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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU z 13. SCHŮZE 
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 28.11.2019 od 8:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 832/2019 - Valná hromada společnosti 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. výsledek veřejné zakázky na akci "Rekonstrukce 7. NP – šestinedělí" a ukládá 
jednateli společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o. uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. 
 
        
 
 
Usnesení č. 833/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města 
byla splněna. 
        
 
 
Usnesení č. 834/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města bere na vědomí informaci: 
- místostarosty k metodice hodnocení žádostí o přidělení dotace na podporu inovativního  
 podnikání 
- Jakuba Jana Fialy o zprávě o stavu městského FB profilu za rok 2019 
- starosty, který shrnul výsledky dvouměsíčního jednání mezirezortní komise na MPSV ČR  
 „ve věci boje s chudobou“  
        
 
 
Usnesení č. 835/2019 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - ZŠ Pionýrů, Kadaň 
 
          Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 50 000 Kč od Ing. 
Demjanoviče, Kadaň pro Základní školu Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň za účelem 
zahraničního výletu s výukou angličtiny třídy 6.B. 
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Usnesení č. 836/2019 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ Školní, Kadaň 
 
          Rada města schvaluje přijetí účelového věcného daru – pomůcky na logopedii v 
hodnotě 39 416,64 Kč od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem pro 
Základní školu Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov. 
 
        
 
 
Usnesení č. 837/2019 - Přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin 
 
          Rada města bere na vědomí informaci o přerušení provozu mateřských škol v Kadani 
o vánočních prázdninách v roce 2019 dle předloženého rozpisu. 
 
        
 
 
Usnesení č. 838/2019 - Uzavření MŠ Klášterecká, Kadaň - od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 
 
          Rada města bere na vědomí uzavření Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 432 01 
Kadaň, příspěvková organizace v době od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020. 
 
        
 
 
Usnesení č. 839/2019 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ - ZŠ a MŠ při 
nemocnici Kadaň 
 
          Rada města schvaluje povolení výjimky z minimálního počtu dětí ve třídě mateřské 
školy při zdravotnickém zařízení Základní školy a mateřské školy při nemocnici, Kadaň, ul. 
Chomutovská 1289 z 10 na 7 dětí pro školní rok 2019/2020 za předpokladu, že to nebude na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Škola 
nebude požadovat zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy. 
 
        
 
 
Usnesení č. 840/2019 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 92 IROP - ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 841/2019 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 92 IROP - ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění prostředků pro rok 
2021 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). 
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Usnesení č. 842/2019 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 92 IROP - ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků 
pro rok 2021 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. 843/2019 - Souhlas se zapojením do výzvy č. 92 IROP - ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 
        
       
 
 
Usnesení č. 844/2019 – OZV č. 4/2019 o místním poplatku za odpady 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit novou Obecně závaznou 
vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
        
       
 
Usnesení č. 845/2019 - OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit novou Obecně závaznou 
vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku ze psů. 
 
        
       
 
Usnesení č. 846/2019 - Rozpočtové změny 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené rozpočtové změny - 
5. rozpočtové opatření. 
        
       
 
 
 
Usnesení č. 847/2019 - Smlouva o dotaci SK Trhači Kadaň s.r.o. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 
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Usnesení č. 848/2019 - Vzorová smlouva o poskytnutí dotace 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Vzorovou smlouvu 
o poskytnutí individuální dotace č. .../2020. 
 
        
       
 
Usnesení č. 849/2019 - Návrh rozpočtu 2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh rozpočtu 
města na rok 2020. 
        
       
 
Usnesení č. 850/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený Střednědobý výhled 
rozpočtu města na roky 2021-2022. 
        
       
 
Usnesení č. 851/2019 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2020 
 
          Rada města schvaluje předložené odpisové plány jednotlivých příspěvkových 
organizací na rok 2020. 
        
