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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU z 15. SCHŮZE 
 

 RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 27.2.2020 od 8:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 102/2020 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla 
splněna, kromě usnesení č. 72/2020, které trvá. 
 
        
Usnesení č. 103/2020 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města bere na vědomí informaci: 
- tajemníka ohledně pojištění města o odpovědnosti zastupitelů 
- starosty o jednání s ŘSD Chomutov ohledně výstavby kruhového objezdu na křižovatce I/13  
  Vernéřov a opravě silnice I/13 směrem do Chomutova 
 
        
 
Usnesení č. 104/2020 - Zpráva Nemocnice Kadaň, s.r.o. 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu Nemocnice Kadaň, s.r.o. a schvaluje 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. zástupce města z dozorčí rady 
společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o., předloženou strategii nemocnice do roku 2023. 
 
       
 
Usnesení č. 105/2020 - Přerušení provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin 2020 
 
          Rada města bere na vědomí informace o přerušení provozu mateřských škol v Kadani o 
prázdninách v roce 2020 dle předloženého rozpisu. 
 
        
 
Usnesení č. 106/2020 - Žádost o souhlas s přijetím daru - MŠ Olgy Havlové, Kadaň 
 
          Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 50 000 Kč od firmy 
Jirkovská Izolační, s.r.o., Vrskmaň 74 pro Mateřskou školu Olgy Havlové, kpt. Jaroše 581 
Kadaň, příspěvková organizace na nákup pomůcek a vybavení mateřské školy, nebo na 
vzdělávací či sportovní aktivitu dětí v rámci programu MŠ. 
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Usnesení č. 107/2020 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy na finanční dar -  ZŠ a 
MŠ při nemocnici Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 4 740 Kč na 
zaplacení obědů ve školní jídelně pro 2 žáky, v období od 28. 2. 2020 do 30. 6. 2020, mezi 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Základní školou a mateřskou školou při nemocnici, Kadaň, ul. 
Chomutovská 1289 v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti". 
 
        
 
Usnesení č. 108/2020 - Změny odpisových plánů PO 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2020 pro Základní 
školu Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov. 
        
 
Usnesení č. 109/2020 - Změny odpisových plánů PO 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2020 pro Mateřskou 
školu, ul. Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace. 
 
        
 
Usnesení č. 110/2020 - Změny odpisových plánů PO 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2020 pro Základní 
školu Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov. 
 
        
 
Usnesení č. 111/2020 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 
 
          Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 pro 
příspěvkovou organizaci Městská správa sociálních služeb, se sídlem Kadaň, Věžní 958. 
 
        
 
Usnesení č. 112/2020 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 
 
          Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 pro 
příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení Kadaň, se sídlem Kadaň, Čechova 147. 
 
        
 
Usnesení č. 113/2020 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 
 
          Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 pro 
příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení Kadaň, se sídlem Kadaň, U Stadionu 2028. 
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Usnesení č. 114/2020 - Stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 
 
          Rada města schvaluje předložené Stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 pro 
Nemocnici Kadaň s.r.o., se sídlem Kadaň, Golovinova 1559. 
 
        
 
Usnesení č. 115/2020 - Žádost DSO Cyklostezka Prunéřov - Černovice 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí dotace s Dobrovolným svazkem obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice. 
 
        
       
 
 
Usnesení č. 116/2020 - Smlouva o poskytnutí dotace Destinační agentuře Dolní Poohří 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Kadaň pro Destinační agenturu Dolní Poohří, 
o.p.s. ve výši 200.000 Kč. 
        
       
 
 
Usnesení č. 117/2020 - Rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok 
2019 
 
          Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací 
za rok 2019. 
        
 
Usnesení č. 118/2020 - Vyúčtování dotací za rok 2019 
 
          Rada města bere na vědomí vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města 
sportovním klubům, ostatním žadatelům, sociálním organizacím a vyúčtování individuálních 
dotací za rok 2019. 
        
 
Usnesení č. 119/2020 - Vyúčtování dotací za rok 2019 
 
          Rada města ukládá ekonomickému odboru uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně 
spolku RADKA z.s. v souladu s čl. VI. odst. 2 a 3 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2019 - 
Dobrovolnické centrum ve výši 2.077,85 Kč. 
 
        
 
 
Usnesení č. 120/2020 - Vyúčtování dotací za rok 2019 
 
          Rada města ukládá ekonomickému odboru uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně 
spolku RADKA z.s. v souladu s čl. VI. odst. 2 a 3 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 11/2019 - 
Komunitní (prorodinné aktivity) ve výši 10.000 Kč. 
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Usnesení č. 121/2020 - Rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města navýšit celkový objem Dotací pro sportovní 
kluby o 66.000 Kč z celkového objemu Dotací ostatním a zapracovat tuto rozpočtovou změnu 
do 2. rozpočtového opatření. 
        
