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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU z 6. ZASEDÁNÍ 
 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA KADANĚ, 
 

které se konalo dne 12.12.2019 od 15:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

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

 
 

Usnesení č. 138/2019 - Zpráva o školství ve městě - rok 2019 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o školství ve městě – rok 
2019.  

 
 

Usnesení č. 139/2019 - Souhlas se zapojením výzvy č. 92 IROP - ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102 
 

Zastupitelstvo města schvaluje zapojení Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, 
Kadaň do výzvy č. 92 IROP projekt „Školní ekostezka se skleníkem a inovace technického 
vzdělávání“ v roce 2021.  

 
 
Usnesení č. 140/2019 - Souhlas se zapojením výzvy č. 92 IROP - ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102 
 

Zastupitelstvo města schvaluje zajištění prostředků na předfinancování realizace 
projektu „Školní ekostezka se skleníkem a inovace technického vzdělávání“ Základní školy 
Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň ve výši rozpočtu projektu (cca 3 mil. Kč).  
 

 
 

Usnesení č. 141/2019 - Souhlas se zapojením výzvy č. 92 IROP - ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné 
finanční spoluúčasti ve výši max. 10 % rozpočtu projektu „Školní ekostezka se skleníkem a 
inovace technického vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň včetně 
prostředků na financování případných nezpůsobilých výdajů projektu.  
 

 
 

Usnesení č. 142/2019 - Souhlas se zapojením výzvy č. 92 IROP - ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102 
 

Zastupitelstvo města schvaluje souhlas s technickým zhodnocením majetku (budov a 
infrastruktury) v rámci realizace projektu „Školní ekostezka se skleníkem a inovace technického 
vzdělávání“ Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň při současném zachování 
výstupů projektu po dobu udržitelnosti, tj. nejméně 5 let od finančního ukončení projektu.  
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Usnesení č. 143/2019 - RADKA, z.s. - dotace 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí příspěvku spolku RADKA z.s. ve výši 
274.500 Kč dle podané žádosti z 1.3.2019.  
 

 
 

Usnesení č. 144/2019 - OZV č. 4/2019 o místním poplatku za "odpady" 
 

Zastupitelstvo města schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.  

 
 
 

Usnesení č. 145/2019 - OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů 
 

Zastupitelstvo města schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, o místním 
poplatku ze psů.  

 

 
 

Usnesení č. 146/2019 - Rozpočtové změny - 5. rozpočtové opatření 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložené rozpočtové změny - 5. rozpočtové opatření.  
 

5. rozpočtové opatření k 12.12.2019 
 
 

(v tis. Kč) 

   

 rozpočet změna upravený  

   rozpočet 

Příjmy    
daňové    
daň z příjmu OSVČ 2 000,00 3 200,00 5 200,00 

    

ostatní daně a poplatky    

daň z hazardních her 1 128,12 22,00 1 150,12 

    

Nedaňové    
z vlastní činnosti    
BESIP 58,94 7,00 65,94 

    
sankční platby    

ostatní sankční platby 400,00 100,00 500,00 

    

Přijaté transfery    

posílení možnosti separace odpadů - KÚ 0,00 468,66 468,66 

příprava Sčítání lidu, bytů a domů 2021 0,00 9,80 9,80 

Terénní program - KÚ 849,30 214,00 1 063,30 
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Terénní program - MPSV 868,00 -121,04 746,96 

Asistenti prevence kriminality - MPSV 900,00 -476,01 423,99 

Domovník - preventista - MV 500,00 300,00 800,00 

pěstounská péče, dohody - Úřad práce 2 412,00 44,00 2 456,00 

IROP - Podpora sousedství 0,00 1 450,29 1 450,29 

dotace MěSSS - KÚ 16 090,30 1 057,90 17 148,20 

ÚK - obědy do škol - 5. ZŠ 0,00 20,67 20,67 

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ - 6. MŠ 0,00 543,27 543,27 

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ - DDM 0,00 243,61 243,61 

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ - ZŠ a MŠ 
při nemocnici 

0,00 363,41 363,41 

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ -1. MŠ 0,00 479,90 479,90 

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ - 3. MŠ 0,00 511,77 511,77 

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ - 4. MŠ 0,00 517,37 517,37 

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ -10. MŠ 0,00 540,63 540,63 

oddělený sběr komunálního odpadu - KÚ 0,00 10,00 10,00 

dotace hasiči 690,00 46,64 736,64 

Investiční dotace z Fondu ÚK - Nemocnice - 
šestinedělí 

0,00 6 000,00 6 000,00 

    