 
 
Usnesení č. 852/2019 - Rozpočty a rozpočtové výhledy PO 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené rozpočty všech 
příspěvkových organizací na rok 2020 a rozpočtové výhledy na roky 2021-2022. 
 
        
       
 
Usnesení č. 853/2019 - Smlouva o poskytnutí dotace - DSO 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 
 
        
       
 
Usnesení č. 854/2019 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 3. a 4. 
segment - kolonáda - zadávací dokumentace 
 
          Rada města schvaluje zadávací podmínky pro zjednodušené podlimitní řízení (dle § 
53 zákona č. 134/2016 Sb.) na akci "Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 
3. a 4. segment - kolonáda". 
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Usnesení č. 855/2019 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 3. a 4. 
segment - kolonáda - komise 
 
          Rada města schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci "Revitalizace 
prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 3. a 4. segment - kolonáda" 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. 856/2019 - Kadaň - úpravy východní části Mírového náměstí - dodatek č. 2 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 18S0038/2019 ze 
dne 21.3.2019 na akci "Kadaň - úpravy východní části Mírového náměstí" s firmou FRK s.r.o., 
IČ: 61324817 se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 857/2019 - Kadaň - výměna povrchu podlahy tělocvičny na DDM Šuplík - výběr 
zhotovitele - vyloučení 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a vylučuje firmu "Jan Hošek, IČ: 
75449323, Dolní Nivy 32, 356 01 Sokolov" ze soutěže pro nesplnění zadávacích podmínek - 
úprava zadávacích podmínek. 
        
 
 
Usnesení č. 858/2019 - Kadaň - výměna povrchu podlahy tělocvičny na DDM Šuplík - výběr 
zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Kadaň - výměna povrchu podlahy tělocvičny na DDM Šuplík" a uzavření SoD s firmou Profil 
plus s.r.o., IČ : 43225110, se sídlem: Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most. 
 
        
 
 
Usnesení č. 859/2019 - Kadaň - úprava prostranství v okolí Prioru 
 
          Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na akci "Kadaň - úprava prostranství 
v okolí Prioru" na základě bodu 16 "Výzvy k podání nabídky" ze dne 8.11.2019. 
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Usnesení č. 860/2019 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – město Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
stezky a cesty na pozemcích ve vlastnictví Nemocnice Kadaň s.r.o. se sídlem Kadaň, 
Golovinova 1559 – par. č. 3174/3, 3174/6, 3174/7 a 3174/8 v k.ú. Kadaň ve prospěch města 
Kadaň se sídlem Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 dle smlouvy v předloženém znění. Věcné 
břemeno se zřizuje bezúplatně. 
       
 
Usnesení č. 861/2019 - Záměr – uzavření dod. č. 1 k Dohodě o způsobu užívání autocvičiště 
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 uzavřít dodatek č. 1 k Dohodě o způsobu užívání 
autocvičiště Kadaň č. 14301/17 ze dne 27.12.2017 ve smyslu rozšíření uživatelů. 
 
       
 
Usnesení č. 862/2019 - Záměr – prodej bytové jednotky č. 1158/005 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. 5 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 nájemci. 
 
       
 