       
 
 
Usnesení č. 122/2020 - Rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací sportovním klubům 
na rok 2020 dle předloženého návrhu takto: 
 

Název organizace druh sportu dotace 2019 žádost 2020 návrh návrh  

    starosty RM 

Činnosti      

TJ DNT Kadaň, z.s. vodní slalom 110 000 158 000 115 000 115 000 

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s. rychlostní 
kanoistika 

230 000 230 000 230 000 230 000 

Karate klub Kadaň a 
Klášterec, z.s. 

karate 110 000 120 000 110 000 110 000 

FBC DDM Kadaň florbal 230 000 230 000 230 000 230 000 

SK Kosagym Kadaň, z.s. kickbox 100 000 140 000 120 000 120 000 

FC BETIS KADAŇ futsal 119 000 119 000 119 000 119 000 

JUDO KADAŇ, z.s. judo 120 000 120 000 120 000 120 000 

Tenisový Klub KADAŇ, z.s. tenis 280 000 300 000 300 000 300 000 

ATLETIKA Kadaň, z.s. atletika 50 000 50 000 50 000 50 000 

TJ Pohyb a my Kadaň, z.s.  gymnastika + 
cvičení 

100 000 115 000 115 000 115 000 

Nohejbalový klub Kadaň nohejbal 26 000 54 000 30 000 30 000 

TJ Elektrárny Kadaň kuželky 96 000 128 000 90 000 90 000 

Sportovní klub policie Kadaň, 
z.s. 

fotbal, malá 
kop., šipky 

18 000 30 000 18 000 18 000 

      

Projekty      

TJ DNT Kadaň  15 000 20 000 15 000 15 000 

Spolek oddílů malé kopané, z.s. 10 000 10 000 10 000 10 000 

Hnízdil Team z.s.  15 000 15 000 15 000 15 000 

Hnízdil Team z.s.  13 000 15 000 15 000 15 000 

Běžecký klub F - C Kadaň  15 000 15 000 15 000 15 000 

Běžecký klub F - C Kadaň  8 000 8 000 8 000 8 000 

Karate klub Kadaň a Klášterec z.s. 27 500 60 000 40 000 40 000 

Karate klub Kadaň a Klášterec z.s.  50 000 50 000 50 000 

Karate klub Kadaň a Klášterec z.s.  20 000 10 000 10 000 

Karate klub Kadaň a Klášterec z.s.  60 000 20 000 20 000 

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.  4 500 5 000 4 500 4 500 

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.  10 000 12 000 10 000 10 000 

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.  12 000 12 000 12 000 12 000 

TJ Vodní sporty Kadaň, z.s.  20 000 20 000 10 000 10 000 

SK Kosagym Kadaň  40 000 70 000 30 000 30 000 

SK Kosagym Kadaň  25 000 40 000 15 000 15 000 

SK Kosagym Kadaň  30 000 55 000 35 000 35 000 

ČSS, z.s. - sportovně 
střelecký klub Kadaň 

Kadaň 2 000 3 200 2 000 2 000 

ČSS, z.s. - sportovně Kadaň 2 000 3 200 2 000 2 000 
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střelecký klub Kadaň 

ČSS, z.s. - sportovně 
střelecký klub Kadaň 

Kadaň 500 500 500 500 

ATLETIKA Kadaň, z.s.  13 000 15 000 15 000 15 000 

TJ Pohyb a my Kadaň, z.s.  gymnastika + cvičení 80 000 80 000 80 000 

Street Hard Workers, z.s. street workout  22 500 5 000 5 000 

CELKEM  1 851 500 2 405 400 2 066 000 2 066 000 

 

        
       
 
 
Usnesení č. 123/2020 - Rozdělení dotací ostatním žadatelům na rok 2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací ostatním 
žadatelům na rok 2020 takto: 
 

Název organizace dotace 2019 žádost 2020 návrh návrh 

   starosty RM 

Činnosti     

JUNÁK svaz skautů, Kadaň 68 000 68 000 68 000 68 000 

Divadlo Navenek, Kadaň 40 000 40 000 40 000 40 000 

Klub filatelistů J. Lieslera Kadaň 1 000 2 500 1 000 1 000 

Taneční studio REFLEX, Kadaň 125 000 44 000 44 000 44 000 

Leonis Dance Kadaň, z.s.  70 000 35 000 35 000 

Spolek seniorů města Kadaně, z.s. 10 000 10 000 10 000 10 000 

Klub přátel města Kadaně 40 000 20 000 20 000 20 000 

Oblastní skupina agility Kadaň 5 000 22 000 10 000 10 000 

Krušnohorský autoklub Kadaň v AČR 15 000 10 000 10 000 10 000 

     

Projekty     

Česká mažoretková federace, Postoloprty 25 000 25 000 25 000 25 000 

Český rybářský svaz 12 500 12 500 12 500 12 500 

Okresní hospodářská komora v Chomutově 10 000 20 000 10 000 10 000 

Okresní hospodářská komora v Chomutově 10 000 40 000 10 000 5 000 

ZO čes. odb. svazu severozáp. energetiků 
EPR 

20 000 20 000 20 000 20 000 

Světlo Kadaň z.s.  20 000 15 000 20 000 

CELKEM 381 500 424 000 330 500 330 500 

 
 

        
       
 
 
Usnesení č. 124/2020 - Rozdělení dotací ostatním žadatelům na rok 2020 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města snížit celkový objem Dotací ostatním o 
369.500 Kč, rozpočtovou změnou z tohoto objemu 300.000 Kč přesunout do odboru životního 
prostředí na parkurové hřiště a 3.500 Kč do rezervy města v rámci 2. rozpočtového opatření. 
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Usnesení č. 125/2020 - Rozdělení hospodářských výsledků PO za rok 2019 do fondů 
 
          Rada města schvaluje dle předložené tabulky rozdělení hospodářských výsledků 
příspěvkových organizací za rok 2019 do fondů takto: 
 

