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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU ze 17. SCHŮZE 
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 16.4.2020 od 8:00 hodin 

v kanceláři místostarosty města, Městského úřadu Kadaň  

formou on-line videokonference 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 282/2020 - Konání 17. schůze rady města formou videokonference, kontrola plnění 
usnesení rady města a informace 
 
          Rada města schvaluje na základě vyhlášeného nouzového stavu a krizových opatření 
konání 17. schůze rady města formou videokonference. 
 
        
 
 
Usnesení č. 283/2020 - Konání 17. schůze rady města formou videokonference, kontrola plnění 
usnesení rady města a informace 
 
          Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla 
splněna. 
        
 
 
Usnesení č. 284/2020 - Konání 17. schůze rady města formou videokonference, kontrola plnění 
usnesení rady města a informace 
 
          Rada města bere na vědomí informaci: 
- starosty o projednání přípravy dvou studií s projektantem na rekonstrukci bývalého  
  Slovanu 
- starosty o připravovaných finančních úsporách rozpočtu města v souladu s pandemií  
  koronaviru, z důvodu předpokládaného snížení příjmů 
- starosty o připravovaných změnách v přidělování dotací města pro žadatele z oblasti sportu,  
  sociální, kulturní a ostatních organizací pro rok 2021 
- starosty o vrácení chodu MěÚ Kadaň do normálního stavu od 20.4. 2020, současně za zvýšení  
  hygienických opatření v budovách úřadu 
- starosty o současném stavu pandemie koronaviru v Kadani 
- Mgr. Raadové o současné situaci v domovech MěSSS v Kadani v období nouzového stavu 
- Mgr. Voltra o zrušení konání oslav "DNY SASKA" v září v Aue, z důvodu pandemie koronaviru 
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Usnesení č. 285/2020 - Přípravná třída na ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň 
 
          Rada města schvaluje zřízení přípravné třídy na Základní škole a mateřské škole při 
nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 ve školním roce 2020/2021, a ukládá zaslat Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje žádost o souhlasné stanovisko. 
 
        
 
Usnesení č. 286/2020 - Vyjádření RADKA z.s. ke Zprávě o vyúčtování dotací z rozpočtu města 
Kadaně v roce 2019 
 
          Rada města projednala Vyjádření RADKA z.s. ke Zprávě o vyúčtování dotací z rozpočtu 
města Kadaně v roce 2019 a k Výzvám k nápravě č. 1/2020 a 2/2020 a neschvaluje prominutí 
nařízených odvodů dotací na základě vydaných Výzev k nápravě č. 1/2020 a 2/2020. 
 
        
 
Usnesení č. 287/2020 - 5. ZŠ - oprava podlah - pavilon B - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "5. ZŠ - 
oprava podlah - pavilon B" a uzavření SoD s firmou ROMAN JAMEČNÝ s.r.o., IČ: 03770184., 
se sídlem Běchovická 7012/26, 100 00 Praha 10. 
 
        
 
Usnesení č. 288/2020 - Chodník v ul. Průmyslová - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Chodník v ul. Průmyslová" a uzavření SoD s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o.,  
IČ: 05684871, se sídlem Fibichova 660, 432 01 Kadaň. 
 
        
 
Usnesení č. 289/2020 - 3. ZŠ - obnova gastro vybavení kuchyně - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "3. ZŠ - 
obnova gastro vybavené kuchyně" a uzavření SoD s firmou Gastro Walter s.r.o., IČ: 22802967, 
se sídlem Pod Vrchem 68, 405 05 Děčín. 
 
        
 
Usnesení č. 290/2020 - Revitalizace veřejných prostranství - sídliště D - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Revitalizace veřejných prostranství - sídliště D Na Podlesí - D3 - altán a sad" a uzavření SoD s 
firmou FRK s.r.o., IČ: 61324817, se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň. 
 