Usnesení č. 863/2019 - Pronájem části par. č. 3065/1 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města bere na vědomí informaci o odstoupení p. Gábora, Rakovník od 
pronájmu části par. č. 3065/1 o vým. cca 350 m2 v k.ú. Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 864/2019 - Výpůjčka části par. č. 3460/236 a části par. č. 3460/20 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s manž. Jindrovými, Kadaň. 
Předmětem smlouvy je část par. č. 3460/236 a část par. č. 3460/20 o vým. cca 170 m2 v k.ú. 
Kadaň (mimo popelnicové stání).  
Doba výpůjčky: určitá, po dobu vlastnictví nemovitosti čp. 1786 s ujednáním možnosti 
předčasného vrácení pro potřeby půjčitele.   
Účinnost smlouvy: od 01.01.2020. 
Využití pozemku: zázemí k domu.  
Povinnosti vypůjčitele: hradit náklady spojené s obvyklým udržováním vypůjčeného pozemku, 
zejména jeho pravidelný úklid.  
Omezení: zřizovat na pozemku jakékoliv stavby a konat jen tak, aby byly zajištěny rozhledové 
poměry na komunikaci (překážky nesmí být vyšší než 0,7m – keře apod.). 
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Usnesení č. 865/2019 - Výpůjčka části par. č. 2996/6 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Sdružením zahrádkářů města 
Kadaně, z.s., zast. předsedou p. Polákem. Předmětem smlouvy je část par. č. 2996/6 o vým. 
cca 240 m2 v k.ú. Kadaň.  
Doba výpůjčky: určitá, po dobu existence sdružení s ujednáním možnosti předčasného vrácení 
pro potřeby půjčitele.  
Účinnost smlouvy: od 01.01.2020. 
Využití pozemku: zázemí pro sdružení. 
Povinnosti vypůjčitele: hradit náklady spojené s obvyklým udržováním vypůjčeného pozemku, 
zejména jeho pravidelný úklid a čištění odvodňovacího příkopu.  
Omezení: zřizovat na pozemku jakékoliv stavby a zdržet se výsadby porostů. 
 
       
 
Usnesení č. 866/2019 - Směna par. č. 905/10 v k.ú. Prunéřov za par. č.  905/7, 905/8 a 905/9 v 
k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnit par. č. 905/10 o 
vým. 1115 m2 v k.ú. Prunéřov z vlastnictví Ing. 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 Ing. 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. 867/2019 - Nebytové prostory - vinotéka na hradě - smlouva č. NB - 0023 
(ukončení dohodou) 
 
          Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor č. NB - 0023 (č. 259/2005) ve znění dodatků č. 1 a č. 2 s Ing. Čadílkem, se sídlem 
Málkov, IČ 71181504 k 31.01.2020. 
 
       
 
Usnesení č. 868/2019 - Nebytové prostory - vinotéka na hradě - smlouva č. NB - 0023 
(ukončení dohodou) 
 
          Rada města ukládá připravit podklady pro zveřejnění záměru pronájmu nebytových 
prostor v čp. 567, ul. Tyršova, k.ú. Kadaň. 
       
 
Usnesení č. 869/2019 - Strážiště II - úprava smlouvy č. 3867/N/01 -  RD  
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 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, Kadaň (změna v ustanovení nájemce, budoucí 
kupující). 
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Usnesení č. 870/2019 - Podklady pro prodej plochy BV 6 (rozvojová plocha -  4 RD) v k.ú. 
Pokutice 
 
          Rada města bere na vědomí informace k rozvojové ploše BV 6 v Pokuticích (vč. 
technické a dopravní infrastruktury). 
       
 
 
Usnesení č. 871/2019 - Podklady pro prodej plochy BV 6 (rozvojová plocha -  4 RD) v k.ú. 
Pokutice 
 
          Rada města ukládá připravit podklady pro zveřejnění záměru nabídky prodeje 
pozemků rozvojové plochy BV 6 v k.ú. Pokutice (4 stavební parcely + příjezdová účelová 
komunikace). 
       
 
 
Usnesení č. 872/2019 - Doplnění smlouvy o výpůjčce č. 14217/17 - nebytové prostory v čp. 
1667 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 14217/17 ze 
dne 01.09.2017 mezi městem Kadaň a spolkem Světlo Kadaň z.s. a to v předloženém znění. 
Jedná se o úpravu předmětu výpůjčky a úpravu zálohových plateb energií a služeb. 
Výpůjčka byla sjednána v návaznosti na veřejný účel využití poskytování sociálních služeb - 
ambulantní a terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími 
jevy. 
       