Rozdělení hospodářských výsledků PO za rok 2019 
do fondů 

 

    v Kč 
     

 HV 2019 odvod zřizovateli fond rezervní fond odměn 

MěSSS, Věžní 958 0,00  0,00 0,00 

KZK Kadaň 50 077,77  50 077,77 0,00 

SZK Kadaň, U Stadionu 
2028 

458,53  458,53 0,00 

1. MŠ, Kpt. Jaroše 581 168,38  168,38 0,00 

3. MŠ, Žitná 615 91 388,14  91 388,14 0,00 

4. MŠ, Klášterecká 1557 54 588,29  54 588,29 0,00 

6. MŠ, Husova 1337 33 562,32  33 562,32 0,00 

9. MŠ, Na Podlesí 1481 48 273,93  48 273,93 0,00 

10. MŠ, Školní 1479 28 779,06  28 779,06 0,00 

ZŠ a MŠ při nem. 28 517,73  28 517,73 0,00 

1. ZŠ, Školní 1479 82 192,86  82 192,86 0,00 

2. ZŠ, Pionýrů 1102 28 754,15  28 754,15 0,00 

3. ZŠ, Chomutovská 1683 8 818,94  8 818,94 0,00 

5. ZŠ, Na Podlesí 1480 135 402,58  135 402,58 0,00 

ZUŠ, J. Švermy 474 39 371,25  39 371,25 0,00 

DDM, J. Roháče 1381 11 279,86  11 279,86 0,00 

 
        
 
Usnesení č. 126/2020 - Rozdělení hospodářských výsledků PO za rok 2019 do fondů 
 
          Rada města ukládá odvod z fondu investic do rozpočtu města těmto zařízením: 
- DDM     ve výši    100 tis. Kč 
- MěSSS ve výši 1.000 tis. Kč 
        
 
Usnesení č. 127/2020 - Rozdělení hospodářských výsledků PO za rok 2019 do fondů 
 
          Rada města ukládá všem příspěvkovým organizacím nevytvářet zisk a pravidelně čerpat 
své fondy. 
        
 
Usnesení č. 128/2020 - Žádost o individuální dotaci - Muzeum čs. opevnění z let 1936 - 1938 
"Na Kočičáku" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnutí individuální dotace spolku 
Muzeum československého opevnění z let 1936 - 1938 "Na Kočičáku", z.s. na publikaci "Obrana 
Kadaně v roce 1938" ve výši 52.800 Kč. 
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Usnesení č. 129/2020 - Rozpočtové změny 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené 2. rozpočtové opatření 
včetně navržených opatření. 
 
        
       
 
Usnesení č. 130/2020 - Úprava části Mírového náměstí - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Úprava 
části Mírového náměstí" a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ: 613224817, se sídlem: 
Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 131/2020 - 3. ZŠ - obnova gastro vybavení kuchyně - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "3. ZŠ - 
obnova gastro vybavení kuchyně": 
1. Elkus s.r.o., náměstí Prokopa Velikého 443/12a, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 47309610 
2. GASTRO SIMI Servis s.r.o., Labské nábřeží 35, 405 02 Děčín, IČO: 02200546 
3. Fagor Gastro Cz s.r.o., Třebohostická  9/564, 100 00 Praha 10, IČO: 27201139 
4. HOFMANN - CONSULTING, s.r.o., Lipská 5781, 430 03 Chomutov, IČO: 61329631 
5. Gastro-Walter s.r.o., Pod Vrchem 68, 405 05 Děčín, IČO: 22802967 
 
        
 
 
Usnesení č. 132/2020 - Chodník v ul. Průmyslová - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "Chodník v ul. 
Průmyslová": 
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. 133/2020 - Revitalizace veřejných prostranství – Sídliště D  - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na akci "Revitalizace veřejných 
prostranství – Sídliště D Na Podlesí -D3 – Altán a sad": 
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 
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 
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Usnesení č. 134/2020 - Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu č.p. 722 - dodatek č.3 
SoD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 14851/19  ze dne 
15.4.2019 na akci "Kadaň - rekonstrukce budovy spolkového domu č.p. 722" s firmou PETROM 
STAVBY, a.s., IČ 26769611,se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice. 
 
        
 
 
Usnesení č. 135/2020 - 5. ZŠ - oprava podlah - pavilon B - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "5. ZŠ - oprava 
podlah - pavilon B": 
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň 
2. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
3. Roman Jamečný s.r.o., IČ 03770184, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10 
 
        
 
 
Usnesení č. 136/2020 - Oprava chodníku za domem č.p. 1354 - 1360 - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Oprava 
chodníku za domem č.p. 1354 - 1360" a uzavření SoD s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 
05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 137/2020 - Oprava opěrné stěny v ul. J. Švermy - 1. etapa - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Oprava 
opěrné stěny v ul. J. Švermy - 1. etapa" a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ 27449416, 
Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5. 
 
        
 
 
Usnesení č. 138/2020 - Rekonstrukce chodníků v ulici Kpt. Jaroše pro město Kadaň - příkazní 
smlouva 
 
          Rada města odkládá projednání příkazní smlouvy na součinnost při zajištění dotace na 
akci "Rekonstrukce chodníků v ulici Kpt. Jaroše pro město Kadaň" s firmou RPA Dotace, s.r.o., 
se sídlem: Koutného 2269/3, 628 00 Brno - Líšeň, IČ: 01399357. 
 
        
 
 
Usnesení č. 139/2020 - Dodávka a montáž lanového hřiště - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Dodávka a montáž lanového hřiště" a uzavření SoD s firmou Hřiště hrou s.r.o., IČ: 03673073 
se sídlem: Sobotecká 810, 511 01 Turnov. 
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Usnesení č. 140/2020 - 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 pozemcích ve vlastnictví města – par. č. 144 a 386 v k.ú. Kadaň, 
za jednorázovou úplatu ve výši 2.100,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 dle smlouvy v předloženém znění. 
 