        
 
Usnesení č. 291/2020 - Zázemí pro plážový volejbal 
 
           Rada města bere na vědomí změnu technického řešení akce "Zázemí pro plážový 
volejbal". 
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Usnesení č. 292/2020 - Záměr – prodej par. č. 5 v k.ú. Zásada u Kadaně 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru obce 

prodat par. č. 5 o vým. 126 m2 v k.ú. Zásada u Kadaně. 
 
       
       
 
Usnesení č. 293/2020 - Aktualizace pozemků – Krajská majetková, p.o. 
 
           Rada města schvaluje rozšíření předmětu nájmu/pachtu nájemní/pachtovní smlouvy č. 
5449/N/04 ze dne 1.9.2000 uzavřené mezi městem Kadaň a Krajskou majetkovou, 
příspěvkovou organizací o níže uvedené části pozemků: 
- část p.č. 104/877 o výměře 3161 m2 v k.ú. Tušimice                     
- část p.č. 3419/5 o výměře 162 m2 v k.ú. Kadaň  
- část p.č. 3464/3 o výměře 853 m2 v k.ú. Kadaň 
- část p.č. 3050/9 o výměře 7315 m2 v k.ú. Kadaň 
a to za stávajících podmínek stanovených smlouvou s ohledem na účel využití pozemků 
(probíhající výuka studentů středních škol a odborných učilišť se zemědělským zaměřením) 
formou dodatku č. 16. 
       
 
Usnesení č. 294/2020 - TJ Vodní sporty Kadaň z.s. (smlouva o výpůjčce č. 15165/19) 
 
 Rada města bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Vodní sporty Kadaň, z.s.  a 
uděluje souhlas se stavbou oceloplechové montované garáže (o rozměrech 2 x 3 x 15 m) pro 
umístění dračí lodě - na p.č. 2937/1 v k.ú. Kadaň s tím, že TJ Vodní sporty Kadaň, z.s. po 
ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce č. 15165/19 ze dne 05.12.2019 stavbu na svůj náklad 
odstraní a uvede pozemek do původního stavu (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). 
 
       
 
Usnesení č. 295/2020 - Aktualizovaný návrh na směnu lesních pozemků mezi městem Kadaň a 
Lesy ČR, s.p. 
 
          Rada města bere na vědomí předložené informace o aktualizaci návrhu na směnu 
pozemků Lesy ČR, s.p. x Město Kadaň a schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o 
obcích zveřejnit po dobu minimálně 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města směnit níže 
uvedené pozemky: 
Pozemky v majetku města Kadaně: 
p.č. 379/3 o výměře 558 m2 k.ú. Smilov 
p.č. 438/2 o výměře 1106 m2 v k.ú. Smilov 
p.č. 3400/19 o výměře 9726 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 3400/20 o výměře 12499 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 3419/5 o výměře 1812 m2 v k.ú. Kadaň 
celková výměra 25701 m2 
za  
Pozemky v majetku Lesů ČR, s.p., které by byly vhodné pro město Kadaň k ucelení vlastnictví: 
p.č. 1037/2 o výměře 9 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 723 o výměře 586 m2 v k.ú. Prunéřov 
p.č. 2961/11 o výměře 1145 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 3053/1 o výměře 5024 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 3053/3 o výměře 5467 m2 v k.ú. Kadaň  
p.č. 3053/4 o výměře 797 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 3053/5 o výměře 220 m2 v k.ú. Kadaň 
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p.č. 3053/6 o výměře 845 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 3053/9 o výměře 1489 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 3053/12 o výměře 1489 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 3053/14 o výměře 1840 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 3103/1 o výměře 33 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 3419/54 o výměře 54 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 3419/23 o výměře 1495 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 3419/63 o výměře 785 m2 v k.ú. Kadaň 
p.č. 3419/65 o výměře 4130 m2 v k.ú. Kadaň 

celková výměra 25025 m2 
       
 
 
Usnesení č. 296/2020 - Možnost dočasného snížení nájemného (nebytové prostory) v době 
trvání nouzového stavu 
 
