvy na pronájem
restaurace v areálu zimního stadionu s povolením využívat část pozemku před restaurací.

Usnesení č. 516/2019 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní
pyrotechniky – Petr Burian SPITFIRE - ohňostroj Císařský den 2019

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky
čl. 2 bod 3) - použití hlučné zábavní pyrotechniky, provedení pyrotechnických efektů a
ohňostroje pyrotechnických výrobků nebezpečnosti III. třídy a kategorie 2, 3 a 4a ve smyslu z. č.
206/2015 § 32 o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými
výrobky, v rámci konání kulturní akce „Císařský den“ dne 24. 8. 2019 (firma SPITFIRE pyro).

Usnesení č. 517/2019 - Návrh člena komise sociální a soc. začleňování

Rada města jmenuje členku Komise sociální a sociálního začleňování Ing. Renatu
Horákovou.
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Usnesení č. 518/2019 - Smlouva na zajištění soutěže na logo města s Czechdesign, z.s.

Rada města schvaluje předložené znění smlouvy o organizaci designérské “Soutěže na
vizuální identitu města Kadaň” mezi městem Kadaň a CZECHDESIGN.CZ, z. s. Vojtěšská
244/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 266 33 191 DIČ: CZ 266 33 191.

Usnesení č. 519/2019 - Mimořádná odměna starostovi a místostarostovi města

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí mimořádné odměny starostovi
města PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny v souladu s § 76
zákona č. 128 / 2000 Sb., která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jim
zastávané funkce za měsíc za splnění zvlášť významných úkolů a to zpracování podkladů pro
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Vládu ČR ve věci výplaty sociálních dávek na bydlení,
zastupování města v DSO pro cyklostezku Prunéřov - Černovice, zajištění a realizace setkávání
s občany města na sídlištích a plnění úkolů vyplývající ze setkávání, za úspěšné vyjednání
nulového navýšení ceny tepla pro rok 2019 pro občany města a přípravu rozpočtu města pro rok
2019.

Usnesení č. 520/2019 - Mimořádná odměna starostovi a místostarostovi města

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí mimořádné odměny
místostarostovi města Mgr. Janu Losenickému ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu
v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jim zastávané funkce za měsíc za
splnění zvlášť významných úkolů v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., a to za zajištění
setkávání s výbory jednotlivých SVJ, předsedy SVJ na jednotlivých sídlištích a s nájemníky
městských bytů v roce 2018 a 2019, zajištění komunikace s vlastníky ubytoven a zaměstnavateli
ohledně zahraničních pracovníků žijící na území města a řešení vzniklých problémů, zajištění
výběrového řízení pro komunikaci s občany a správa aplikace Česká obec.

Usnesení č. 521/2019 - Zpráva ze studijní cesty pořádané SD Chomutov, a.s.

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu ze studijní cesty pořádané SD
Chomutov a.s.

Usnesení č. 522/2019 - Termín mimořádné schůze rady města

Rada města schvaluje termín konání mimořádné schůze rady města dne 27.6. 2019 od
14.00 hod.