       
 
Usnesení č. 141/2020 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – GasNet, s.r.o. 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve 
vlastnictví města – par. č. 1447/1, 2276/4, 2276/9 a 2313/3 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou 
úplatu ve výši 23.800,- Kč + DPH ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad 
Labem dle smlouvy v předloženém znění. 
 
       
 
Usnesení č. 142/2020 - Záměr – prodej / pronájem části par. č. 3460/3 a části par. č. 3460/171 v 
k.ú. Kadaň 
 
          Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru obce 
prodat část par. č. 3460/3 a 3460/171 o celkové vým. cca 810 m2 v k.ú. Kadaň. 
 
       
       
 
Usnesení č. 143/2020 - Záměr – prodej / pronájem části par. č. 3460/3 a části par. č. 3460/171 v 
k.ú. Kadaň 
 
          Rada města neschvaluje zveřejnění záměru obce pronajmout část par. č. 3460/3 a 
3460/171 o celkové vým. cca 810 m2 v k.ú. Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 144/2020 - Záměr – prodej části par. č. 3460/188 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 část par. č. 3460/188 o vým. 114 m2 v k.ú. Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 145/2020 - Převod práv a závazků – bytová jednotka, garážové stání A6 v Kadani 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13852/16 na prodej bytové 
jednotky o velikosti podlahové plochy 64 m2, umístěné v bytovém domě v ul. Dvořákova v 
Kadani, stojícím na pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň, podílu na 
společných částech domu čp. 1841, 1842 a 1843 a podílu 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 změnu v 
ustanovení nájemce a budoucího kupujícího: p. Sojka, bytem Kadaň, – reálné vlastnictví). 
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Usnesení č. 146/2020 - Převod práv a závazků – bytová jednotka, garážové stání A6 v Kadani 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13853/16 na 
prodej garážového 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 
změnu v ustanovení nájemce a budoucího kupujícího: p. Sojka, bytem Kadaň,– reálné 
vlastnictví). 
       
       
 
Usnesení č. 147/2020 - Prodej bytové jednotky v Kadani – nájemní byt s možností odkupu 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní s manž. Hradilovým, bytem Kadaň, na prodej bytové jednotky v budově stojící na 
pozemku par. č. 2953/120, příslušného podílu na společných částech domu vč. garážového 
stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/120 v k.ú. Kadaň dle smlouvy v 
předloženém znění. Kupní cena nemovitosti činí 690.000,- Kč. Zároveň uhradí budoucí 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. 4664-14/2020 ze 
dne 12.02.2020. 
 
       
       
 
Usnesení č. 148/2020 - Prodej par. č. 2996/3, 2996/4, 2996/101 a 2996/106 v k.ú. Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej 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 p. 
Zaržickému, Kadaň za dohodnutou kupní cenu 4.363,- Kč. 
 
       
       
 
Usnesení č. 149 - Prodej BJ v Kadani - startovací byt s možností odkupu 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej bytové jednotky, stojící 
na pozemcích par. č. 1853 a 1852, spoluvlastnický podíl o velikosti 532/25094 na společných 
částech budovy a na pozemcích par. č. 1853 a 1852 v k.ú. Kadaň s výhradou zpětné koupě pro 
město Kadaň za dohodnutou kupní cenu 294 108,- Kč do vlastnictví p. Esztergályosovi, bytem 
Kadaň. 
 
       
       
 
Usnesení č. 150 - Prodej BJ v Kadani - startovací byt s možností odkupu 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej bytové jednotky  
budově čp. 1194, 1195, 1196, 1197, stojící na pozemcích par. č. 1904, 1903, 1902, 1901, 
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 s výhradou zpětné 
koupě pro město Kadaň za dohodnutou kupní cenu 333 100,-Kč do vlastnictví manželům - 
Procházkovým, bytem Kadaň. 
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Usnesení č. 151/2020 - Záměr - prodej BJ č. 1293/001 v Kadani - startovací byt s možností 
odkupu 
 
          Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje startovacího 
bytu č. 1 v čp. 1293, ul. Klášterecká, k.ú. Kadaň (na podkladě žádosti současného nájemce 
bytu, z důvodu neplnění podmínek nájemní smlouvy). 
 
       
      T 
 
Usnesení č. 152/2020 - BJ a garážové stání B1, ul. Dvořákova, Kadaň - převod práv a závazků 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení Smlouvy o nájmu 
bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 14506/18 s pí Halouzkovou, bytem Kadaň, 
dohodou ke dni 31.03.2020. 
 
       
       
 
Usnesení č. 153/2020 - BJ a garážové stání B1, ul. Dvořákova, Kadaň - převod práv a závazků 
 
          Rada města schvaluje do doby realizace Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí 
smlouvě kupní pronájem nemovitosti - bytové jednotky o velikosti podlahové plochy 50 m2, 
umístěné v bytovém domě v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích par. č. 1419/2, 
1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň manželům pí Vildovým, oba bytem Kadaň. 
Nájemní cena činí 1 500,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny. 
Účinnost smlouvy od 01.04.2020. 
       
 
Usnesení č. 154/2020 - BJ a garážové stání B1, ul. Dvořákova, Kadaň - převod práv a závazků 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o nájmu 
bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti - bytovou jednotku o velikosti 
podlahové plochy 50 m2, umístěnou v bytovém domě 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 a 
podíl na zastavěných pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň manželům 
Vildovým, oba bytem Kadaň, s účinností od 01.04.2020. Výše kupní ceny činí 390 000,- Kč. 
 
