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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU z 14. SCHŮZE 
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 23.1.2020 od 8:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 1/2020 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla 
splněna. 
        
 
 
Usnesení č. 2/2020 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města bere na vědomí informace: 
- starosty o uzavření smlouvy s firmou Český um na pořádání farmářských trhů v Kadani 
- starosty o průběhu mezirezortního řízení týkajícího se sociálních dávek na bydlení 
- starosty ohledně možného odkupu cesty, cyklotrasy do Prunéřova u místního řopíku 
- starosty o možném získání řopíku u cyklotrasy do Prunéřova do majetku města 
 
        
 
 
Usnesení č. 3/2020 - Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitelů škol v Kadani 
 
          Rada města schvaluje prodloužení funkčního období o dalších 6 let ředitelce Základní 
školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov a ředitelce Mateřské školy, ul. Husova 
1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace. 
 
        
 
 
Usnesení č. 4/2020 - Anketa "Talent roku 2019" 
 
          Rada města bere na vědomí návrhy nominovaných žáků 10. ročníku ankety "Talent roku 
2019" a uděluje prestižní ocenění ve dvou kategoriích 
a) talent v oblasti kultury a umění (cena Karla Havlíčka) 
b) talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera)  
dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 5/2020 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - ZŠ Rudolfa Koblice, Pionýrů 
1102, Kadaň 
 
          Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 100 000 Kč od ČEPS, a.s. 
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 pro Základní školu Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň 
na vybavení relaxačního prostoru pro studenty. 
 
        
 
 
Usnesení č. 6/2020 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 7/2019 Přírodní zahrady - ZŠ Kadaň, 
Pionýrů 1102 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení Základní školy Rudolfa 
Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň do projektu „Přírodní zahrada ZŠ Rudolfa Koblice“ v rámci 
Národního programu Životní prostředí, podporovaná aktivita: Rekonstrukce a vybavení center 
ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“) 
realizovaného na pozemku p.č.: 1146/4, 1147 a 1151. Jedná o předfinancování v roce 2021. 
 
        
 
Usnesení č. 7/2020 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 7/2019 Přírodní zahrady - ZŠ Kadaň, 
Pionýrů 1102 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění prostředků na 
předfinancování realizace projektu „Přírodní zahrada ZŠ Rudolfa Koblice“ Základní škole 
Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň ve výši rozpočtu projektu 500 tis. Kč. Jedná o 
předfinancování v roce 2021. 
        
        
 
 
Usnesení č. 8/2020 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 7/2019 Přírodní zahrady - ZŠ Kadaň, 
Pionýrů 1102 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků na 
zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši 15 % rozpočtu projektu „Přírodní zahrada ZŠ 
Rudolfa Koblice“ Základní škole Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň. Jedná o 
předfinancování v roce 2021. 
        
        
 
 
Usnesení č. 9/2020 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 7/2019 Přírodní zahrady - ZŠ Kadaň, 
Pionýrů 1102 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit souhlas s technickým zhodnocením 
majetku města v rámci realizace projektu „Přírodní zahrada ZŠ Rudolfa Koblice“ Základní škole 
Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň při současném zachování výstupů projektu po dobu 
udržitelnosti, tj. nejméně 3 let od ukončení realizace projektu. Jedná o předfinancování v roce 
2021. 
        
       
  
 



3 
 

Usnesení č. 10/2020 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 7/2019  Přírodní zahrady - MŠ Kadaň, 
Klášterecká 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení Mateřské školy, ul. 
Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace do projektu "Čtyřlístková zahrada" v 
rámci Národního programu Životního prostředí, podporovaná aktivita: vybudování a úprava 
dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti. 
 
        
        
 
Usnesení č. 11/2020 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 7/2019  Přírodní zahrady - MŠ Kadaň, 
Klášterecká 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí finančních prostředků na 
realizaci projektu "Čtyřlístková zahrada" Mateřské škole, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, 
příspěvková organizace ve výši rozpočtu projektu 500 tis. Kč. 
 
        
        
 
Usnesení č. 12/2020 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 7/2019  Přírodní zahrady - MŠ Kadaň, 
Klášterecká 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků na 
zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši 15 % rozpočtu projektu "Čtyřlístková zahrada" 
Mateřské škole, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace. 
 