Kapitálové    

lesní hospodářské osnovy - KÚ 0,00 24,05 24,05 

prodej nemovitostí 1 160,00 180,00 1 340,00 

    

Ostatní    

pojistné plnění 222,28 87,69 309,97 

příjmy z vydobytých nerostů 911,22 19,19 930,41 

ostatní příjmy 1 150,00 160,00 1 310,00 

odborný lesní hospodář - KÚ 79,33 27,44 106,77 

meliorační a zpevňující dřeviny - KÚ 2,15 18,05 20,20 

    

Celkové příjmy  455 703,30 16 070,29 471 773,59 

Financování    
změna stavu na bankovních účtech 127 943,75  127 943,75 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity  8,96  8,96 

Celkem financování 127 952,71 0,00 127 952,71 

Celkové příjmy + financování 583 656,01 16 070,29 599 726,30 

Výdaje    
Odbor vnitřních věcí    
mzdové a sociální náklady    
platy 60 097,00 -270,00 59 827,00 

OON 5 738,00 250,00 5 988,00 

pojistné z mezd 346,40 20,00 366,40 

příprava Sčítání lidu, bytů a domů 2021 0,00 9,80 9,80 

refundace mezd 50,00 10,00 60,00 

    

neinvestiční    

knihy, tisk 70,00 -10,00 60,00 

drobný hmotný majetek 510,00 30,00 540,00 

nákup materiálu 1 200,00 80,00 1 280,00 

pohonné hmoty 220,00 -70,00 150,00 

školení a vzdělávání 280,00 -30,00 250,00 

telekomunikace, radiokomunikace 380,00 -30,00 350,00 

poradenské a právní služby 500,45 100,00 600,45 
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opravy a údržba 620,00 100,00 720,00 

údržba budov do 300 tis. Kč + revize 440,00 60,00 500,00 

volby do Evropského parlamentu 363,00 96,60 459,60 

programové vybavení 250,00 -10,00 240,00 

poštovné 450,00 -30,00 420,00 

cestovné 180,00 -70,00 110,00 

propagace města 1 000,00 -400,00 600,00 

    

investiční    

stroje, přístroje a zařízení 980,00 -15,00 965,00 

programové vybavení 444,00 -105,00 339,00 

umělecká díla 10,00 400,00 410,00 

    

Odbor životního prostředí    

investice v zeleni 2 709,00 170,00 2 879,00 

údržba zahrad Františkánského kláštera 934,66 29,00 963,66 

odborný lesní hospodář - KÚ 79,33 27,44 106,77 

meliorační a zpevňující dřeviny - KÚ 2,15 18,05 20,20 

lesní hospodářské osnovy - KÚ 0,00 24,05 24,05 

odpadové hospodářství 140,00 16,60 156,60 

údržba lesů 170,00 -31,00 139,00 

údržba sportovišť 1 511,15 41,40 1 552,55 

posílení možnosti separace odpadů 2 329,70 468,66 2 798,36 

Rooseveltovy sady 150,00 45,50 195,50 

veřejná vlaková doprava 395,00 10,00 405,00 

psí a kočičí útulek 360,00 -35,00 325,00 

TSK s.r.o. - sběr objemného odpadu 550,00 100,00 650,00 

TSK s.r.o. - svoz ostatního odpadu 90,00 -25,00 65,00 

    

Odbor dopravy    

BESIP 148,71 5,78 154,49 

    

Odbor sociálních věcí    

činnost odboru a ostatní služby 500,00 -85,00 415,00 

pěstounská péče, dohody - Úřad práce 2 412,00 44,00 2 456,00 

Terénní program - KÚ 849,30 214,00 1 063,30 

Domovník - preventista - MV 500,00 300,00 800,00 

IROP - Komunitní centrum Husova 4 901,00 85,00 4 986,00 

IROP - Podpora sousedství 0,00 1 450,29 1 450,29 

    