       
       
 
Usnesení č. 155/2020 - BJ a garážové stání B1, ul. Dvořákova, Kadaň - převod práv a závazků 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení Smlouvy o nájmu 
garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 14507/18 s pí Halouzkovou, bytem 
Kadaň, dohodou ke dni 31.03.2020. 
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Usnesení č. 156/2020 - BJ a garážové stání B1, ul. Dvořákova, Kadaň - převod práv a závazků 
 
          Rada města schvaluje do doby realizace Smlouvy o nájmu garážového stání s ujednáním 
o budoucí smlouvě kupní pronájem nemovitosti - 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, manželům 
Vildovým, oba bytem Kadaň. 
Nájemní cena činí 350,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny. 
Účinnost smlouvy od 01.04.2020. 
       
 
Usnesení č. 157/2020 - BJ a garážové stání B1, ul. Dvořákova, Kadaň - převod práv a závazků 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o nájmu 
garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti - 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, manželům Vildovým, oba bytem Kadaň. Účinnost smlouvy od 01.04.2020. 
Výše kupní ceny činí 90 720,- Kč. 
 
       
       
 
Usnesení č. 158/2020 - Strážiště I - převod práv a závazků -  BJ  
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 01/2018 na BJ s p. Řezáčem, bytem 
Kadaň, dohodou ke dni 31. 03. 2020 a bere na vědomí žádost o ukončení Smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní č. 14299/17 uzavřené s p. Řezáčem ke stejnému datu a doporučuje 
zastupitelstvu města ke schválení ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou. 
 
       
 
Usnesení č. 159/2020 - Strážiště I - převod práv a závazků -  BJ  
 
          Rada města schvaluje do doby realizace smlouvy o budoucí smlouvě kupní pronájem 
nemovitosti bytu v objektu na zastavěné parcele 2953/21, příslušného podílu na společných 
částech domu včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/10 zastavěné parcely 
2953/21 v k.ú. Kadaň p. Sűssmilchovi, bytem Kadaň. Nájemní cena činí 700,-Kč měsíčně a je 
součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny. Účinnost smlouvy od 01. 04.2020. 
       
 
Usnesení č. 160/2020 - Strážiště I - převod práv a závazků -  BJ  
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní na nemovitosti - byt v objektu na zastavěné  parcele 2953/21, příslušný podíl na 
společných částech domu, včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/10 
zastavěné parcely 2953/21 v k.ú. Kadaň s p. Sűssmilchem, bytem Kadaň, s účinností od 
01.04.2020. Výše kupní ceny činí 799 358,- Kč. 
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Usnesení č. 161/2020 - Prodej par.č. 739/1 o vým. 189 m2, p.č. 739/11 o vým. 95 m2 (části 
par.č. 739/1) v k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku par. č. 739/1 o 
vým. 189 m2 a par. č. 739/11 o vým. 95 m2 v k.ú. Prunéřov za dohodnutou kupní cenu 37 230,- 
Kč do vlastnictví pí Rusňákové Stehlíkové, bytem Chomutov. 
 
       
 
Usnesení č. 162/2020 - Informace -  rozvojová plocha BV 6 (4 RD) v k.ú. Pokutice 
 
          Rada města bere na vědomí informace o přípravě plochy BV 6 v k.ú. Pokutice k prodeji. 
 
       
 
Usnesení č. 163/2020 - Převod formou daru - Ústecký kraj - darovací smlouva č. 
20/SML1046/DSN/MAJ 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření darovací smlouvy č. 
20/SML1046/DSN/MAJ mezi Ústeckým krajem a městem Kadaň a to v předloženém znění. 
Jedná se o dar níže uvedených nemovitostí:  
- p.č. 1622/31 o výměře 2804 m2 v k.ú. Kadaň (poz. zastavěný komunikací v majetku města) 
- p.č. 1622/32 o výměře 2537 m2 v k.ú. Kadaň (ozeleňovací pás – veřejná zeleň) 
- p.č. 1622/43 o výměře 360 m2 v k.ú. Kadaň (poz. zastavěný komunikací v majetku města) 
- p.č. 1622/44 o výměře 71 m2 v k.ú. Kadaň včetně opěrné zdi na tomto pozemku stojící 
 
       
       
 
Usnesení č. 164/2020 - Převod formou daru - Ústecký kraj - darovací smlouva č. 
20/SML1045/DSN/MAJ 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření darovací smlouvy č. 
20/SML1045/DSN/MAJ mezi Ústeckým krajem a městem Kadaň a to v předloženém znění. 
Jedná se o dar níže uvedených nemovitostí:  
- p.č. 1169/15 o výměře 17 m2 v k.ú. Kadaň 
- p.č. 1169/16 o výměře 37 m2 v k.ú. Kadaň 
- p.č. 1169/17 o výměře 383 m2 v k.ú. Kadaň 
       
       
 