 
Usnesení č. 873/2019 - Výpůjčka nebytových prostor čp. 377 v k.ú. Prunéřov - Světlo Kadaň z.s. 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 13366/15 ze 
dne 16.12.2015 mezi městem Kadaň a spolkem Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, Kadaň a to v 
předloženém znění. Jedná se o prodloužení doby výpůjčky od 1.1.2020 do 31.12.2021. 
Výpůjčka je schválena v návaznosti na veřejný účel využití a to poskytování služeb sociální 
integrace - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, a fakultativních služeb poskytovaných v 
souvislosti s činností nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Náklady na energie jsou 
hrazeny spolkem. 
       
 
Usnesení č. 874/2019 - Výpůjčka nebytových prostor čp. 377 v k.ú. Prunéřov - NADĚJE 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kadaň a spolkem 
NADĚJE, K Brance 11/19e, Praha 5 a to v předloženém znění. Jedná se o výpůjčku nebytových 
prostor v 1. NP, čp. 377 k.ú. Prunéřov včetně vybavení: místnost č. 105 o výměře 16,79 m2 
(WC by bylo využíváno veřejně) od 1.1.2020 do 31.12.2021. 
Výpůjčka je schválena v návaznosti na veřejný účel využití a to poskytování služeb sociální 
integrace - odborné sociální poradenství – dluhová poradna (§ 37 zákona č. 108/2006 Sb.) 
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Usnesení č. 875/2019 - Výpůjčka pozemků v areálu TJ Vodní sporty Kadaň z.s. 
 
          Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kadaň a TJ Vodní 
sporty Kadaň z.s, Jana Švermy 1716, Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o výpůjčku 
p.č. 2937/1 o výměře 458 m2, p.č. 2937/5, o výměře 12 m2, p.č. 2937/17 o výměře 820 m2 , 
p.č.  2937/18 o výměře 22 m2 a p.č. 2937/23 o výměře 104 m2 v k.ú. Kadaň. 
Výpůjčka je realizována za účelem sjednocení majetkoprávních vztahů v areálu TJ Vodní sporty 
Kadaň, z.s. a s ohledem na smluvní podmínky stanovené ČR - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových (smlouva č. 105/2019 ze dne 25.7.2019). 
 
       
 
Usnesení č. 876/2019 - Rozšíření výpůjčky „Komunitní zahrada“ – č. smlouvy 14619/18 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 114619/18 ze 
dne 03.09.2018 mezi městem Kadaň a pí Mertovou, bytem Kadaň, a to v předloženém znění. 
Jedná se o rozšíření předmětu výpůjčky „Komunitní zahrady“ o majetek nezapisovaný do 
katastru, který je součástí p.č. 2258/3 v k.ú. Kadaň: - oplocení a buňka. Výpůjčka byla sjednána 
s ohledem na veřejný účel využití: zajištění provozování „Komunitní zahrady“ pro širokou 
veřejnost. 
       
 
 
 
Usnesení č. 877/2019 - Smlouva o nájmu nemovitostí č. 9088/07 - Radka z.s. 
 
          Rada města bere na vědomí informace týkající se nájemní smlouvy č. 9088/07 
uzavřené mezi městem Kadaň a spolkem RADKA z.s.  a ukládá vypracování dodatku na 
změnu ceny nájmu s ohledem na cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 856-31/19 ze dne 5.11.2019. 
 
       
       
 
Usnesení č. 878/2019 - Výzva ČR – Státního pozemkového úřadu – trafostanice v ul. Obránců 
míru 
 
          Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít 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. 
       
       
 
 
Usnesení č. 879/2019 - Návrh na stanovení cen nemovitostí pro rok 2020 
 
          Rada města schvaluje nájemní a pachtovní ceny nemovitostí pro rok 2020: 
 
Pozemky pod pevnými stánky:  
1 000,-  Kč/m2/rok 
V odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení 
rady města.   
 
Zahrady a zázemí k domu:  
a/ katastrální území Kadaň 3,- Kč/m2/rok 
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b/ ostatní katastrální území 1,50 Kč/m2/rok 
V odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení 
rady města.  
 