          Rada města schvaluje, ve snaze alespoň částečně eliminovat dopady pandemie COVID-
19 na podnikatelskou činnost nájemců v objektech ve vlastnictví města Kadaně, snížení platby 
nájemného na 1,- Kč/měsíc za období II. čtvrtletí r. 2020, tj. měsíc duben až červen u níže 
vyjmenovaných nájemců:  
1) Nájemní smlouva č. NB-0033, Mgr. Neprášek, IČ 72609541, adresa sídla Želina,  
    Rokle a p. Karel, IČ 64700241, adresa sídla Hrádečná, Blatno (prodejna NEVIX  
    Cyklosport v čp. 1338) 
2) Nájemní smlouva č.12539/14, Mgr. Neprášek, IČ 72609541, adresa sídla Želina,  
    Rokle (sklad v čp. 1340 - zázemí a skladovací prostory pro prodejnu NEVIX Cyklosport) 
3) Nájemní smlouva č. 12516/14, Agentura Stejný s.r.o., IČ 04769074, adresa sídla Smetanovy  
    Sady 1550, Jirkov (pivní restaurace a muzeum čarodějnic v čp. 185) 
4) Nájemní smlouva č. 15148/19, píHencová, IČ 08498946, adresa sídla Okounov  
    (prodejna květin v čp. 585) 
5) Nájemní smlouva č. 12261/13, pí Mýtina, IČ 01007858, adresa sídla Čechova,  
    Kadaň a pí Huňatová, IČ 01094637, sídlo podnikání Na Strážišti  (provozování  
    cestovní agentury v čp. 1) 
6) Nájemní smlouva č. 1998/N/94, p. Vrátník, IČ 44242492, adresa sídla Nerudova,  
    Kadaň (prodejna kožené galanterie v čp. 1) 
7) Nájemní smlouva č. 1990/N/94, pí Müllerová, IČ 61320005, adresa sídla Na Strážišti  
     Kadaň (prodejna květinářství v čp. 1) 
8) Nájemní smlouva č. 149232/19, pí Němcová, IČ 63741750, adresa sídla Kpt. Jaroše,  
    Kadaň (prodejna starožitnictví v čp. 184) 
 
       
 
Usnesení č. 297/2020 - Dodatek k NS - prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 1998/N/94 
(nebytové prostory v čp. 1 - prodejna kožené galanterie „MIKA“) 
 
 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě č. 1998/N/94 o 
pronájmu nebytových prostor (prodejna kožené galanterie v přízemí objektu radnice čp. 1) ze 
dne 08.06.1994 uzavřené s p. Vrátníkem – podnikající fyzickou osobou, s adresou sídla Kadaň, 
Nerudova, IČ 44242492 o prodloužení platnosti smlouvy a to o 5 let, tj. do 31.07.2025 (doba 
určitá). 
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Usnesení č. 298/2020 - Přidělení bytu startovacího s jistotou – vel.1+0 
 
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 

v budově v ul. Golovinova, v Kadani s p. Žigou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 299/2020 - Volné byty – č. p. 797/002 o vel. 1+1, č.p. 1351/019 o vel. 1+0, č. p. 
862/001 o vel. 1+1 

 
Rada města schvaluje vyčlenit byty č. p. 797/002 o vel. 1+1, č. p. 1351/019 o vel. 1+0 

jako startovací a č.p. 862/001 o vel. 1+1 jako byt sociální. 
 
       
 
Usnesení č. 300/2020 - Přidělení bytu sociálního s jistotou – vel. 1+1 
 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Jitřní s pí Frischovou, bytem Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 301/2020 - Revokace usn. č. 176/2020 ze dne 27.02.2020 o přidělení bytu  -  vel. 
2+0 
 

Rada města revokuje usnesení č. 176/2020 ze dne 27.02.2020 o přidělení bytu o 
velikosti 2+0 v budově v Prunéřově v Kadani s p. Vlachem, bytem Kadaň. 
       