Organizační složky    

Městská policie    

pohonné hmoty 300,00 10,00 310,00 

opravy a udržování 450,00 123,00 573,00 

nájemné 5,00 -2,00 3,00 

cestovné 20,00 2,00 22,00 

odtahy 20,00 30,00 50,00 

nákup služeb 745,00 -25,00 720,00 

stroje, přístroje a zařízení 200,00 -48,00 152,00 

    

 
Požární ochrana 

   

školení 56,40 23,50 79,90 

cestovné 2,00 2,70 4,70 

drobný hmotný majetek 190,00 -20,00 170,00 

telekomunikace a radiokomunikace 35,00 -5,00 30,00 
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nákup materiálu 130,00 8,40 138,40 

ochranné pomůcky 500,00 -35,00 465,00 

nákup služeb 72,40 7,50 79,90 

stroje, přístroje a zařízení 300,00 86,94 386,94 

    

Příspěvkové organizace    

Městská správa sociálních služeb    

dotace KÚ 16 442,78 1 057,90 17 500,68 

    

Kulturní zařízení Kadaň    

provoz 26 244,90 -630,00 25 614,90 

    

1. ZŠ     

IROP 4 087,68 142,70 4 230,38 

    

2. ZŠ     

Děti na startu 32,00 16,00 48,00 

    

3. ZŠ     

Děti na startu 4,25 4,00 8,25 

    

5. ZŠ     

ÚK - obědy do škol 0,00 20,67 20,67 

Děti na startu 12,00 8,00 20,00 

    

ZŠ a MŠ při nemocnici    

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 0,00 363,41 363,41 

    

ZUŠ    

vybavení č.p.722 2 600,00 -2 600,00 0,00 

    

DDM    

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 0,00 243,61 243,61 

    

1. MŠ    

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 0,00 479,90 479,90 

    

3. MŠ    

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 0,00 511,77 511,77 

    

4. MŠ    

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 0,00 517,37 517,37 

    

6. MŠ    

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 0,00 543,27 543,27 

Děti na startu 12,00 8,00 20,00 

    

10. MŠ    

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ 0,00 540,63 540,63 

    

 
Transfery a dary 

   

Děti na startu 54,75 -36,00 18,75 

    

Ostatní výdaje    

Ostatní výdaje    
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správa bytů - opravy, údržba, revize  17 050,00 350,00 17 400,00 

věcné břemeno - cyklostezka Prunéřov - Černovice 0,00 196,63 196,63 

rezerva - podíl města na IROP pro ZŠ 6 569,73 -142,70 6 427,03 

rezerva 15 538,15 11 325,92 26 864,07 

Celkové výdaje 583 656,01 16 070,29 599 726,30 

 
 
 
 

Usnesení č. 147/2019 - Smlouva o dotaci SK Trhači Kadaň s.r.o. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. 
1/2020 s SK Trhači Kadaň s.r.o. na činnost A mužstva ledního hokeje pro rok 2020.  
 

 
 

Usnesení č. 148/2019 - Vzorová smlouva o poskytnutí individuální dotace 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Vzorovou smlouvu o poskytnutí individuální 
dotace č. .../2020.  

 
 
 

Usnesení č. 149/2019 - Návrh rozpočtu 2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený Rozpočet města na rok 2020 (viz příloha).  
 

 
 
 
Usnesení č. 150/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 
2021-2022.  

 
 
 

Usnesení č. 151/2019 - Rozpočty a rozpočtové výhledy PO 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložené rozpočty všech příspěvkových organizací na 
rok 2020 a rozpočtové výhledy na roky 2021-2022.  
 
 
 
 
Usnesení č. 152/2019 - Smlouva o poskytnutí dotace DSO 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 
196.633,15 Kč pro Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice na zajištění 
odvodů za věcná břemena na pozemcích SD a.s. na k.ú. Prunéřov pro cyklostezku Prunéřov - 
Černovice.  
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Usnesení č. 153/2019 - Návrh na stanovení cen nemovitostí pro rok 2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje následující kupní ceny nemovitostí pro rok 2020: 
 
Kupní cena je smluvní a je stanovena dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň kupující uhradí prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s 
převodem (srovnávací sestavení, výpisy z PK, geometrický plán, znalečné, správní poplatek 
apod.).   
V odůvodněných případech bude kupní cena stanovena individuálně na základě usnesení 
zastupitelstva města.  
Dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:  
Převod pozemků je osvobozen od daně (DPH), s výjimkou převodu stavebních pozemků 
specifikovaných uvedeným zákonem - § 56, § 56a. 
 