Pozemky k pěstitelské činnosti (zahrádkářské kolonie): 
Cena bude stanovena individuálně s ohledem na charakter užívání. V případě, že by byla 
shledána za cenu nižší než v místě a čase obvyklou, bude odůvodněna. 
Pozemky k zemědělské činnosti:  
a/ Cena půdy dle vyhlášky č. 298/2014 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s 
přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků ve znění pozdějších 
předpisů.  
b/ Cena určená metodickým pokynem Státního pozemkového úřadu ČR (jedná se o převzaté 
nájemní smlouvy).  
V odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení 
rady města. 
 
Pozemky k podnikatelské činnosti:  
Cena v čase a místě obvyklá stanovena znalcem v oboru.  
V odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení 
rady města.  
 
Ostatní pozemky:  
1,- Kč/m2/rok až 100,- Kč/m2/rok s ohledem na charakter užívání. 
V odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení 
rady města.  
 
Nebytové prostory a areály (soubor nemovitostí):  
Cena bude stanovena individuálně s ohledem na charakter a účel užívání. 
 
       
 
 
Usnesení č. 880/2019 - Návrh na stanovení cen nemovitostí pro rok 2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 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. 
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Usnesení č. 881/2019 - Cestní nadjezd - mostek směr průmyslová zóna Královský vrch - 
Prunéřov 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na realizaci stavby „Cestní 
nadjezd – mostek směr průmyslová zóna Královský vrch – Prunéřov“ mezi městem Kadaň a 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město a to v předloženém znění. 
       
 
Usnesení č. 882/2019 - Přidělení bytu snížené kvality s jistotou – vel. 1+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 
v budově v Prunéřově, Kadaň s p. Balogem, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 883/2019 - Přidělení bytu snížené kvality s jistotou –vel. 1+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 
v budově v Prunéřově, Kadaň s p. Betinským, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 884/2019 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty –vel. 2+kk 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk 
v budově v Prunéřově, Kadaň s pí Leblovou a p. Leblem, bytem Kadaň. 
       
 
Usnesení č. 885/2019 - Přidělení bytu s přistoupením k dluhu –vel.1+2 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 
v budově v ul. Chomutovská, Kadaň s pí Vaňharkovou, bytem Kadaň. 
       
 
Usnesení č. 886/2019 - Revokace usnesení č. 497/2019 ze dne 13.06.2019 o vyčlenění volného 
bytu – č. p. 1346/002, vel. 1+1 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 497/2019 ze dne 13.06.2019 o vyčlenění bytu v ulici 
Golovinova 1346 č. b. 002 o vel. 1+1 v Kadani pro potřeby Nemocnice s poliklinikou v Kadani. 
 
       
 
 
Usnesení č. 887/2019 - Volné byty – č. p. 1348/006, vel. 1+2, č. p. 1346/002, vel. 1+1 
 

           Rada města schvaluje vyčlenit byt v ulici Golovinova č.p. 1348/006, vel. 1+2 v Kadani 
jako byt startovací, byt v ulici Golovinova č.p. 1346/002, vel.  1+1 v Kadani  jako sociální a 
ukládá projednat s vlastníky bytů, u kterých jsou komplikované nájemní vztahy, možnost 
pronájmu bytů lékařům kadaňské nemocnice. 

 
       
 
 
 



12 
 

Usnesení č. 888/2019 - Přidělení sociálního bytu s jistotou –vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 
v budově v ul. Chomutovská, Kadaň s pí Fakovou, bytem Kadaň. 
 
       
Usnesení č. 889/2019 - Žádost o schválení podnájmu bytu –vel. 3+1 
 
          Rada města schvaluje p. Lédlovi bytem Kadaň, podnájem bytu jiným osobám za 
účelem bydlení na dobu určitou do 31.12.2020. 
 
