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

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZÁPISU ze 7. SCHŮZE
RADY MĚSTA KADANĚ,

která se konala dne 16.5.2019 od 8:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň

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

Usnesení č. 320/2019 - Valná hromada společnosti Kabelová 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. výroční zprávu za rok 2018 Kabelové televize Kadaň, a.s.

Usnesení č. 321/2019 - Valná hromada společnosti Kabelová televize 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. zprávu dozorčí rady Kabelové televize Kadaň, a.s.

Usnesení č. 322/2019 - Valná hromada společnosti Kabelová 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. roční účetní závěrku za rok 2018 a schvaluje dosažený hospodářský výsledek, zisk
ve výši 4.202.367,- Kč vložit na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Usnesení č. 323/2019 - 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, které trvá.
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Usnesení č. 324/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- starosty o kapacitě hřbitova
- starosty o akci "Setkání se starostou" pořádanou Deníky Bohemia dne 28.5. 2019
- poslance Mgr. Bc. Jana Richtera ohledně směny pozemků pro realizaci kadaňské vinice
- tajemníka o přípravě nových webových stránek města
- starosty o centru nadaných dětí na ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří
- Trejbal Vlčkové ohledně využití zimního kluziště na Mírovém náměstí

Usnesení č. 325/2019 - Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídách - ZŠ a MŠ při
nemocnici

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu žáků ve třídách Základní
školy a mateřské školy při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289, se vzdělávacím programem
na 1. stupni ŠVP ZV – Škola s úsměvem (+minimální výstupy) ze 14 na 18 žáků, na 2. stupni
ŠVP ZV-LMP „Tvořením se učíme“ ze 14 na 18 žáků a ve třídách se vzdělávacím programem
ŠVP ZŠS „Tvoříme a učíme se“ ze 6 na 10 žáků tj. třídy speciální školy pro školní rok
2019/2020 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Usnesení č. 326/2019 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - přípravná třída - ZŠ a MŠ při
nemocnici, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z minimálního počtu dětí v přípravné třídě
Základní školy a mateřské školy při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289, z 10 na 6 dětí pro
školní rok 2019/2020 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a že škola nebude požadovat po zřizovateli
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.

Usnesení č. 327/2019 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - MŠ, Kpt. Jaroše 581, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 14 dětí na 15 dětí ve
speciální třídě (pro děti s kombinovanými vadami) Mateřské školy Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt.
Jaroše 581, příspěvková organizace, pro školní rok 2019/2020 za předpokladu, že to nebude na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Usnesení č. 328/2019 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - MŠ Žitná, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu dětí v Mateřské škole, ul.
Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace na 27 dětí v předškolní třídě pro školní rok
2019/2020 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
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Usnesení č. 329/2019 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - MŠ Klášterecká, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 14 dětí na 18 dětí ve
speciální třídě pro děti se zdravotním postižením (pro děti s vadami řeči) a ve třech běžných
třídách z maximálního počtu 24 dětí na 25 dětí Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 432 01
Kadaň, příspěvková organizace, pro školní rok 2019/2020 za předpokladu, že to nebude na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Usnesení č. 330/2019 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - MŠ Husova, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 24 dětí na 25 dětí ve třech
třídách a 27 dětí v jedné třídě Mateřské školy, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková
organizace pro školní rok 2019/2020 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Usnesení č. 331/2019 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - MŠ Na Podlesí, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 24 dětí na 25 dětí v pěti
třídách Mateřské školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace pro školní
rok 2019/2020 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Usnesení č. 332/2019 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - MŠ Školní, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 24 dětí na 25 dětí ve čtyřech
třídách Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace pro školní rok 2019/2020
za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví.

Usnesení č. 333/2019 - Žádost o souhlas - smlouva na finanční dar - ZŠ a MŠ při nemocnici,
Kadaň

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 2 139 Kč na
zaplacení obědů ve školní jídelně pro 3 žáky, v období od 17. 5. 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. 334/2019 - Žádost o souhlas - Šablony II - MŠ Olgy Havlové, Kadaň

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV - Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II: "Vzdělávání pro všechny 21" na
Mateřské škole Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace.
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Usnesení č. 335/2019 - Žádost o souhlas - Šablony II - MŠ Žitná, Kadaň

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV - Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II: "MŠ Klásek II" na Mateřské škole, ul.
Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace.