        
        
 
Usnesení č. 13/2020 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 7/2019  Přírodní zahrady - MŠ Kadaň, 
Klášterecká 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit souhlas s technickým zhodnocením 
majetku města v rámci realizace projektu "Čtyřlístková zahrada" Mateřské škole, ul. Klášterecká 
1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, při současném zachování výstupů projektu po 
dobu udržitelnosti, tj. nejméně 3 let od ukončení realizace projektu. 
 
        
        
 
 
Usnesení č. 14/2020 - Změna odpisového plánu 2. ZŠ Kadaň 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu pro rok 2020 Základní školy 
Rudolfa Koblice, ul. Pionýrů 1102, Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 15/2020 - Rozpočtové změny - 1. rozpočtové opatření 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené rozpočtové změny - 1. 
rozpočtové opatření včetně navržených úprav: 
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- KZK: zvýšit z 650 tis. Kč na 1 mil. Kč 
- finanční dar městu Vejprty - 100 tis. Kč 
- Mašínův statek - 100 tis. Kč 
        
        
 
 
Usnesení č. 16/2020 - Zpráva o vymáhání pohledávek v roce 2019 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o vymáhání pohledávek v roce 2019. 
 
        
 
 
Usnesení č. 17/2020 - Mašínův statek - dar 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru pro Mašínův statek 
- památník tří odbojů, z.s., Lošany 1, IČ 07357737 ve výši 100.000 Kč na rekonstrukci areálu 
rodného statku Josefa Mašína v Lošanech, ukládá zařadit poskytnutí finančního daru do 
rozpočtových změn 1. rozpočtového opatření a připravit Darovací smlouvu. 
 
        
        
 
Usnesení č. 18/2020 - Finanční dar městu Vejprty 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru městu 
Vejprty ve výši 100.000 Kč na transparentní účet č. 123-1184550297/0100 (účel sbírky: 
Rekonstrukce objektu a pomoc klientům DOZP Kavkaz Vejprty) a ukládá zařadit poskytnutí 
finančního daru do rozpočtových změn 1. rozpočtového opatření. 
 
        
        
 
 
Usnesení č. 19/2020 - Oprava chodníku za domem č.p. 1354 - 1360 - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "Oprava 
chodníku za domem č.p. 1354 - 1360" : 
1. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
2. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
3. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 
4. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
 
       
Usnesení č. 20/2020 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 1. a 2. 
segment 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 14666/18 ze dne 
2.11.2018 na akci "Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 1. a 2. segment - 
projektová dokumentace" s firmou MgA. Ing. arch. Petr Uhlík, IČO : 65013301, se sídlem: Praha 
3. 
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Usnesení č. 21/2020 - Rekonstrukce účelové komunikace Prunéřov - Tušimice - II. etapa 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úhradu nákladů 
spojených s realizací díla na odstranění ekologických škod „Revitalizace území: Rekonstrukce 
účelové komunikace – Prunéřov – Tušimice – II. etapa (ID 173)“. 
 
        
        
 
Usnesení č. 22/2020 - Rekonstrukce účelové komunikace Prunéřov - Tušimice - II. etapa 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci díla na odstranění 
ekologických škod „Revitalizace území: Rekonstrukce účelové komunikace – Prunéřov – 
Tušimice – II. etapa (ID 173)“ a závazky obce související s realizací díla: 
a) Město Kadaň se zavazuje k součinnosti se zadavatelem a dodavatelem prací; 
b) Město Kadaň se zavazuje dofinancovat realizaci díla v případě, že jeho část přesáhne rozsah 
uznatelných nákladů financovatelných v rámci Programu řešení ekologických škod vzniklých 
před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji; 
c) Město Kadaň se zavazuje k převzetí díla, včetně nových movitých věcí a nemovitostí a tzv. 
součástí věci, podle § 505 občanského zákoníku, po jeho dokončení do svého vlastnictví; 
d) Město Kadaň se zavazuje vrátit poskytnuté úhrady nákladů na realizaci díla v případě, že dílo 
nebude z důvodu na straně obce realizováno v celém rozsahu a z tohoto důvodu nebude 
dosaženo cíle projektu. 
        