       
 
Usnesení č. 890/2019 - Revokace usn. č. 802/2019 ze dne 07.11.2019 o přidělení bytu v DPS - 
vel. 1+1 
 
          Rada města revokuje usnesení č. 802/2019 ze dne 07.11.2019 o přidělení bytu o 
velikosti 1+1 v budově v ulici Věžní, Kadaň s p. Poněšickým, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 891/2019 - 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 neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách. 
 
       
 
Usnesení č. 892/2019 - Havárie kanalizace v Prunéřově, Kadaň 
 
          Rada města schvaluje dle "Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Kadaň", čl. VII "Odlišné postupy", odst. 5, odstranění havárie kanalizace v Prunéřově, 
Kadaň firmou Sojka Transport s.r.o., Černovická 5523, Chomutov, IČ: 02663911. 
 
        
 
Usnesení č. 893/2019 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení – pí Horvátová 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 894/2019 - Smlouva o partnerství s Místní akční skupinou Vladař o. p. s. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o partnerství 
mezi Městem Kadaň a MAS Vladař o.p.s., se sídlem Karlovarská 6, 364 53 Valeč a pověřit Mgr. 
Jana Losenického zastupováním města Kadaň na plenárním zasedání MAS Vladař o.p.s. 
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Usnesení č. 895/2019 - Zahraniční cesta - Euroregion Krušnohoří 
 
          Rada města schvaluje zahraniční cestu Mgr. Jana Losenického včetně dopravy 
služebním vozidlem s řidičem na jednání Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří dne 
2. 12. 2019 ve Freiburgu (Sasko, Německo). 
 
        
 
 
Usnesení č. 896/2019 - Akce „Veřejná květinová výzdoba v Kadani“ - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce „Veřejná 
květinová výzdoba v Kadani“: 
 
1. Studený s.r.o., Tušimice 27, 432 01 Kadaň, IČO 25494228 
2. Marek Čepelák, Věžní 719, 432 01 Kadaň, IČO 63165902 
3. Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o., Jitřní 1951, 432 01 Kadaň, IČO 27262588 
4. Technické služby Kadaň s.r.o., Polní 1900, 432 01 Kadaň, IČO 25441094 
5. Ing. Vlastimil Platil, Přívozní 1, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 46789529 
 
        
 
 
Usnesení č. 897/2019 - Poskytnutí dotace na pořízení a instalaci nádrží z Programu podpory 
využití dešťové vody na území města Kadaně 
 
          Rada města schvaluje v souladu s Programem podpory využití dešťové vody na 
území města Kadaně dotace: 
 
Poř. č. Žadatel Projekt Dotace (Kč) 

 
1. 

Martin Starý, 
Kadaň  

 
Podzemní nádrž/8000l 

 
36 923,15 

 
2. 

Jana Voleníková, 
Kadaň 

 
Nadzemní nádrž/1000l 

 
1 336,- 

 
3. 

Roman Mojžíš, 
Kadaň 

 
Podzemní nádrž/4000l 

 
11 945,- 

 
4. 

Pavel Zeman, 
Kadaň 

 
Podzemní nádrž/8000l 

 
50 000,- 

 

        
 
 
Usnesení č. 898/2019 - Program podpory využití dešťové vody na území města Kadaně pro rok 
2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený „Program podpory 
využití dešťové vody na území města Kadaně pro rok 2020“. 
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Usnesení č. 899/2019 - Program podpory využití dešťové vody na území města Kadaně pro rok 
2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kadaně týkající se Programu podpory využití dešťové vody na území 
města Kadaně pro rok 2020“. 
        
       
 
 
Usnesení č. 900/2019 - Objekt pro vinici sv. Michaela v Kadani 
 
          Rada města bere na vědomí informaci o objektu pro vinici sv. Michaela v Kadani, pro 
případnou realizaci zvolila variantu SLOUP a ukládá Ing. Purnochové ve věci dále jednat s doc. 
Šépkou z UMPRUM, PaedDr. Hrdinou z SPŠS a OA Kadaň a firmou Brispol a.s. 
 