Usnesení č. 165/2020 - Úprava smlouvy o výpůjčce č. 9355/07 – Kulturní zařízení Kadaň, p.o. 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 15 smlouvy o výpůjčce č. 9355/07 mezi 
městem Kadaň a Kulturním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací a to v předloženém 
znění. Jedná se o rozšíření předmětu výpůjčky o nebytové prostory v objektu   čp. 567, ul. 
Tyršova (stojícího na p.č. 490/2) - prostory v přízemí o  celkové výměře 125,15 m2 (5 místností 
vč. soc. zázemí a to místnost o výměře 67 m2, sklad o výměře 20,50 m2, chodba o výměře 4,10 
m2, sklad o výměře 26,80 m2 a WC o výměře 6,75 m2) s přístupem do nebytových prostor z 
nádvoří. V návaznosti na toto rozšíření a stávající provoz v čp. 567 dodatek zahrnuje i úpravu 
úhrady energií. 
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Usnesení č. 166/2020 - Nabídka nemovitosti čp. 1363 a p.č. 1856/1 v k.ú. Kadaň k odkoupení 
 
          Rada města bere na vědomí nabídku na odkoupení budovy čp. 1363 a zastavěné plochy 
p.č. 1856/1 v k.ú. Kadaň a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření kupní 
smlouvy mezi společnosti MARVES v.o.s., Kadaňská 3545/43, Chomutov a městem Kadaň 
včetně smlouvy o advokátní úschově a to v předloženém znění. Kupní cena je stanovena ve 
výši 8 200 000,-Kč. 
       
 
Usnesení č. 167/2020 - Směna lesních pozemků  - konečné vyjádření Lesů České republiky, 
s.p. 
 
          Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 677/2019 ze dne 12.09.2019 týkající se 
směny pozemků (k.ú. Prunéřov, k.ú. Smilov) mezi Lesy České republiky a městem Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 168/2020 - Směna lesních pozemků  - konečné vyjádření Lesů České republiky, 
s.p. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokaci usnesení č. 120/2019 ze dne 
26.09.2019 týkající se směny pozemků (k.ú. Prunéřov, k.ú. Smilov) mezi Lesy České republiky a 
městem Kadaň. 
 
       
       
 
Usnesení č. 169/2020 - 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 žadateli: 
-  Dovezsváču s.r.o., Boženy Němcové 71, Kadaň  
   (provozovna Boženy Němcové 71, Kadaň) IČ 06882838 
-  ulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace, Čechova 147, Kadaň 
   IČ 75110245 
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. 170/2020 - Úprava smlouvy o nájmu nemovitostí č. 9088/07 - Radka z.s.  
a projednání memoranda zaslaného spolkem RADKA z.s. 
 
          Rada města bere na vědomí vyjádření spolku RADKA z.s. k úpravě nájemného ze dne 
17. 02. 2020 a schvaluje uzavření dodatku č. 7 s tím, že navrhovaná nájemní cena činí  
20 000,- Kč/měsíc oproti nájemnému v místě a čase obvyklému (zjištěnému znaleckým 
posudkem č. 856-31/19 ze dne 05. 11. 2019) ve výši 67 500,- Kč/měsíc. Nájemné je sníženo z 
důvodu, že nájemce poskytuje veřejně prospěšné činnosti ve městě Kadaň, které město 
podporuje. 
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Usnesení č. 171/2020 - Úprava smlouvy o nájmu nemovitostí č. 9088/07 - Radka z.s.  
a projednání memoranda zaslaného spolkem RADKA z.s. 
 
          Rada města bere na vědomí vyjádření právního zástupce města (k memorandu 
předloženému spolkem RADKA z.s. ze dne 31. 01. 2020), z něhož vyplývá, že nájemce budovy 
č. p. 630 v k.ú. Kadaň provedl v objektu úpravy vyhovující požárně bezpečnostnímu řešení 
(PBŘ) zadanému nájemcem s informací o neužívání 3. NP (2007, 2012), které ale bylo 
objektivně využíváno nejpozději od září 2007. Těmito úpravami, při nichž byly protipožární dveře 
vyměněny za dveře standardní, způsobil nájemce stav nevyhovující požárně bezpečnostním 
předpisům (dle řádně zpracovaného PBŘ v r. 2018, zpracovaného vč. po celou dobu užívaného 
3. NP). Z tohoto důvodu rada města ukládá vyzvat  nájemce k nápravě stavu, který způsobil (na 
náklady nájemce), a to nejpozději do 30.04.2020. 
 
       
 
Usnesení č. 172/2020 - Úprava smlouvy o nájmu nemovitostí č. 9088/07 - Radka z.s.  
a projednání memoranda zaslaného spolkem RADKA z.s. 
 
          Rada města konstatuje, že nedojde-li (po cca 1,5 roku trvajících jednáních mezi městem 
Kadaň a spolkem RADKA z.s.) k uzavření dodatku č. 7, bude město Kadaň nuceno v souladu s 
povinností chovat se při správě svého majetku s péčí řádného hospodáře zvažovat záměr 
prodeje budovy č.p. 630 a p.č. 2304/1, p.č. 2304/2, p.č. 2303 v k.ú. Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 173/2020 - Bezúplatný převod p.č. 104/882 o výměře 42 m2 v k.ú. Tušimice - SPÚ 
ČR 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod p.č. 
104/882 o výměře 42 m2 v k.ú. Tušimice od ČR - Státního pozemkového úřadu. Jedná se o 
pozemek dotčený zkolaudovanou stavbou města „Prunéřov - Tušimice - ETAPA I - Novostavba 
cyklotrasy“. 
       
       
 
Usnesení č. 174/2020 - Řešení majetkoprávních vztahů - prostranství před čp. 1551, ul. Kpt. 
Jaroše, Kadaň formou směny 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření „Smlouvy  o 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 (s upřesněním rozsahu věcného 
břemene na p.č. 2277/2). 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 majetkoprávních vztahů v 
rámci akce města „KADAŇ - Úprava prostranství okolo PRIORU - bourání přestřešení“. 
 