        
 
Usnesení č. 23/2020 - Zázemí pro plážový volejbal - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na akci "Zázemí pro plážový 
volejbal": 
1. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10  
2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
3. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
 
        
 
Usnesení č. 24/2020 - Oprava opěrné stěny v ul. J. Švermy - 1. etapa - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "Oprava 
opěrné stěny v ul. J. Švermy - 1. etapa": 
1. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
2. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
3. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 
4. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
5. PETROM STAVBY a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 
 
        
 
 
Usnesení č. 25/2020 - Kadaň – úprava prostranství v okolí Prioru 
 
          Rada města schvaluje zadávací podmínky pro zjednodušené podlimitní řízení (dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb.) na akci "Kadaň – úprava prostranství v okolí Prioru". 
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Usnesení č. 26/2020 - Kadaň – úprava prostranství v okolí Prioru 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "Kadaň – 
úprava prostranství v okolí Prioru": 
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
3. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
4. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
5. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 
 
        
 
Usnesení č. 27/2020 - Kadaň – úprava prostranství v okolí Prioru 
 
          Rada města schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci "Kadaň – úprava 
prostranství v okolí Prioru" ve složení: 
PaedDr. Jiří Kulhánek 
Mgr. Jan Losenický 
PharmDr. Radek Oswald 
Ing. Alice Drahokoupilová 
Ing. Radomil Coufal  
 
Náhradníci:  
Mgr. Stanislav Hakl 
Ing. Jiří Kučera 
Mgr. Zdeněk Hosman 
Ing. Jan Vaic 
Mgr. Michal Voltr 
 
        
 
Usnesení č. 28/2020 - Dodávka a montáž lanového hřiště 
 
          Rada města schvaluje zadávací podmínky pro zjednodušené podlimitní řízení (dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb.) na akci "Dodávka a montáž lanového hřiště". 
 
        
 
Usnesení č. 29/2020 - Dodávka a montáž lanového hřiště 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "Dodávka a 
montáž lanového hřiště": 
1.  Unipark s.r.o., IČO: 284 62 874, sídlo: Sladkovského 1606/13, Královo Pole, 612 00 Brno 
2.  Zabloudil, Xtrem, s.r.o., IČO: 269 33 438, sídlo: Lidická 1857/4, Černá Pole 602 00 Brno 
3.  COODY OUTDOOR s.r.o., IČO: 291 84 592, sídlo: S K. Neumanna 4166/6, 586 01 Jihlava 
4.  SINGING ROCK s.r.o., IČO: 037 41 044, sídlo: č.p. 317, 514 01 Poniklá 
5.  BERGER-HUCK s.r.o., IČO: 455 35 264, sídlo: Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení 
6.  Hřiště Smart  s.r.o., IČO: 294 62 304, sídlo: Jívová 265, 783 16 Jívová 
 
        
 
 
 
 
 



7 
 

Usnesení č. 30/2020 - Dodávka a montáž lanového hřiště 
 
          Rada města schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci "Dodávka a 
montáž lanového hřiště" ve složení: 
PaedDr. Jiří Kulhánek 
Mgr. Jan Losenický 
PharmDr. Radek Oswald 
Ing. Miroslav Jancák 
Ing. Radomil Coufal 
 
        
 
Usnesení č. 31/2020 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 3. a 4. 
segment - kolonáda 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 3. a 4. segment - kolonáda" a 
uzavření SoD s firmou LEKON TSK s.r.o., IČ: 24839353, se sídlem: Žukovského 887/4, 161 00 
Praha 6 - Ruzyně. 
        
 
Usnesení č. 32/2020 - Plán investiční výstavby na rok 2020 
 
          Rada města bere na vědomí předložený plán investiční výstavby na rok 2020. 
 
        
 
Usnesení č. 33/2020 - Úprava části Mírového náměstí 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na akci "Úprava části Mírového 
náměstí": 
1. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
2. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
3. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 
 
        
 
Usnesení č. 34/2020 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – ČEZ Distribuce, a.s. 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby na pozemku ve vlastnictví města – par. č. 3292/1 v k.ú. Kadaň, za 
jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 dle smlouvy v předloženém znění. 
 
       
 
Usnesení č. 35/2020 - Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o způsobu užívání autocvičiště Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o způsobu užívání autocvičiště 
Kadaň č. 14301/17 ze dne 27.12.2017 v předloženém znění. 
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Usnesení č. 36/2020 - Prodej bytové jednotky v Kadani – startovací byt s možností odkupu 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej bytové jednotky v 
budově čp. 1158, 1159 a 1160 stojící na pozemcích par. č. 1090, 1091 a 1092, spoluvlastnický 
podíl o velikosti 575/16059 na společných částech budovy čp. 1158, 1159 a 1160 a na 
pozemcích par. č. 1090, 1091 a 1092 v k.ú. Kadaň s výhradou zpětné koupě pro město Kadaň 
manž. J. Havlíčkovi a T. Havlíčkové Corfu, bytem Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 400.000,- 
Kč. Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající nákladům města ve výši 2.100,- 
Kč. Kupní cena bytu odpovídá obvyklé ceně bytu a je podrobně popsána ve znaleckém posudku 
č. 4651-01/2020 ze dne 05.01.2020. 
 