Usnesení č. 336/2019 - Žádost o souhlas - Šablony II - MŠ Klášterecká, Kadaň

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV - Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II: "Čtyřlístek se inovuje II" na Mateřské
škole, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace.

Usnesení č. 337/2019 - Žádost o souhlas - Šablony II - MŠ Školní Kadaň

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV - Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II: "MŠ Písnička 63" na Mateřské škole,
Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace.

Usnesení č. 338/2019 - Výběrové řízení - Inovace polytechnické vzdělávání - ZŠ Školní Kadaň

Rada města schvaluje rozhodnutí výběrové komise pro výběr zhotovitele na veřejnou
zakázku projektu „Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani” v rámci
IROP a uzavření kupní smlouvy na dodávku služeb mezi Základní školou Kadaň, Školní 1479,
okres Chomutov a firmou Bagros s.r.o., IĆ 26740397, se sídlem v Praze 3, Buchovcova 1668/4,
Žižkov.

Usnesení č. 339/2019 - Výběrové řízení - Inovace přírodovědného vzdělávání - ZŠ Školní
Kadaň

Rada města schvaluje rozhodnutí výběrové komise pro výběr zhotovitele na veřejnou
zakázku projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani” v rámci
IROP a uzavření kupní smlouvy na dodávku služeb mezi Základní školou Kadaň, Školní 1479,
okres Chomutov a firmou Bagros s.r.o., IČ 26740397, se sídlem v Praze 3, Buchovcova 1668/4,
Žižkov.

Usnesení č. 340/2019 - Rozbory hospodaření za I. čtvrtletí 2019

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací
za I. čtvrtletí roku 2019.

Usnesení č. 341/2019 - Změna odpisového plánu 2019 - 5. ZŠ Kadaň

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2019 pro Základní školu Kadaň,
Na Podlesí 1480, okres Chomutov.
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Usnesení č. 342/2019 - Žádost o převod prostředků - 3. MŠ Kadaň

Rada města schvaluje převod finančních prostředků ve výši 60.000,- Kč z rezervního
fondu do investičního fondu Mateřské školy, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková
organizace.

Usnesení č. 343/2019 - Žádost o pokrytí zvýšených nákladů IROP - 3. ZŠ Kadaň

Rada města souhlasí s předfinancováním a pokrytím zvýšených nákladů na projekt IROP
Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov v částce 69.598 Kč.

Usnesení č. 344/2019 - Kadaň - vnitroblok ul. Dvořákova - 1. etapa - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a vylučuje nabídku firmy FRK s.r.o.,
IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň pro nesplnění zadávacích podmínek - termín
odevzdání nabídky.

Usnesení č. 345/2019 - Kadaň - vnitroblok ul. Dvořákova - 1. etapa - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň -
vnitroblok ul. Dvořákova - 1. etapa “ a uzavření SoD s firmou „Bauvant s.r.o., IČ 27449416,
Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5“.

Usnesení č. 346/2019 - Kadaň - oplocení na 6. MŠ ul. Husova - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň -
oplocení na 6. MŠ ul. Husova“ a uzavření SoD s firmou „HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ
05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň“.

Usnesení č. 347/2019 - Kadaň - cyklostezka Prunéřov - Tušimice 1. etapa - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň -
cyklostezka Prunéřov - Tušimice 1. etapa“ a uzavření SoD s firmou „Silnice Topolany a.s., IČ
05758734, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň“.

Usnesení č. 348/2019 - Kadaň - nátěr fasády objektu budovy ZŠ a MŠ při nemocnici - výběr
zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň -
nátěr fasády objektu budovy ZŠ a MŠ při nemocnici - výběr zhotovitele“ a uzavření SoD s firmou
„Miloslav Fafejta, IČ 72608048, Jiráskova 587, 432 01 Kadaň“.
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Usnesení č. 349/2019 - Kadaň - parkoviště u 1. ZŠ a parkoviště u čp. 1541 - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a vylučuje nabídku firmy FRK s.r.o.,
IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň pro nesplnění zadávacích podmínek - termín
odevzdání nabídky.