       
       
 
Usnesení č. 175/2020 - 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, v Kadani s p. Tirpákem, bytem Prunéřov. 
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Usnesení č. 176/2020 - Přidělení sociálního bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou s jistotou - 
vel.2+0 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v 
budově v Prunéřově s p. Vlachem, bytem Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 177/2020 - Přidělení bezbariérového bytu s jistotou – vel. 1+3 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+3 v 
budově v ul. Chomutovská s pí Rjabcovou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 178/2020 - Přidělení sociálního bytu s jistotou – vel. 1+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově ul. Golovinova s p. Stejskalem, bytem Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 179/2020 - Přidělení standardního bytu s jistotou – vel.1+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Golovinova  s p. Perepelytsia, bytem Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 180/2020 - Volné byty – č.p. 1347/012 o vel. 1+2, č.p. 1347/022 o vel. 1+0, č.p. 
1351/004 o vel. 1+0, 1637/003 o vel.1+1 
 
          Rada města schvaluje vyčlenit byt č.p. 1347/012 o vel. 1+2, č.p. 1347/022 o vel. 1+0, č.p. 
1351/004 o vel. 1+0 jako byty startovací a byt 1637/003 o vel.1+1 jako byt standardní. 
 
       
 
 
Usnesení č. 181/2020 - Přidělení standardního bytu s jistotou – vel.1+1 
 
          Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Na Podlesí s pí Malou, bytem Žatec. 
 
       
 
Usnesení č. 182/2020 - 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. 
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Usnesení č. 183/2020 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.01. 2020  
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.01.2020 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+kk v budově v ul. Tyršova, v Kadani s pí Novotnou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 184/2020 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 29.02. 2020  
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 29.02.2020 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Žitná, v Kadani s pí Koreckou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 185/2020 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 29.02. 2020  
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 29.02.2020 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná, v Kadani s p. Králíčkem, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 186/2020 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 29.02. 2020  
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 29.02.2020 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Věžní, v Kadani s pí Bánovskou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 187/2020 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.03. 2020  
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.03. 2020 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Na Podlesí, v Kadani s pí Gibasovou, bytem Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 188/2020 - Odpis pohledávek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu vč. 
poplatků z prodlení za nebydlící nájemníky 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odpis pohledávek za nájemné 
a služby spojené s užíváním bytu vč. poplatků z prodlení za nebydlící nájemníky z rozvahového 
účtu, dle přiloženého seznamu v celkové výši 1 357 842,- Kč. 
 
       
       
  
Usnesení č. 189/2020 - Návrh na mimosoudní vyřešení sporu s nájemcem 
 
          Rada města schvaluje mimosoudní řešení sporu s nájemcem p. Fedincem, Budovatelů, 
Kadaň, uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 242/2015, který upraví dobu nájmu na dobu 
určitou jednoho roku. 
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Usnesení č. 190/2020 - Zpráva o hospodaření s městskými byty k 31. 12. 2019 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření s městskými byty k 31. 
12. 2019. 
        
 
Usnesení č. 191/2020 - Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 14951/19 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 14951/19 s firmou 
ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o. se sídlem Církvice 57, 285 33 Církvice, IČO 08298963, DIČO 
CZ08298963.  
Předmětem dodatku je změna formy podnikání u poskytovatele z fyzické osoby na právnickou 
osobu, změna IČO, DIČO a čísla bankovního účtu. 
 
        
 
Usnesení č. 192/2020 - Pořízení změny územního plánu Kadaně - pozemek p. č. 2301/1; 
2301/2; 2301/3; 2302 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 pozemků p. č. 2301/1; 2301/2; 
2301/3; 2302 v k. ú. Kadaň na návrh vlastníka 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. 193/2020 - Pořízení změny územního plánu Kadaně - pozemek p. č. 2438 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. 2438 v k. ú. Kadaň na 
návrh vlastníka 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. 194/2020 - Pořízení změny územního plánu Kadaně - pozemek p. č. 2479/12; 
2485/17; 2485/18; 2486; 2487/1; 2487/3 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 pozemků p. č. 2479/12; 2485/17; 
2485/18; 2486; 2487/1; 2487/3 v k. ú. Kadaň na návrh vlastníka 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. 
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Usnesení č. 195/2020 - Pořízení změny regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně - 
blok 14, identifikační číslo pozemku 01 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 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 pozemku p. č. 
3463/51 a 3463/52 v k. ú. Kadaň na návrh jejich vlastníka ve zkráceném postupu pořizování 
změny a o obsahu změny: posouzení a návrh změny regulativů plošného a prostorového 
uspořádání na pozemku a podmínek architektonického řešení - blok 14, identifikační číslo 
pozemku 01 a podmínit pořízení změny úhradou nákladů uvedených v § 72 odst. 2 písm. d) 
stavebního zákona navrhovatelem. 
       
 
 
Usnesení č. 196/2020 - Přijetí sponzorských darů 
 
          Rada města schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši 50.000 Kč pro MěSSS Kadaň od 
paní Albrechtové na provoz a vybavení středisek organizace. 
 
        
 
Usnesení č. 197/2020 - Přijetí sponzorských darů 
 
          Rada města odkládá projednání přijetí sponzorského daru ve výši 20.000 Kč pro MěSSS 
Kadaň od paní Albrechtové na zajištění pohřbu paní Anny Albrechtové ze strany obdarovaného. 
        