        
  
Usnesení č. 901/2019 - Pořízení změny územního plánu Kadaně - pozemek p. č. 2914/1 v k. ú. 
Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 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 podmínit pořízení změny úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 
písm. f) stavebního zákona navrhovatelem. 
 
        
        
Usnesení č. 902/2019 - Pořízení změny územního plánu Kadaně z podnětu města Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 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. 903/2019 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních 
památek na území Městské památkové rezervace 2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh Programu na 
záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové 
rezervace Kadaň 2020. 
       
 
 
Usnesení č. 904/2019 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních 
památek na území Městské památkové rezervace 2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 
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Usnesení č. 905/2019 - Rozdělení dotací v Dotačním programu v oblasti sociálních služeb 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací v dotačním 
programu v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města na rok 2020 takto: 
 

Název organizace doporučeno RM 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. 

- 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 
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Usnesení č. 906/2019 - Navýšení počtu zaměstnanců - Domovník - preventista 
 
          Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví MěÚ Kadaň o 4 osoby od 1.1.2020 do 30.6.2022 pro agendu Domovník - 
preventista. 
        
 
Usnesení č. 907/2019 - Strategický plán sociálního začleňování 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán sociálního 
začleňování města Kadaně pro roky 2020 - 2024 s navrženými úpravami. 
 
        
       
 
Usnesení č. 908/2019 - Aktualizace Místního plánu inkluze 
 
          Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 909/2019 - Dodávka automobilu formou finančního leasingu 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr dodavatele osobního 
automobilu formou finančního leasingu a schvaluje uzavření smlouvy s firmou AUTO 
MYSLIVEC s.r.o., IČ 49902172, Hlubanská 741, 441 01 Podbořany. 
 
        
 
Usnesení č. 910/2019 - Vyhodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu "Poskytování 
dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019". 
 
          Rada města bere na vědomí vyhodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu 
"Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019". 
 
        
 
Usnesení č. 911/2019 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019" 
 
          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 dle předloženého návrhu a zároveň vyřazuje žádosti Ing. Čadílka a společnosti 
Dovezsváču s.r.o. z důvodu podmínek v čl. 15, bodu 2 Dotačního programu pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání (žadatel může podat jen 
jednu žádost za rok). 
 

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno  
(v Kč) 

Doporučeno  
(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 
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Usnesení č. 912/2019 - Smlouva o plnění závazku veřejné služby - Zajištění MAD v územním 
obvodu města Kadaně pro rok 2020 
 
          Rada města schvaluje předloženou smlouvu o plnění závazku veřejné služby- 
zajištění MAD v územním obvodu města Kadaně pro rok 2020 mezi městem Kadaň a TS 
Kadaň, s.r.o. 
        
 
Usnesení č. 913/2019 - Možnost zřízení autobusové linky Jáchymov - Praha 
 
          Rada města ukládá projednat možnost zřízení autobusové linky Jáchymov - Praha a 
spolufinancování linky s dalšími subjekty na této trase. 
 
        
 
Usnesení č. 914/2019 - Žádost o zkrácení doby nočního klidu 
 
          Rada města projednala žádost o zkrácení doby nočního klidu z 6.6.2020 na 7.6.2020 
do 02.00 hod. pro konání koncertu v kempu a koupališti v Prunéřově a ukládá zapracovat 
doplnění do OZV č. 3/2019 předkládané ke schválení zastupitelstvu města. 
 
        
       
 
Usnesení č. 915/2019 - Plán práce RM a ZM pro rok 2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení plán práce rady města a 
zastupitelstva města pro rok 2020. 
       
       
 
Usnesení č. 916/2019 - Žádost obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky 
 
          Rada města projednala žádost obce Bublava o poskytnutí příspěvku za účelem 
přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava a 
nedoporučuje zastupitelstvu města poskytnutí příspěvku. 
 