Usnesení č. 350/2019 - Kadaň - parkoviště u 1. ZŠ a parkoviště u čp. 1541 - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň -
parkoviště u 1. ZŠ a parkoviště u čp. 1541 “ a uzavření SoD s firmou „BAGROS s.r.o., IČ
26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3“.

Usnesení č. 351/2019 - Kadaň - chodník ke hřbitovu - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a vylučuje nabídku firmy FRK s.r.o.,
IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň pro nesplnění zadávacích podmínek - termín
odevzdání nabídky.

Usnesení č. 352/2019 - Kadaň - chodník ke hřbitovu - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň -
chodník ke hřbitovu“ a uzavření SoD s firmou „BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova
1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3“.

Usnesení č. 353/2019 - Kadaň - schodiště u čp. 1354 - 1360 - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň -
schodiště u čp. 1354 - 1360“ a uzavření SoD s firmou „BAGROS s.r.o., IČ 26740397,
Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3“.

Usnesení č. 354/2019 - Kadaň - zklidnění dopravy ul. Na Podlesí - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň -
zklidnění dopravy ul. Na Podlesí“ a uzavření SoD s firmou „Silnice Topolany a.s., IČ 05758734,
Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň“.

Usnesení č. 355/2019 - Vodovodní přípojka pro pítko na sídlišti D v Kadani - dodatek

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14832/19 na akci "Vodovodní
přípojka pro pítko na sídlišti D v Kadani" s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254,
432 01 Kadaň.
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Usnesení č. 356/2019 - Náves v Úhošťanech - Regenerace veřejných prostranství - etapa 01 -
dodatek

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14670/18 s firmou BAGROS s.r.o.,
IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 na akci "Náves v Úhošťanech -
Regenerace veřejných prostranství - etapa 01".

Usnesení č. 357/2019 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra 3. a 4. segment -
dodatek

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 k SoD č. 14527/18 s firmou FRK s.r.o., IČ
61324817, Chomutovská 1254, 432 01 na akci "Kadaň Revitalizace prostoru parkánů
historického jádra 3. a 4. segment".

Usnesení č. 358/2019 - 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 9.414.452 Kč z důvodu vysoutěžené ceny veřejné zakázky.

Usnesení č. 359/2019 - Záměr – pronájem par. č. 3106/74 a par. č. 3108 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 par. č. 3106/74 o vým. 447 m2 a par. č. 3108
o vým. 22 m2 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 360/2019 - Záměr – prodej pozemků v zahrádkářské kolonii v Kadani

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o
obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ záměr obce prodat parcely nebo jejich
části v zahrádkářské kolonii Sdružení zahrádkářů města Kadaně os. č. 1 v k.ú. Kadaň a při
prodeji pozemků postupovat následovně:
1/ Pozemky v zahrádkářské kolonii budou geometricky odděleny na náklady uživatelů zahrádek
(členů spolku) takto:
- pozemky užívané jednotlivci (tj. zahrádky, zastavěné plochy, zbytkové pozemky uvnitř kolonie
apod.)
- pozemky užívané společně (tj. přístupové a příjezdové cesty uvnitř kolonie apod.).
2/ Pozemky v zahrádkářské kolonii budou prodány s upřednostněním práva uživatele zahrádky
(člena spolku), který má v době prodeje se svazem uzavřenou platnou podnájemní smlouvu (tj.
ke dni skončení nájemního vztahu mezi městem Kadaň a svazem). Pozemky užívané jednotlivci
budou prodány do vlastnictví tomu uživateli, který má pozemek v podnájmu. Pozemky užívané
společně budou prodány do spoluvlastnictví těm uživatelům, kteří je využívají jako přístupy a
příjezdy.
3/ Kupní cena bude stanovena ve výši 5,- Kč/m2
V případě, že by tato cena byla shledána za cenu nižší než v místě a čase obvyklou,
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odůvodňujeme výši kupní ceny takto:
Zahrádkářské kolonie jsou vybudovány ve stráni na kamenitém podloží. O pozemky se
zahrádkáři dlouhodobě starají (více než 30 let), obhospodařují je a investují do nich,
zrekultivovali je bez účasti města. Pozemky jsou pro obec nevyužitelné, prodejem dojde k
narovnání právního stavu se stavem skutečným a k zachování lokality s daným využitím.
4/ Město Kadaň určuje lhůtu pro přijetí návrhu kupní smlouvy a to nejpozději do 2 měsíců ode
dne doručení návrhu kupní smlouvy. Pokud nedojde ze strany kupujícího v určené lhůtě k
podpisu smlouvy, návrh na uzavření smlouvy zanikne, město postoupí pozemky dalšímu
zájemci.