       
        
 
Usnesení č. 37/2020 - Záměr – převod práv a závazků – bytová jednotka č. 1841/006, garážové 
stání A6 v Kadani 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 15 
dnů  na úřední desce MÚ adresný záměr obce prodat bytovou jednotku č. 1841/006 o velikosti 
podlahové plochy 64 m2, umístěnou v bytovém domě čp. 1841, 1842 a 1843 v ul. Dvořákova v 
Kadani, stojícím na pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň, podíl na 
společných částech domu čp. 1841, 1842 a 1843 a podíl na zastavěných pozemcích par. č. 
1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň ( jedná se o podíl o velikosti  ideální 1/2 ) a to na základě 
čl. II odst. 2) smlouvy č. 13852/16 ze dne 19.12.2016. 
 
       
 
Usnesení č. 38/2020 - Záměr – převod práv a závazků – bytová jednotka č. 1841/006, garážové 
stání A6 v Kadani 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 15 
dnů  na úřední desce MÚ adresný záměr obce prodat garážové stání č. A10, tj. spoluvlastnický 
podíl na objektu podzemních garáží umístěných pod pozemky č. 1419/1 a 1420/1 v k.ú. Kadaň 
ve výši odpovídající podílu plochy garážového stání k celkové ploše podzemních garáží ( jedná 
se o podíl o velikosti  ideální 1/2 ) a to na základě čl. II odst. 2) smlouvy č. 13853/16 ze dne 
19.12.2016. 
       
 
Usnesení č. 39/2020 - Záměr – prodej bytové jednotky č. 1917/002 v Kadani – nájemní byt s 
možností odkupu 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 
15 dnů na úřední desce MÚ adresný záměr obce prodat bytovou jednotku č. 2 v budově čp. 
1917 stojící na pozemku par. č. 2953/120, příslušný podíl na společných částech domu vč. 
garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/120 v k.ú. Kadaň nájemci. 
 
       
 
Usnesení č. 40/2020 - Záměr – prodej části par. č. 2873/1 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 
15 dnů na úřední desce MÚ záměr obce prodat část par. č. 2873/1 o vým. cca 48 m2 v k.ú. 
Kadaň. 
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Usnesení č. 41/2020 - Záměr – prodej par. č. 2996/3, 2996/4, 2996/101 a 2996/106 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 MÚ záměr obce prodat par. č. 2996/3 o vým. 307 m2, 2996/4 o vým. 9 m2, 
2996/101 o vým. 9 m2 a 2996/106 o vým. 68 m2 v k.ú. Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 42/2020 - Bezúplatný převod části p.č.  104/205 a p.č.  104/206 v k.ú. Tušimice - 
SPÚ ČR 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod části p.č.  
104/206 o výměře 1047 m2 a části p.č. 104/205 o výměře 107 m2 v k.ú. Tušimice od ČR - 
Státního pozemkového úřadu. Jedná se o pozemky dotčené zkolaudovanou stavbou města 
„Prunéřov - Tušimice - ETAPA I - Novostavba cyklotrasy“. 
 
       
        
 
Usnesení č. 43/2020 - Bezúplatný převod p.č. 1067 v k.ú. Kadaň - ČR ÚZSVM 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 211/2019 
mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kadaň v 
předloženém znění.  Jedná se o bezúplatný převod p.č. 1067 o výměře 1135 m2 v k.ú. Kadaň, 
která je součástí lesního komplexu Svatý Vrch. 
 
       
        
 
Usnesení č. 44/2020 - Úprava smlouvy o nájmu nemovitostí č. 9088/07 - Radka z.s. 
 
          Rada města bere na vědomí informace týkající se postupu ve věci úpravy smlouvy o 
nájmu nemovitostí č. 9088/07 ze dne 08.06.2007 a dále bere na vědomí výsledek kontroly 3. NP 
čp. 630 v k.ú. Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 45/2020 - Kontrola areálu TJ DNT Kadaň (vodní slalom) 
 
          Rada města bere na vědomí informace plynoucí ze zápisu kontroly (16.12.2019) 
pronajímaného majetku TJ DNT Kadaň (vodní slalom), U Splitu 1703, Kadaň vyhotoveného paní 
Glosíkovou a ukládá postupovat dle výsledků zápisu  a zajistit kontrolu odstranění zjištěných 
nedostatků. 
       
