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

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZÁPISU Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE

RADY MĚSTA KADANĚ,
která se konala dne 31.7.2019 od 8:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň

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

Usnesení č. 546/2019 - 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. informaci o projektu – úprava pokojů na lůžkové jednotce šestinedělí včetně
časového a finančního plánu s komentářem předloženou jednatelem společnosti Nemocnice
Kadaň s.r.o.

Usnesení č. 547/2019 - 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. informaci o uzavření investičního úvěru na financování Počítačového tomografu
(CT) PHILIPS Ingenuit Core 64 předloženou jednatelem společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o.

Usnesení č. 548/2019 - Informace o objednání propagace města v rámci akce 8. Land & Art
Festival Königsmühle

Rada města bere na vědomí informaci o objednání propagace města ve výši 20 000,- Kč u
zapsaného spolku DoKrajin, z.s. v rámci akce 8. Land & Art Festival Königsmühle.

Usnesení č. 549/2019 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra 3. a 4. segment -
dodatek a havarijní zajištění dělící zdi p.č. 313/2

Rada města schvaluje podle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. uzavření dodatku
č. 3 k SoD č. 14527/18 na akci "Revitalizace prostoru parkánů historického jádra 3. a 4.
segment" s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.
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Usnesení č. 550/2019 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra 3. a 4. segment -
dodatek a havarijní zajištění dělící zdi p.č. 313/2

Rada města bere na vědomí zajištění havarijního stavu dělící zdi na parcele p.č.
313/2 k.ú. Kadaň a uzavření SoD s firmou „FRK s.r.o., IČO 61324817, Chomutovská 1254, 432
01 Kadaň“ na odstranění havárie.

Usnesení č. 551/2019 - Kadaň – úpravy východní části Mírového náměstí - dodatek č. 2

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 14833/19 na akci „Kadaň –
úpravy východní části Mírového náměstí“ s firmou „FRK s.r.o., IČO 61324817, Chomutovská
1254, 432 01 Kadaň.

Usnesení č. 552/2019 - Žádost o zrušení plánovaného ohňostroje v Kadani (Ohře) dne 24.8.
2019

Rada města bere na vědomí předloženou žádost p. Petra Švehly o zrušení
plánovaného ohňostroje v Kadani (Ohře) dne 24. 8. 2019 v den konání 27. ročníku Císařského
dne a předloženou vypracovanou odpověď starosty města.

Usnesení č. 553/2019 - Nákup el. energie 25% objemu pro rok 2020 a 25% objemu pro rok
2021

Rada města schvaluje nákup 25% objemu elektřiny pro rok 2020 a 25% objemu pro
rok 2021 a pověřuje společnost Jirgl EP, s.r.o., IČ 02449595 k podání příkazu na nákup
elektřiny u společnosti AMPER MARKET za maximální limitní cenu 1850,- Kč/MWh.