Přehled pozemků (celých nebo částí) Sdružení zahrádkářů města Kadaně os. č. 1:
par. č. 3056/1, 3056/2, 3056/3, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3065/1, 3065/2, 3065/4,
3065/5, 3065/6, 3065/7, 3065/8, 3065/9, 3065/10, 3065/11, 3065/12, 3065/13, 3065/14,
3065/15, 3065/16, 3065/17, 3065/18, 3065/19, 3065/20, 3065/21, 3065/22, 3065/23, 3065/24,
3066, 3068, 3069, 3070, 3056/4, 3063/1, 3065/55, 3054/1

Usnesení č. 361/2019 - Záměr – prodej pozemku par. č. 268/71 v k.ú. Tušimice

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru obce
prodat par. č. 268/71 o vým. 166 m2 v k.ú. Tušimice.

Usnesení č. 362/2019 - Záměr – prodej části par. č. 1315/9 v k.ú. Kadaň

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru obce
prodat část  par. č. 1315/9 o vým. cca 130 m2 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 363/2019 - Předkupní právo k nemovitosti par. č. 43/3 o vým. 199 m2 v k.ú.
Pokutice

Rada města bere na vědomí informace k předkupnímu právu a doporučuje zastupitelstvu
města zrušit předkupní právo města k par. č. 43/3 o vým. 199 m2 v k.ú. Pokutice na základě
žádosti pí Černé, bytem Kadaň.

Usnesení č. 364/2019 - Dodatek k NS - 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 prodloužení platnosti níže uvedených smluv uzavřených s pí
Műllerovou – podnikající fyzickou osobou, se sídlem podnikání Kadaň, IČ 61320005 :
a) o výpůjčce č. 8122/06 ze dne 19.09.2006 (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)
b) o pronájmu nebytových prostor č. 1990/N/94 ze dne 02.06.1994 (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)
a to o 1 rok, tj. do 31.07. 2020 (doba určitá)  formou uzavření dodatku č. 3  ke smlouvě č.
8122/06 a dodatku č. 12 ke smlouvě 1990/N/94



9

Usnesení č. 365/2019 - Dodatek k NS - prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 1998/N/94
(nebytové prostory v čp. 1 - prodejna kožené galanterie „MIKA“)

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě č. 1998/N/94 o
pronájmu nebytových prostor (prodejna kožené galanterie v přízemí objektu radnice čp. 1) ze
dne 08.06.1994 uzavřené s p. Vrátníkem – podnikající fyzickou osobou, se sídlem podnikání
Kadaň, IČ 44242492 dle následujícího :
a) o prodloužení platnosti smlouvy - a to o 1 rok, tj. do 31.07. 2020 (doba určitá)
b) o doplnění čl. VIII do smlouvy - schválení podnájemce pronajatých prostor -
a to pí Vrátníkové, podnikající fyzické osoby se sídlem podnikání Kadaň, IČ 49877666.

Usnesení č. 366/2019 - Záměr - prodej části par.č.  439/1 v k.ú. Úhošťany - Kadaňská Jeseň

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnit záměr obce prodat
pozemek část par. č.  439/1 o vým. 300 m2 v k.ú. Úhošťany (na základě žádosti o prodej).

Usnesení č. 367/2019 - Záměr - prodej části par.č.  439/1 v k.ú. Úhošťany - Kadaňská Jeseň

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.  439/1 (jen část pozemku určenou pro
výstavbu chodníku ze strany žadatele) v k. ú. Úhošťany.