        
 
Usnesení č. 154/2019 - Směna par. č. 905/10 v k.ú. Prunéřov za par. č.  905/7, 905/8 a 905/9 v 
k.ú. Prunéřov 
 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu par. č. 905/10 o vým. 1115 m2 v k.ú. Prunéřov z 
vlastnictví p. Stibora, Kadaň do vlastnictví města Kadaně za par. č.  905/7 o vým. 43 m2, 905/8 
o vým. 329 m2 a 905/9 o vým. 709 m2 (celkem 1081 m2) v k.ú. Prunéřov z vlastnictví města 
Kadaně do vlastnictví p. Stibora, Kadaň bez doplatku s tím, že správní poplatek za provedení 
vkladu a zápisu do katastru nemovitostí uhradí každá ze smluvních stran jednou polovinou. 
        
 
 
Usnesení č. 155/2019 - Záměr -  směna pozemků v k.ú Kadaň, k.ú. Tušimice (Strážiště III, 
prům. zóna Kadaňský Vrch, JV předpolí a vinice Tušimice) 
 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 39 zák. č.  128/2000 Sb., o obcích, 
zveřejnit po dobu min. 15 dnů záměr obce směnit pozemky: 
LV – Město Kadaň:   
část par. č. 2953/259 o vým. cca 750 m2 v k.ú. Kadaň  
část par. č. 3463/1 o vým. cca 400 m2 v k.ú. Kadaň  
par. č. 3051/2  o vým.  224 m2 v k.ú. Kadaň 
za  pozemky (LV fyzických osob): 
část par. č. 2617/32 o vým. cca 140 m2 v k.ú. Kadaň    
par. č. 376/24 o vým. 18 667 m2 v k.ú. Tušimice 
(inf.: u částí pozemků bude provedeno geometrické zaměření skutečnosti). 
 

        
 
 
Usnesení č. 156/2019 - Strážiště II - úprava smlouvy č. 3867/N/01 -  RD  
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucím nájmu domu 
s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 3867/N/01 ze dne 17.09.2001 ve znění dod. č. 1 ze 
dne 12.11.2003 uzavřené s p. Hlavou, Praha a pí Hlavovou, Kadaň ve smyslu rozšíření 
předmětu smlouvy o bytových prostorech u RD stojícího na části par. č. 2953/127 v k.ú. Kadaň, 
a bere na vědomí, že do doby realizace smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude jediným 
nájemcem a budoucím kupujícím dle smlouvy č. 3867/N/01 (na nemovitosti RD na zastavěné 
par. č. 2953/127, včetně zastavěné par. č. 2953/127 o vým. 140 m2 a par. č. 2953/128 v k.ú. 
Kadaň) výhradně pí Hlavová, bytem Kadaň, (změna v ustanovení nájemce, budoucí kupující). 
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Usnesení č. 157/2019 - Ukončení smlouvy o nájmu pozemku s ujednáním o budoucí smlouvě 
kupní č. 8992/07 ze dne 01.04.2007 - dohodou 
 

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu s ujednáním budoucí koupě č. 
8992/07 uzavřené dne 01.04.2007 mezi městem Kadaň a p. Stiborem, bytem Kadaň a to 
dohodou ke dni 31.12.2019. 
 

        
 
 
Usnesení č. 158/2019 - Bezúplatný převod p.č. 100/17 v k.ú. Tušimice a p.č. 3419/2 v k.ú. 
Kadaň od ČR - SPÚ 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č . 
1005991942 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem a městem Kadaň v 
předloženém znění. 

Jedná se o bezúplatný převod p.č. 100/17 o výměře 13 312 m2 v k.ú. Tušimice a p.č. 
3419/2 o výměře 12 909 m2 v k.ú. Kadaň, které jsou dotčeny stavbou města „Cyklotrasa 
Prunéřov - Tušimice, II. Etapa“. 
        