 
 
Usnesení č. 198/2020 - Odvolání a jmenování člena komise SSZ 
 
          Rada města odvolává člena komise sociální a sociálního začleňování pana Jana Hudce 
na vlastní žádost. 
        
 
 
Usnesení č. 199/2020 - Odvolání a jmenování člena komise SSZ 
 
          Rada města jmenuje členem komise sociální a sociálního začleňování pana Vladimíra 
Nováka. 
        
 
 
Usnesení č. 200/2020 - Blokové čištění 2020 
 
          Rada města schvaluje plán blokového čištění města Kadaně na rok 2020. 
 
        
 
 
Usnesení č. 201/2020 – Autobusové spoje do Prahy 
 
          Rada města ukládá odboru dopravy projednat s Ústeckým krajem možnosti úpravy 
autobusových spojů Kadaň - Chomutov a Kadaň - Žatec v návaznosti na spoje do Prahy. 
 
        



20 
 

 
 
Usnesení č. 202/2020 - Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2019 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za rok 
2019. 
        
 
 
Usnesení č. 203/2020 - Parkovací automaty – výběr dodavatele 
 
          Rada města schvaluje výběr dodavatele na akci výměna parkovacích automatů na 
Mírovém náměstí v Kadani firmu WSA doprava a parkování s. r. o., Na Plachotě 156, 250 73 
Radonice. 
        
 
 
Usnesení č. 204/2020 - Zástupce města v dozorčí radě Technické služby Kadaň, s.r.o. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města navrhnout zástupce města do dozorčí rady 
společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. Ing. Jana Vaice. 
 
        
       
 
 
Usnesení č. 205/2020 - Zástupce města v představenstvu Kabelové televize Kadaň, a.s. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města navrhnout zástupce města do 
představenstva Kabelové televize Kadaň, a.s. Ing. Jana Vaice. 
 
        
       
 
 
Usnesení č. 206/2020 - Žádost o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" 
 
          Rada města schvaluje připojení města Kadaně k celosvětové akci "Vlajka pro Tibet", a to 
vyvěšením tibetské vlajky na budově MěÚ Kadaň, Mírové náměstí  č.p. 1 dne 10.3. 2020. 
 
        
 
Usnesení č. 207/2020 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí odborných, poradenských a 
právních služeb - Ing. Jirgl 
 
          Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
odborných, poradenských a právních služeb pro zadávací řízení o veřejné zakázce na dodávky 
elektřiny pro rok 2019-2021 mezi městem Kadaň a Jirgl EP, s.r.o. a Gruner advokátní kancelář, 
s.r.o. 
        
 
Usnesení č. 208/2020 - Zpráva o sportu ve městě 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o sportu ve městě za rok 2019. 
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Usnesení č. 209/2020 - Zpráva o pronájmu areálu Autokempu Prunéřov 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o pronájmu Autokempu Prunéřov třetí 
osobě. 
        
 
 
Usnesení č. 210/2020 - 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  
(v Kč) 

Doporučeno  
(v Kč) 

Es Café s.r.o. 066 64 997 Mírové náměstí 80 108 840 50 000 

Kateřina Procházková 746 04 210 Kpt. Jaroše 51 200 000 100 000 

 
        
       
Usnesení č. 211/2020 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost obchodní firmy Dovezsváču 
s.r.o. prodloužit termín ukončení realizace podnikatelského záměru "Přidání rozvozových tras a 
poskytování nové služby" do 30. dubna 2020. 
 
        
       
 
Usnesení č. 212/2020 - Odvolání člena finančního výboru 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města odvolání člena finančního výboru  
p. Davida Černého k 1.3. 2020 na vlastní žádost. 
 
        
       
Usnesení č. 213/2020 - Nákup el. energie 25 % pro rok 2021 
 
          Rada města schvaluje nákup 25 % objemu elektrické energie pro rok 2021 za limitní cenu 
1450,-Kč/MWh a pověřuje společnost Jirgl EP, s.r.o. IČ: 02449595 k podání příkazu na nákup 
elektřiny u společnosti AMPER MARKET. 
 
        
 
Usnesení č. 214/2020 - Komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
 
          Rada města schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci "Sociální byty - 
č.p. 265 Prunéřov" ve složení: 
 
PaedDr. Jiří Kulhánek                                       Náhradníci:          
Mgr. Jan Losenický                                           Ing. Jan Vaic 
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PharmDr. Radek Oswald                                  Marcela Trejbal Vlčková 
Mgr. Zdeněk Hosman                                       Mgr. Michal Voltr 
Mgr. Tomáš Mědílek                                         Mgr. Lenka Raadová 
 
        
 
Usnesení č. 215/2020 - Přísedící u Okresního soudu Chomutov 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zvolit do funkce přísedícího u 
Okresního soudu v Chomutově p. Beránka, bytem Kadaň. 
        
 
Usnesení č. 216/2020 - Žádost o individuální dotaci - TJ DNT Kadaň 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení individuální dotace na Zpracování 
prováděcí studie rekonstrukce štěrkové propusti u spodního jezu na řece Ohři v Kadani za 
účelem zlepšení podmínek pro sportovní činnost ve výši 50.000 Kč pro TJ DNT Kadaň - oddíl 
kanoistiky vodní slalom. 
        
       
 
 
Usnesení č. 217/2020 - Termín mimořádné schůze rady města dne 12.3.2020 
 
          Rada města schvaluje termín mimořádné schůze rady města dne 12.3. 2020 od 14.00 
hod. 
        
 