 
Usnesení č. 302/2020 - 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. 303/2020 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.04. 2020  
 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.04.2020 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+kk v budově v ul. Na Podlesí, v Kadani s p. Kyškou, bytem Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 304/2020 - 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. Věžní, v Kadani s pí Lesnou, bytem Kadaň. 
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Usnesení č. 305/2020 - Výpověď z nájmu bytu č. p. 1233/005, vel. 1+2 bez výpovědní lhůty dle 
OZ č. 89/2012 Sb., § 2291 
 

 Rada města schvaluje výpověď z nájmu bytu bez výpovědní lhůty z bytu o velikosti 1+2 
v budově ul. Chomutovská, v Kadani s p. Pongem, Kadaň. 
       
 
Usnesení č. 306/2020 - Stížnost na nájemníka Jana Bielaka  
 

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o 3 měsíce na bytovou jednotku o 
velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova s p. Bielakem, bytem Kadaň. 
       
 
Usnesení č. 307/2020 - Změna mandátní smlouvy č. nSIPO 04 -115/2012 na žádost příkazce 
Města Kadaň 
 
          Rada města schvaluje změnu smlouvy č. nSIPO 04-115/2012 ze dne 18.12.2012 na 
Příkazní smlouvu č. nSIPO 04–22/2020 na základě požadavku příkazce Města Kadaň, jak jsou 
popsány v příloze a v důvodové zprávě. Ostatní ujednání zůstávají beze změn. 
 
        
 
Usnesení č. 308/2020 - Veřejná květinová výzdoba v Kadani 
 
          Rada města bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Veřejná květinová 
výzdoba v Kadani“ a ukládá opakovat výběrové řízení dle usn. rady města č. 896/2019 ze dne 
28.11. 2019. 
        
 
 
Usnesení č. 309/2020 - Přijetí finančního daru, hmotného daru a nadačního příspěvku pro 
MěSSS Kadaň 
 
          Rada města schvaluje přijetí finančního daru od firmy AVIES s.r.o. ve výši 50 000 Kč pro 
MěSSS Kadaň. 
        
 
 
Usnesení č. 310/2020 - Přijetí finančního daru, hmotného daru a nadačního příspěvku pro 
MěSSS Kadaň 
 
          Rada města schvaluje přijetí hmotného movitého daru od firmy HP TRONIC Zlín s.r.o. v 
hodnotě 30.980 Kč pro MěSSS Kadaň. 
 
        
Usnesení č. 311/2020 - Přijetí finančního daru, hmotného daru a nadačního příspěvku pro 
MěSSS Kadaň 
 
          Rada města schvaluje přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 49.500 Kč pro 
MěSSS Kadaň. 
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Usnesení č. 312/2020 - Zpráva o kultuře 2019-2020 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o kultuře ve městě 2019-2020. 
 
        
 
Usnesení č. 313/2020 - Zpráva o přípravě turistické sezony 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu Příprava turistické sezony pro rok 2020. 
 
        
 
Usnesení č. 314/2020 - Dezinfekce pro občany 
 
          Rada města schvaluje v souvislosti se šířením koronaviru zakoupení a poskytnutí 
dezinfekčního prostředku pro občany města Kadaně zdarma, 200 ml dezinfekčního prostředku 
bude poskytnuto občanům ve věku 65 let a výš a zdravotně znevýhodněným. 
 
        
 
Usnesení č. 315/2020 - Vizuální identita města Kadaň - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele "Vizuální identity 
města Kadaň" společnost Colmo v. o. s., Biskupcova 1868/93, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, 
IČO:28398084. 
        
 
Usnesení č. 316/2020 - Vizuální identita města Kadaň - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje smlouvu o dílo a licenční smlouvu se společností  Colmo v. o. s., 
Biskupcova 1868/93, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČO:28398084 v předloženém znění. 
 
        
 
 
Usnesení č. 317/2020 - Vyjádření z.s. RADKA k odpovědi na dotaz k nepodpoření aktivit 
 
          Rada města bere na vědomí vyjádření z.s. RADKA k odpovědi na dotaz k nepodpoření 
aktivit z Dotačního programu v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit na rok 2020 a 
konstatuje, že pí Vodrážková by se měla pečlivěji věnovat zpracování žádostí o veřejné finanční 
prostředky. 
        
 
  
 
 
 
   
 
 
 
    
    