 
 
Usnesení č. 159/2019 - Výzva ČR – Státního pozemkového úřadu – trafostanice v ul. Obránců 
míru 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje využití předkupního práva ke stavbě technického 
vybavení (trafostanice) stojící na p.č. 2482/2 v k.ú. Kadaň, ul. Obránců míru za navrhovanou 
kupní cenu 205 790,- Kč (od ČR – Státního pozemkového úřadu). 
 

        
 
 

Usnesení č. 160/2019 - Program podpory využití dešťové vody na území města Kadaně pro rok 
2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh programu „Program podpory využití 
dešťové vody na území města Kadaně pro rok 2020“.  
 

 

 
 

Usnesení č. 161/2019 - Program podpory využití dešťové vody na území města Kadaně pro rok  
2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Kadaně pro Program podpory využití dešťové vody na území města Kadaně pro 
rok 2020.  
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Usnesení č. 162/2019 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních 
památek na území Městské památkové rezervace 2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Programu na záchranu a obnovu 
nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Kadaň 
2020.  

 
 

Usnesení č. 163/2019 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních 
památek na území Městské památkové rezervace 2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh vzorové smlouvy na poskytnutí dotace 
dle Programu na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních památek na území 
Městské památkové rezervace Kadaň 2020.  
 
 
 

Usnesení č. 164/2019 - Pořízení změny územního plánu Kadaně - pozemek p. č. 2914/1 v k. ú. 
Kadaň 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny územního plánu Kadaně dle § 55a 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, týkající se  pozemku p. č. 2914/1 v k. ú. Kadaň na návrh jeho vlastníků ve 
zkráceném postupu pořizování změny a o obsahu změny dle předloženého návrhu a podmínilo 
pořízení změny úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona 
navrhovatelem.  

 
 
 

Usnesení č. 165/2019 - Pořízení změny územního plánu z podnětu města Kadaň 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny územního plánu Kadaně dle § 55a 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů z vlastního podnětu ve zkráceném postupu pořizování změny a o obsahu 
změny dle předloženého návrhu.  

 
 
 
Usnesení č. 166/2019 - Rozdělení dotací v Dotačním programu v oblasti sociálních služeb a 
prorodinných aktivit 
 

Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotací v Dotačním programu v oblasti 
sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města na rok 2020 takto:  

Název organizace  v Kč 

Podpora sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách 

Světlo Kadaň z.s. 

- K - centrum 100.000 

- NZDM Kadaň - Klub Dopatra  100.000 

- NZDM Prunéřov - Klub Přízemí   50.000 

- Terénní programy - Kadaňsko 0 

- Poradna Světlo 0 

Spirála, Ústecký kraj, z.s. 
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- Intervenční centrum ÚK, zajištění služeb v regionu Kadaň 5.000 

- Linka pomoci 0 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň 

- Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy  40.000 

Radka z.s. 

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 50.000 

- Odborné sociální poradenství  0 

Naděje 

- Dluhová poradna (odborné sociální poradenství) 40.000 

Podpora služeb navazujících na sociální služby  

(fakultativní činnosti, služby preventivního charakteru) 

Radka z.s. 

- Dobrovolnické centrum 30.000 

Domov seniorů Bystřany 

- Domov pro seniory, Domov se zvl. režimem 0 

Podpora aktivit prorodinného charakteru 

Svaz tělesně postižených ČR - Kadaň 

- Rekondičně ozdravný pobyt  30.000 

Svět naděje z.s. 

- Náš svět 2019 50.000 

Raduška z.s 

- Dětská skupina - Jesle Raduška  0 

Radka z.s. 

- Komunitní (prorodinné) aktivity 0 

celkem:  
495.000 

  
 

 

Usnesení č. 167/2019 - Aktualizace Místního plánu inkluze 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje aktualizaci Místního plánu inkluze města Kadaně pro 
období 2018-2022, z důvodu chybějících výstupů z předchozích let a platnosti stávajícího 
Místního plánu inkluze města Kadaně.  

 

 
Usnesení č. 168/2019 - Strategický plán sociálního začleňování Kadaň 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený Strategický plán sociálního začleňování 
města Kadaně pro roky 2020-2024.  
 