        
       
Usnesení č. 917/2019 - Žádost Junák-český skaut o užití znaku města 
 
          Rada města schvaluje udělení souhlasu s užíváním znaku města pro Junák - český 
skaut středisko Úhošť Kadaň, z.s. IČ: 47792116 středisko evid. č. 422.05 pro potřeby nové 
střediskové vlajky a vlajky pro oddíly. 
 
        
 
Usnesení č. 918/2019 - Žádost DC Radka o použití loga města 
 
          Rada města schvaluje užití loga města Kadaně pro potřeby DC Radka na roll-up k 
propagaci dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 919/2019 - Úprava usnesení rady města č. 729/2019 
 
          Rada města schvaluje úpravu usnesení rady města č. 729/2019 ze dne 10.10. 2019 a 
to vypuštění textu... "do 7.11. 2019" a nahrazení ..."při potvrzení realizace plánované operace". 
 
        
 
Usnesení č. 920/2019 - Zprávy předsedů komisí rady města o činnosti za rok 2019 
 
          Rada města bere na vědomí jednotlivé zprávy o činnosti komisí rady města za rok 
2019. 
            
 
Usnesení č. 921/2019 - Odměny členům komisí za výkon funkce člena komise 
 
          Rada města schvaluje odměnu za výkon funkce členům komisí rady města, kteří 
nejsou členy zastupitelstva města za rok 2019: 
Komise MPR: Mgr. Gavenda           
Juniorská komise: p. Fiala, sl. Slámová a p. Klusák                  
Přestupková komise: pí Bóriková, pí Podolská, pí Pokorná, p. Matějka, pí Hlaváčková,  
p. Šamonil, pí Farkašová a p. Holeček dle předloženého návrhu. 
 
             
 
Usnesení č. 922/2019 - Zprávy předsedů výborů zastupitelstva města o činnosti za rok 2019 
 
          Rada města bere na vědomí předložené zprávy jednotlivých předsedů výborů 
zastupitelstva města a doporučuje je zastupitelstvu města ke schválení. 
 
        
       
    
Usnesení č. 923/2019 - Odměny členům výborů za výkon funkce člena výboru 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení výše odměn za výkon 
funkce členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města dle předložených návrhů. 
 
       
             
Usnesení č. 924/2019 - Návrh na odvolání členky kontrolního výboru 
 
          Rada města projednala návrh předsedy kontrolního výboru na odvolání Ing. Hladové z 
kontrolního výboru a ukládá zařadit tento bod do programu jednání zastupitelstva města. 
 
       
             
 
Usnesení č. 925/2019 - Stanovení náhrad ušlého výdělku pro zastupitele a cestovné pro rok 
2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města 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. 
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Usnesení č. 926/2019 - Uzavření Veřejnoprávní smlouvy s obcí Radonice 
 
          Rada města schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení 
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Kadaň a obcí 
Radonice. 
        
 
Usnesení č. 927/2019 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní 
pyrotechnika – Renata Ölweczká 
 
          Rada města neschvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní 
pyrotechniky čl. 2 bod 3) pro Renatu Ölweczkou, bytem Kadaň za účelem konání rodinné oslavy 
narozenin dne 30. 11. 2019 od 19,00 hodin do 19,30 hodin na prostranství před restaurací 
"Slovan" ul. Chomutovská v Kadani. 
 
        
 
Usnesení č. 928/2019 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace z FÚK pro 
Nemocnici Kadaň, s.r.o. 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace 
z Fondu Ústeckého kraje mezi městem Kadaň a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156, k realizaci projektu "Plnění základních úkolů obce - 
rozvoj zdraví" (dotace bude použita na rekonstrukci oddělení šestinedělí v kadaňské nemocnici). 
 
        
 
Usnesení č. 929/2019 - Termín mimořádné schůze rady města 
 
          Rada města schvaluje termín mimořádné schůze rady města Kadaně dne 12.12.2019 
od 14.00 hod. 
        
 
    
    