 
Usnesení č. 46/2020 - Řešení majetkoprávních vztahů - prostranství před čp. 1551, ul. Kpt. 
Jaroše, Kadaň formou směny 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření budoucí smlouvy 
směnné mezi Městem Kadaň a společností LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., Závišova 
66/13, Praha 4 a to v předloženém znění. Jedná se o budoucí směnu  části p.č. 2274/1 v k.ú. 
Kadaň (LV - LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.) za pozemek nacházející se za budovou čp. 
1551 a to část p.č. 2277/2 v k.ú. Kadaň (LV - město Kadaň) za účelem vypořádání 
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majetkoprávních vztahů v rámci akce města „KADAŇ - Úprava prostranství okolo PRIORU - 
bourání přestřešení“. 
       
       
 
Usnesení č. 47/2020 - Výpůjčka reklamních stojanů pro městskou památkovou rezervaci 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce (v předloženém znění) na reklamní 
stojan pro městskou památkovou rezervaci a to mezi městem Kadaň a: 
- pí Vršatová, Vikletice - Chbany, Žatec 43801 
  (provozovna Kpt. Jaroše 57, Kadaň) IČ 13314289 ............ 1 ks  
Výpůjčka je sjednána z důvodu sjednocení vzhledu jednotlivých reklamních stojanů v městské 
rezervaci. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou - 5 let. 
 
       
 
Usnesení č. 48/2020 - Výpůjčka reklamních stojanů pro městskou památkovou rezervaci 
 
          Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 14631/18 uzavřené mezi městem 
Kadaň a p. Pálinkášem, Chomutov dne 15.05.2018 a to dohodou ke dni 01.02.2020. Jedná se o 
ukončení výpůjčky reklamního stojanu pro městskou památkovou rezervaci Kadaň. 
       
 
Usnesení č. 49/2020 - Záměr pronájmu - nebytové prostory v objektu čp. 567 (vinotéka na 
hradě) 
 
          Rada města bere na vědomí informace o záměru využití nebytových prostor Kulturním 
zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací města, a ukládá připravit podklady pro výpůjčku 
prostor pro uvedenou příspěvkovou organizaci. 
 
       
 
Usnesení č. 50/2020 - Záměr - prodej části par. č. 268/71 v k.ú. Tušimice 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 
min. 15 dnů na úřední desce MÚ záměr obce prodat část par. č.  268/71 o vým. 80 m2 v k. ú. 
Tušimice. 
       
 
Usnesení č. 51/2020 - Záměr  - prodej BJ č. 1265/006 v Kadani - startovací byt s možností 
odkupu 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 
15 dnů na úřední desce MÚ adresný záměr obce prodat bytovou jednotku č. 6 v čp. 1265 - 
budově čp. 1264 a 1265, stojící na pozemcích par. č. 1853 a 1852, spoluvlastnický podíl o 
velikosti 532/25094 na společných částech budovy čp. 1264 a 1265 a na pozemcích par. č. 
1853 a 1852 v k.ú. Kadaň nájemci. 
       
 
Usnesení č. 52/2020 - Záměr - prodej BJ č. 1195/004 v Kadani - startovací byt s možností 
odkupu 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 
15 dnů na úřední desce MÚ adresný záměr obce prodat bytovou jednotku č. 4 v čp. 1195 - 
budově čp. 1194, 1195, 1196, 1197, stojící na pozemcích par. č. 1904, 1903, 1902, 1901, 
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spoluvlastnický podíl o velikosti 530/27458 na společných částech budovy čp. 1194, 1195, 
1196, 1197 a na pozemcích par. č. 1904, 1903, 1902, 1901 v k.ú. Kadaň nájemci. 
 
       
Usnesení č. 53/2020 - Záměr - převod práv a závazků, ul. Dvořákova - BJ č. 1843/5 a garážové 
stání B1 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 15 
dnů na úřední desce MÚ adresný záměr obce prodat: 
- bytovou jednotku č. 1843/5 o velikosti podlahové plochy 50 m², umístěnou v bytovém domě čp. 
1841 - 1843 v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v 
k.ú. Kadaň, podíl na společných částech domu čp. 1841 - 1843 a podíl na zastavěných 
pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň, a to v souladu s čl. II odst. 2 smlouvy 
č. 14506/18.  
- garážové stání B1 - to je spoluvlastnický podíl na objektu podzemních garáží umístěných pod 
pozemky č. 1419/1 a 1420/1 v k.ú. Kadaň ve výši odpovídající podílu plochy garážového stání k 
celkové ploše podzemních garáží, a to v souladu s čl. II odst. 2 smlouvy č. 14507/18. 
 