 

Usnesení č. 169/2019 - Vyhodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu "Poskytování 
dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019" 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhodnocení žádostí o dotaci z dotačního 
programu "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro 
rok 2019".  
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Usnesení č. 170/2019 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019" 
 

Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotací z dotačního programu "Poskytování 
dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019" takto:  

 
 

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno 
 (v Kč) 

Schváleno 
(v Kč) 

Radka Pletichová 717 92 155 Kpt. Jaroše 1486  87 870  60 000 

Mgr. Kateřina Měřínská 738 37 776 Kpt. Jaroše 1486 193 690 100 000 

  

 
 
Usnesení č. 171/2019 - Žádost o zkrácení nočního klidu 
 

Zastupitelstvo města schvaluje vydání nové Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o 
výjimečném zkrácení doby nočního klidu.  

 
 
 

Usnesení č. 172/2019 - Plán práce RM a ZM pro rok 2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený plán práce rady města a zastupitelstva města 
pro rok 2020.  

 
 
 

Usnesení č. 173/2019 - Žádost obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky 
 

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí příspěvku obci Bublava za účelem přispění 
do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava z rozpočtu města na 
rok 2019.  

 
 
 

Usnesení č. 174/2019 - Zprávy předsedů výborů zastupitelstva města o činnosti za rok 2019 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené zprávy jednotlivých předsedů výborů 
zastupitelstva města.  

      

 
 

Usnesení č. 175/2019 - Odměny členům výborů za výkon funkce člena výboru 
 

Zastupitelstvo města schvaluje navržené výše odměn za výkon funkce členů výborů, 
kteří nejsou členy zastupitelstva města.  

 
 
 

 
 

 



12 
 

Usnesení č. 176/2019 - Stanovení náhrad ušlého výdělku pro zastupitele a cestovné pro rok 
2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje stanovení paušální náhrady za ztrátu na výdělku, ušlého 
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členu zastupitelstva, který podniká nebo 
provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost, ve výši 150,- Kč/hod. max. 2000,- Kč/měsíc 
pro rok 2020.  
 
 

Usnesení č. 177/2019 - Poskytování informací zastupitelům na základě práva vyplývajícího z 
jednacího řádu zastupitelstva, zákona o obcích a Ústavy České republiky  
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí bod programu "Poskytování informací zastupitelům 
na základě práva vyplývajícího z jednacího řádu zastupitelstva, zákona o obcích a Ústavy 
České republiky" a konstatuje, že nebyla prokazatelně doložena žádná pochybení, žádost 
postupuje kontrolnímu výboru.  
 
 
 

Usnesení č. 178/2019 - Zpráva o cestovním ruchu 2019 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o cestovním ruchu 2019.  
 

 
 
Usnesení č. 179/2019 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení - Alžběta Horvátová 
 

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného a 
služeb spojené s užíváním bytu, ul. Chomutovská, v souladu s Postupem při rozhodování o 
možném prominutím dluhu (usnesení ZM č. 38/2018) na základě žádosti paní Horvátové trv. 
pobytem Kadaň, ve výši 597 440 Kč.  
 
 
 

Usnesení č. 180/2019 - Smlouva o partnerství s Místní akční skupinou Vladař o. p. s. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předložené Smlouvy o partnerství mezi Městem 
Kadaň a MAS Vladař o.p.s., se sídlem Karlovarská 6, 364 53  Valeč a zastupování města 
Kadaně  na plenárním zasedání MAS Vladař o.p.s. Mgr. Janem Losenickým.  
 

 
Usnesení č. 181/2019 - Žádost o podstatnou změnu podnikatelského záměru Smlouvy o 
poskytnutí dotace na podporu inovativního podnikání č. 7/2019 - Nikola Hauptmanová 
 
Zastupitelstvo města neschvaluje vyhovět žádosti paní Nikoly Hauptmanové o prodloužení 
termínu zahájení činnosti k datu 31. prosince 2019, z důvodu, že žádost lze podat pouze v 
průběhu realizace. 

 
 

Usnesení č. 182/2019 - Odměna pro neuvolněného člena zastupitelstva - Bc. Alena Benešová 
 

Zastupitelstvo města schvaluje odměnu pro člena zastupitelstva města Bc. Alenu 
Benešovou od 1.1. 2020 ve výši stanovené usnesením zastupitelstva č. 14/2019 ze dne 7. 2. 
2019.  
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