Usnesení č. 368/2019 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. M 225/01/08 na BJ s pí Klečkovou,
bytem Kadaň, dohodou ke dni 30. 06. 2019 a bere na vědomí žádost o ukončení Smlouvy o
budoucí smlouvě kupní č. 10045/08 uzavřené s pí Klečkovou ke stejnému datu a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou.

Usnesení č. 369/2019 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ

Rada města schvaluje do doby realizace smlouvy o budoucí smlouvě kupní pronájem
nemovitostí bytu v objektu na zastavěné parcele 2953/45, příslušného podílu na společných
částech domu včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely
2953/45 v k.ú. Kadaň p. Dvořákovi, bytem Kotvina.
Nájemní cena činí 700,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny.
Účinnost smlouvy od 01. 07. 2019.

Usnesení č. 370/2019 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě kupní na nemovitosti - byt v objektu 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 - s p. Dvořákem, bytem Kotvina, s účinností od 01.07.
2019. Výše kupní ceny činí 799 358,- Kč.
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Usnesení č. 371/2019 - Smlouva o nájmu nemovitostí č. 9088/07 – Radka z.s.

Rada města bere na vědomí informace o postupu ve věci podpisu úplného znění smlouvy
o nájmu nemovitostí č. 9088/07 a dále návrhu dodatku č. 1 spolkem RADKA z.s., Chomutovská
1619, Kadaň a ukládá písemně kontaktovat spolek Radka z.s. se stanovením termínu k
vyjádření nejpozději do 30.5.2019.

Usnesení č. 372/2019 - RADKA z.s. – souhlas s umožněním podnájmu

Rada města bere na vědomí zrušení žádosti spolku RADKA z.s., Chomutovská 1619,
Kadaň o souhlas s podnájem nebytových prostor tělocvičny v čp. 630 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 373/2019 - Cyklotrasa Prunéřov – Tušimice, Etapa I – Severočeské doly a.s.

Rada města schvaluje uzavření předloženého znění smlouvy o právu provést stavbu a o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stavby mezi městem Kadaň a Severočeskými doly a.s.,
Boženy Němcové 5359, Chomutov. Jedná se o budoucí vypořádání majetkoprávních vztahů k
pozemku (část p.č. 104/125 k.ú. Tušimice) dotčeného stavbou „Cyklotrasa Prunéřov – Tušimice,
Etapa I“.

Usnesení č. 374/2019 - Cyklotrasa Prunéřov – Tušimice, Etapa I – Lesy České republiky, s.p.

Rada města schvaluje uzavření předloženého znění smlouvy o nájmu mezi městem
Kadaň a Lesy České republiky, s.p.. Jedná se o zajištění smluvního vztahu k pozemkům (části
p.č. 104/121, 104/943, 104/945 v k.ú. Tušimice) v průběhu stavby „Cyklotrasa Prunéřov –
Tušimice, Etapa I“.

Usnesení č. 375/2019 - Cyklotrasa Prunéřov – Tušimice, Etapa I – Lesy České republiky, s.p.

Rada města schvaluje uzavření předloženého znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti mezi městem Kadaň a Lesy České republiky, s.p.. Jedná se o budoucí vypořádání
majetkoprávních vztahů k pozemkům (části p.č. 104/121, 104/943, 104/945 v k.ú. Tušimice)
dotčených stavbou „Cyklotrasa Prunéřov – Tušimice, Etapa I“.

Usnesení č. 376/2019 - Převod nemovitostí formou daru od Ústeckého kraje

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vypořádání majetkoprávních
vztahů k níže uvedeným nemovitostem a to formou daru od Ústeckého kraje:
- p.č. 1622/31 o výměře 2804 m2 v k.ú. Kadaň (pozemek zastavěný komunikací v majetku
města)

- p.č. 1622/32 o výměře 2537 m2 v k.ú. Kadaň (ozeleňovací pás – veřejná zeleň)
- p.č. 1622/43 o výměře   360 m2 v k.ú. Kadaň (pozemek zastavěný komunikací v majetku
města)

- p.č. 1622/44 o výměře 71 m2 v k.ú. Kadaň včetně opěrné zdi na tomto pozemku stojící.
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Usnesení č. 377/2019 - Rodinné domy – Strážiště I.