       
 
Usnesení č. 54/2020 - Záměr (adresný) - Strážiště I - převod práv a závazků - BJ 1877/4 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 15 
dnů na úřední desce MÚ adresný záměr obce prodat byt č. 4 v objektu čp. 1877  
na zastavěné parcele 2953/21, příslušný podíl na společných částech domu včetně garážového 
stání v suterénu domu, včetně ideální 1/10 zastavěné parcely 2953/21  
v k.ú. Kadaň, Na Strážišti. 
       
 
Usnesení č. 55/2020 - Přidělení bytu startovacího 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 Řízkovou, bytem Klášterec nad Ohří. 
       
 
 
Usnesení č. 56/2020 - Přidělení bytu startovacího 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 p. Orosem, bytem Kadaň. 
       
 
Usnesení č. 57/2020 - 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. Luchkem, bytem Kadaň. 
        
 
 
Usnesení č. 58/2020 - Revokace usn. č. 746/2019 ze dne 10.10.2019 o přidělení bytu - vel. 1+0 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 746/2019 ze dne 10.10.2019 o přidělení bytu o velikosti 
1+0 v budově, v Prunéřově v Kadani s p. Kačim, bytem Kadaň. 
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Usnesení č. 59/2020 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle 
předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu 
dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách. 
 
       
 
Usnesení č. 60/2020 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou s jistotou –  vel. 1+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v 
budově v Prunéřově, v Kadani s p. Kirli, bytem Kadaň. 
       
 
Usnesení č. 61/2020 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou s jistotou - vel. 1+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v 
budově v Prunéřově s pí Novou a p. Novým, bytem, Kadaň. 
       
 
Usnesení č. 62/2020 - Volné byty – č. p. 1352/007, vel. 1+0, č. p. 1296/002, vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje vyčlenit byt 1352/007 o vel. 1+0 jako byt startovací a byt 1296/002 
o vel. 1+1, jako byt standardní. 
       
 
Usnesení č. 63/2020 - Přidělení bytu standardního s jistotou – vel. 1+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v 
budově v ul. Golovinova  s p. Andělem, bytem Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 64/2020 - Dodatek č. 1 k SoD č. 15/2003 na servis, údržbu, revize a opravy výtahů 
 
          Rada města schvaluje dodatek č. 1 na rozšíření seznamu o jedno servisované zařízení k 
SoD č.15/2003 na servis, údržbu, revize a opravy výtahů se společností ELEKTROZDVIH s.r.o., 
IČ: 05713277, Chomutovská 1361, 432 01 Kadaň. 
 
        
 
Usnesení č. 65/2020 - Informace o změně nabídkového rozpočtu na odstranění havárie 
kanalizace v Prunéřově 
 
          Rada města bere na vědomí informace o změně nabídkového rozpočtu na odstranění 
havárie kanalizace v Prunéřově. 
        
 
Usnesení č. 66/2020 - Žádost o podporu projektu Příběhy našich sousedů 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace 
společnosti POST BELLUM, o.p.s. (IČO 26548526) ve výši 130.000,- Kč na pokrytí nákladů 
spojených s realizací projektu "Příběhy našich sousedů" a zapracovat do rozpočtových změn. 
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Usnesení č. 67/2020 - Adventní trhy 2020 
 
          Rada města bere na vědomí koncepci Adventních trhů 2020 v režii Kulturních zařízení 
Kadaň, ukládá připravit rozpočtovou změnu a předložit průběžnou informaci o zajištění trhů na 
příští řádné schůzi rady města. 
       
       
 
 
Usnesení č. 68/2020 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14951/19 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 14951/19 s firmou Libor 
Černohlávek se sídlem Církvice, IČO 16539184. Předmětem dodatku je rozšíření zpětného 
odběru použitého rostlinného oleje o 10 nádob a úhrada odběrateli odpadu ve výši 500,- Kč za 
rok bez DPH za každou umístěnou nádobu. 
 
        
 
 
Usnesení č. 69/2020 - Informace o posouzení možné revitalizace vyhlídky v ulici Jana Švermy u 
františkánského kláštera v Kadani 
 
          Rada města bere na vědomí informaci o posouzení možné revitalizace vyhlídky v ulici 
Jana Švermy u františkánského kláštera v Kadani. Konstatuje, že obnovu vyhlídky neschvaluje z 
důvodu vysoké nabízené ceny za pozemek, která není v čase a místě obvyklá a z důvodu 
velkého zásahu do okolní krajiny, kdy by bylo nutné vykácet zde rostoucí stromy v rozsahu  
5 000 m2. 
        
 
 
Usnesení č. 70/2020 - Pořízení změny regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně - blok 
14, identifikační číslo pozemku 01 
 
          Rada města odkládá doporučení zastupitelstvu ve věci rozhodnutí o pořízení změny 
regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně dle § 72 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se 
pozemků p. č. 3463/51 a 3463/52 v k. ú. Kadaň. 
 
        
          
Usnesení č. 71/2020 - Aktualizace Místního plánu inkluze 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou aktualizaci Místního 
plánu inkluze města Kadaně pro období 2018 - 2022 s úpravou části 4 - doplnění o bod 4.5. 
 
        
        
Usnesení č. 72/2020 - Transformace pečovatelské služby 
 
          Rada města odkládá projednání informací ohledně transformace pečovatelské služby v 
Kadani, ukládá prověřit celou problematiku a informace předložit do příští řádné schůze rady 
města. 
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Usnesení č. 73/2020 - Žádosti v Programu prevence kriminality 
 
          Rada města schvaluje podání žádostí o dotaci, s uvedenými projekty, v Programu 
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 
285.000 Kč, která byla schválena zastupitelstvem města dne 12.12.2019 usnesením                  
č. 149/2019. 
       
Usnesení č. 74/2020 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení dotací z dotačního 
programu "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020" 
takto: 
 

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno (Kč) Doporučeno 
(Kč) 

Daniel Rozsypal 693 87 460 Mírové náměstí 73 200 000 100 000 

Runa group s.r.o. 062 88 995 Boženy Němcové 69 199 815 120 000 

Dovezsváču s.r.o. 068 82 838 Boženy Němcové 71 199 918 100 000 

Ing. Marcel Čadílek 711 81 504 Tyršova 129 200 000 0 

 
        
        
 
Usnesení č. 75/2020 - Autobusová linka Kadaň - Praha 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o průběhu jednání k zachování 
autobusového spojení ve směru Kadaň - Praha a zpět a ukládá jednat o dalších variantách 
možných spojů. 
        
        
 
Usnesení č. 76/2020 - Žádost o dotaci na vybavení strážníků MP 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení podání žádosti o dotaci na projekt 
„Vybavení strážníků Městské policie Kadaň“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace 
projektu". 
        
        
 
Usnesení č. 77/2020 - Parkovací automaty - oprava 
 
          Rada města schvaluje navržený postup oprav parkovacích automatů na Mírovém náměstí 
v Kadani a ukládá zajistit předložení nabídek v rámci výběrového řízení. 
 
       
 
 
  
 



15 
 

Usnesení č. 78/2020 - Nabídka otisku dlaně Václava Havla - Karel Meloun 
 
          Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit nabídku p. Karla Melouna na 
koupi otisku dlaně Václava Havla do pálené keramiky, z důvodu vysoké požadované ceny. 
 
        
        
 
Usnesení č. 79/2020 - Zpráva o projektu Kadaň - Unesco 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o stavu projektu Kadaň - Unesco. 
 
        
 
Usnesení č. 80/2020 - Jednací řád zastupitelstva 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nový Jednací řád 
zastupitelstva města s vyznačenými úpravami. 
 
        
        
 
Usnesení č. 81/2020 - Námitka proti zápisu ZM ze dne 27.6. 2019 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ponechat zápis ze zasedání zastupitelstva 
města ze dne 27.6. 2019 v současném stavu a podobě uložený v souladu s jednacím řádem 
zastupitelstva města a konstatuje, že LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY. 
 
        
        
 
Usnesení č. 82/2020 - Plán práce výborů ZM 2020 
 
          Rada města projednala předložené jednotlivé plány práce výborů zastupitelstva města a 
doporučuje je zastupitelstvu města ke schválení. 
 
       
        
 
Usnesení č. 83/2020 - Plán práce komisí rady města pro rok 2020 
 
          Rada města schvaluje předložené plány práce jednotlivých komisí rady města pro rok 
2020. 
        