Rada města bere na vědomí informace k budoucímu prodeji rodinných domů v lokalitě
Strážiště I. a ukládá písemně obeznámit budoucí kupující s možností odkupu rodinných domů.

Usnesení č. 378/2019 - Strážiště I - bytové domy - informace k blížícímu se termínu budoucího
prodeje

Rada města bere na vědomí informace o blížícím se termínu prodeje bytových jednotek v
domech čp. 1864, 1865, 1876, 1877, 1878, 1887, 1888 a 1897 (Strážiště I) a ukládá připravit
časový harmonogram prací pro prodej.

Usnesení č. 379/2019 - Přidělení sociálních bytů - výměna bytů

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v
budově v Prunéřově s pí Kačiovou.

Usnesení č. 380/2019 - Přidělení sociálních bytů - výměna bytů

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v
budově v Prunéřově s pí Tirpákovou.

Usnesení č. 381/2019 - Přidělení bytu standardního 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. Havrysh.

Usnesení č. 382/2019 - Přidělení bytu standardního 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 Takáčovou.

Usnesení č. 383/2019 - Přidělení bytu zvláštního určení bez jistoty - vel.1+3

Rada města odkládá uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+3 v
budově v ul. Na Strážišti s p. Zelinkou.
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Usnesení č. 384/2019 - Přidělení sociálního bytu s jistotou – vel. 1+0

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

Usnesení č. 385/2019 - Volné byty - standardní

Rada města schvaluje zveřejnit bytovou jednotku č. 1348/004 o velikosti 1+0 v ul.
Golovinova v Kadani jako byt startovací.

Usnesení č. 386/2019 - 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. 387/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.05. 2019

Rada města bere na vědomí odstoupení od výpovědi z nájemní smlouvy dohodou k
31.05.2019 na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova  s pí Sehnalovou.

Usnesení č. 388/2019 - Žádosti o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.05. 2019

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na bytovou jednotku o
velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s pí Kačiovou.

Usnesení č. 389/2019 - Žádosti o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.05. 2019

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na bytovou jednotku o
velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s pí Tirpákovou.

Usnesení č. 390/2019 - 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+2 v budově v ul. Věžní s pí Šípovou.

Usnesení č. 391/2019 - Živnostenské podnikání - stav k 31. 3. 2019

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti obecního živnostenského
úřadu.
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Usnesení č. 392/2019 - DP inovativní podnikání

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení dotací 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)

p. Novák 884 98 662 Jana Švermy 12 199 952 60 000
pí Hauptmanová 694 23 571 Mírové náměstí 81, 82 150 000 100 000

Usnesení č. 393/2019 - Žádost o podporu provozu Linky bezpečí

Rada města bere na vědomí předloženou žádost o podporu provozu Linky bezpečí z.s. a
ukládá informovat žadatele o pravidlech a podmínkách poskytnutí dotace na činnost.

Usnesení č. 394/2019 - Zpráva o činnosti odboru SVaZ

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti odboru sociálních věcí a
zdravotnictví.

Usnesení č. 395/2019 - Plnění Strategického plánu sociálního začleňování

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o plnění Strategického plánu sociálního
začleňování Kadaň pro roky 2015 - 2019 a ukládá připravit podklady pro tvorbu nového
Strategického plánu sociálního začleňování včetně možností financování jednotlivých
navržených opatření.

Usnesení č. 396/2019 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit

Rada města odkládá projednání Dotačního programu v oblasti sociálních služeb a
prorodinných aktivit z rozpočtu města Kadaň na rok 2020 a ukládá upravit podle návrhu z rady.

Usnesení č. 397/2019 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit

Rada města odkládá projednání vzorové smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sociálních
služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města Kadaň na rok 2020 a ukládá upravit podle návrhu
z rady.
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Usnesení č. 398/2019 - Přijetí finančního daru pro MěSSS Kadaň

Rada města schvaluje přijetí finančního daru od firmy AVIES s.r.o. ve výši 40 000 Kč pro
MěSSS Kadaň na provoz Domova pro seniory.

Usnesení č. 399/2019 - Zpráva o požární ochraně ve městě

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o požární ochraně ve městě.

Usnesení č. 400/2019 – Navýšení počtu zaměstnanců JPO Kadaň

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců JPO v Kadani o 1 pracovníka od 1.9.
2019 a o 1 pracovníka od 1.1. 2020.

Usnesení č. 401/2019 - Odvodnění opěrné zdi v Koželužské ulici v Kadani I.etapa

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce
„Odvodnění opěrné zdi v Koželužské ulici v Kadani I. etapa“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou
Bagros s.r.o., 130 00 Praha 3, Buchovcova 1668/4, IČO 26740397.

Usnesení č. 402/2019 - Změna užívání podzemní chodby na Chytrém hřišti, s drobnými
stavebními úpravami k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce
„Změna užívání podzemní chodby na Chytrém hřišti, s drobnými stavebními úpravami k.ú.
Kadaň“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou Bagros s.r.o., 130 00 Praha 3, Buchovcova 1668/4,
IČO 26740397.

Usnesení č. 403/2019 - Program podpory využití dešťové vody na území města Kadaně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit s navrženými úpravami „Program
podpory využití dešťové vody na území města Kadaně“.

Usnesení č. 404/2019 - Sekání trávy ve městě

Rada města ukládá připravit dodatky k mandátní smlouvě a rámcovým smlouvám na
údržbu zeleně, kde bude stanovena minimální výška seče trávy 7 cm a zároveň využít sadbu
květnatých luk na sídlištích.
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Usnesení č. 405/2019 - Využití srážkových vod v areálu 3. ZŠ Sluníčková – zadávací řízení

Rada města schvaluje zadávací řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení podle
§ 53, zákona č. 134/2016 Sb., na akci „Využití srážkových vod v areálu 3. ZŠ Sluníčková“ a
ukládá připravit zadávací dokumentaci pro výše uvedený záměr.

Usnesení č. 406/2019 - Zapojení do kampaně ministerstva životního prostředí „Dost bylo plastů“

Rada města bere na vědomí informaci o programu ministerstva životního prostředí "Dost
bylo plastů" a konstatuje, že město Kadaň a jeho organizace již většinu smysluplných opatření
zajišťují a naplňují a ukládá zaregistrovat město Kadaň do kampaně "Dost bylo plastů". Město
Kadaň tak může přispět příkladem dobré praxe z dlouholetých zkušeností.

Usnesení č. 407/2019 - Zapojení do kampaně ministerstva životního prostředí „Dost bylo plastů“

Rada města projednala navržený bod zastupitelky Ing. Hladové ohledně zákazu
používání plastů při konání kulturních akcí ve městě a konstatuje na základě doporučení
právního zástupce města JUDr. Duchoně, že pokud stávající zákony neupravují zmocnění pro
obce ukládat povinnosti (zákonná úprava zákazu používání plastů není do českého práva zatím
implementována), nelze uvedený zákaz cestou právních předpisů obce vyžadovat.

Usnesení č. 408/2019 - Zpomalovací semafor v ul. Polní

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o poptávkovém řízení na zpomalovací
semafor v ul. Polní a schvaluje výběr zhotovitele na akci „Zpomalovací semafor v ul. Polní“ a
uzavření smlouvy o dílo s firmou DOSIP Servis CZ s.r.o., IČ 27720713, Krahulov 37, 675 21
Okříšky.

Usnesení č. 409/2019 - Návrh na vyřazení majetku z evidence města

Rada města schvaluje vyřazení majetku uvedeného v příloze z majetkové evidence
města. V případě zájmu o prodej vyřazených skříněk schvaluje cenu smluvní 200,- Kč/1ks.

Usnesení č. 410/2019 - Návrh na vyřazení majetku z evidence města

Rada města schvaluje vyřazení nalezeného majetku uvedeného v předávacím protokolu
ze dne 7.1.2019.

Usnesení č. 411/2019 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní
pyrotechnika –p. Macháček

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky
čl. 2 bod 3) pro p. Macháčka, bytem Kadaň za účelem konání svatební oslavy dne 7. 6. 2019 od
22,30 hodin do 23,00 hodin v areálu minigolfu v Kadani.
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Usnesení č. 412/2019 - Dotazník pro občany - Juniorská komise

Rada města bere na vědomí informace Juniorské komise ve věci Kadaňské karty.