 
Usnesení č. 84/2020 - Odměny neuvolněných zastupitelů 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města návrh výše odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 338/2019 od 1.3. 2019 dle předloženého návrhu: 
    
    

zákl. odměna = 2.000,- Kč Původní odměny/ v Kč Návrh RM/ v Kč 

 
Schválená výše 
odměny/ v Kč 
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člen zastupitelstva 

                            2 000,-                           2 000,- 
                  
                            2 000,- 

 
člen rady 

 
zákl. odměna +   3.500,- 

 
                         +      0,- 

 
zákl. odměna +   3.500,- 

 
předseda výboru  

 
zákl. odměna +   1.500,- 

                      
                        +  200,- 

 
zákl. odměna +   1.700,- 

 
předseda komise 

 
zákl. odměna +      500,-  

               
                        +  600,- 

 
zákl. odměna +   1.100,-  

člen finančního výboru 
 
zákl. odměna +      500,- 

 
                       +  500,- 

 
zákl. odměna +   1.000,- 

člen kontrolního výboru 
 
zákl. odměna +   1.000,- 

               
                       +  100,- 

 
zákl. odměna +   1.100,- 

člen bytové komise 
 
zákl. odměna +      400,- 

            
                       +  400,- 

 
zákl. odměna +      800,- 

člen komise městské 
památk. rezervace a rozvoje 

 
zákl. odměna +      200,- 

 
+  100,-  

 
zákl. odměna +      300,- 

 
člen majetkové komise 

 
zákl. odměna +      400,- 

              
                       +  300,- 

 
zákl. odměna +      700,- 

člen komise sociální a 
sociálního začleňování 

 
zákl. odměna +      300,- 

              
                       +  300,- 

 
zákl. odměna +      600,- 

člen komise přestupkové 
komise 

 
zákl. odměna +      100,- 

                
                       +  400,- 

 
zákl. odměna +      500,- 

člen komise sociálně - právní 
ochrany dětí 

 
zákl. odměna +      100,- 

               
                        +  400,- 

 
zákl. odměna +      500,- 

 

        
        
 
 
Usnesení č. 85/2020 - Odměny neuvolněných zastupitelů 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 74 odst. 3, zákona 128/2000 
Sb. o obcích, poskytnout odměnu ve výši souhrnu za maximálně tři funkce, přičemž lze 
zahrnovat odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva 
obce, předsedy nebo člena komise rady obce, předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. 
 
        
        
 
 
Usnesení č. 86/2020 - Odměny neuvolněných zastupitelů 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města, že v případě souběhu funkcí, bude odměna 
stanovena jako součet odměn za vykonávané funkce, přičemž základ odměny bude započten 
pouze jednou. 
      
        
 
Usnesení č. 87/2020 - Jmenování člena majetkové komise rady města 
 
          Rada města jmenuje nového člena majetkové komise rady města Ing. Adama Studeného. 
 
        
 
Usnesení č. 88/2020 - Pravidla pro soutěž “Vizuální identita města Kadaň” 
 
          Rada města bere na vědomí podmínky a pravidla pro soutěž “Vizuální identita města 
Kadaň”, předložené firmou CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1, organizátorem 
designérské soutěže. 
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Usnesení č. 89/2020 - Připomínka pí Hladové na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2019 
 
          Rada města projednala připomínku pí Hladové při zasedání zastupitelstva města dne 
12.12. 2019 ve věci uveřejňování zápisů předsedů komisí rady města a konstatuje, že komise 
rady města jsou poradním orgánem rady města, které napomáhají při přijmutí rozhodnutí rady 
města a z uvedeného důvodu rada města ponechává uveřejnění jejich zápisů na uvážení 
předsedů komisí. 
        
 
 
Usnesení č. 90/2020 - Nákup 50 % objemu plynu pro rok 2021 a 50 % objemu plynu pro rok 
2022 
 
          Rada města schvaluje nákup 50 % objemu plynu pro rok 2021 za limitní cenu 500,- 
Kč/MWh a 50 % objemu plynu pro rok 2022 za limitní cenu plynu 500,- Kč/MWh a pověřuje 
společnost Jirgl Ep, s.r.o., IČ 02449595 k podání příkazu na nákup u společnosti Pražská 
plynárenská, a.s., IČ 60193492. 
        
 
 
Usnesení č. 91/2020 - Navýšení počtu zaměstnanců MP - prevence kriminality 
 
          Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců městské policie na pozici asistent 
prevence kriminality o 2 zaměstnance od 1.2. 2020 do 31.7. 2020. 
 
        
 
 
Usnesení č. 92/2020 - Termín mimořádné schůze rady města dne 13.2. 2020 
 
          Rada města schvaluje termín mimořádné schůze rady města dne 13.2. 2020 od 14.00 
hodin. 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    