Usnesení č. 413/2019 - Výběr dodavatele Centralizovaný nákup plynu 2020 - 2023

Rada města bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku Centralizovaný nákup zemního plynu v období od 1.1. 2020 do 1.3. 2023.

Usnesení č. 414/2019 - Výběr dodavatele Centralizovaný nákup plynu 2020 - 2023

Rada města bere na vědomí zprávu hodnotící komise pro veřejnou zakázku
Centralizovaný nákup zemního plynu v období od 1.1. 2020 do 1.3. 2023 o výsledku posouzení
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.

Usnesení č. 415/2019 - Výběr dodavatele Centralizovaný nákup plynu 2020 - 2023

Rada města schvaluje jako zadavatel nadlimitní veřejné zakázky s názvem
„Centralizovaný nákup zemního plynu v období od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2023“, evidenční číslo
veřejné zakázky Z2019-001952, druh otevřené řízení na uzavření rámcové smlouvy o
sdružených službách dodávky zemního plynu, a to v rámci tzv. centralizovaného zadávání s tím,
že zadavatel provedl zadávací řízení, v němž zadavatel a pověřující zadavatelé, jejichž seznam
je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, pořizují dodávky ve formě uzavírání dílčích smluv
rozhodnutí o výběru účastníka zadávacího řízení, Pražská plynárenská, a.s., IČ 60193 492, se
sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, k uzavření smlouvy, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, neboť se
jedná o nabídku s nejnižší hodnotou koeficientu ve výši 1,63 a pověřuje PaedDr. Jiřího
Kulhánka, starostu města, k podpisu uzavření smlouvy s dodavatelem.

Usnesení č. 416/2019 - Žádost o finanční příspěvek

Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20 tis. Kč pro Pramen pomoci,
nadační fond IČ: 07166869 na podporu pí Michalové Petry z Kadaně.

Usnesení č. 417/2019 - Žádost firmy ČEZ Energetické produkty, s.r.o. s ubytováním cizinců

Rada města projednala žádost firmy ČEZ Energetické produkty, s.r.o. s ubytováním
cizinců, IČ: 28255933, ve věci udělení souhlasu s ubytováním 39 zaměstnanců z Filipín pro
zajištění provozu dělnických profesí na elektrárnách v Tušimicích a Prunéřově, dle požadavku
Ministerstva průmyslu a obchodu uděluje souhlas s ubytováním ve městě Kadaň.
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Usnesení č. 418/2019 - Návrh soudního exekutora na zastavení exekuce

Rada města bere na vědomí návrh exekutora JUDr. Parasky na zastavení exekuce proti
povinnému Janu Glaserovi.

Usnesení č. 419/2019 - Navýšení počtu zaměstnanců u městské policie - VPP prevence
kriminality

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců městské policie o 2 pracovníky
prevence kriminality od 1.6. 2019 do 31.12. 2019.

Usnesení č. 420/2019 - Oprava fasády č. p. 7 Jana Švermy v Kadani - návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby oprava
fasády č. p. 7, Jana Švermy v Kadani.
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. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 421/2019 - Návrh člena komise sociální a sociálního začleňování

Rada města projednala opět návrh na jmenování nové členky komise sociální a
sociálního začleňování Bc. Stanislavy Hamákové a trvá na svém usnesení č. 312/2016 -
Odvolání a jmenování člena komise SSZ.

Usnesení č. 422/2019 - Nákup el. energie pro rok 2020 -2021

Rada města schvaluje nákup 25 % objemu elektřiny pro rok 2020 a 25% objemu pro rok
2021 a pověřuje společnost Jiegl EP, s.r.o., IČ 02449595 k podání příkazu na nákup elektřiny u
společnosti AMPER MARKET za maximální limitní cenu 1600,-Kč/MWh.

Usnesení č. 423/2019 - Termín mimořádné schůze rady města

Rada města schvaluje termín konání mimořádné schůze rady města dne 30.5. 2019 od
8.00 hodin.


