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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU z 18. SCHŮZE 
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 14.5.2020 od 8:00 hodin 

na Městském úřadu v Kadani  

formou on-line videokonference 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 318/2020 - Konání 18. schůze rady města formou videokonference 
 
          Rada města schvaluje na základě vyhlášeného nouzového stavu a krizových opatření 
konání 18. schůze rady města formou videokonference. 
 
        
 
 
Usnesení č. 319/2020 - Valná hromada společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při 
rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize 
Kadaň, a.s. výroční zprávu za rok 2019 Kabelové televize Kadaň, a.s. 
 
        
 
 
Usnesení č. 320/2020 - Valná hromada společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. 
 
          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 Kabelová televize 
Kadaň, a.s. zprávu dozorčí rady Kabelové televize Kadaň, a.s. 
 
        
 
 
Usnesení č. 321/2020 - Valná hromada společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. 
 
          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 Kabelová televize 
Kadaň, a.s. předložený test insolvence společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. 
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Usnesení č. 322/2020 - Valná hromada společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. 
 
          Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při 
rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize 
Kadaň, a.s. roční účetní závěrku za rok 2019 a schvaluje dosažený hospodářský výsledek, zisk 
ve výši 5.791.052,- Kč vložit na účet nerozděleného zisku minulých let. Rada města rozhodla v 
souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v 
působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. a ve smyslu ustanovení § 
12 odst. 1 zák. č. 90/2012, o obchodních korporacích o výplatě podílu na zisku ve výši 
15.797.633,- Kč z účtu nerozděleného zisku z minulých let. Nárok na výplatu podílu na zisku 
vzniká okamžikem tohoto rozhodnutí. Podíl na zisku musí být vyplacen do třech měsíců ode dne 
tohoto rozhodnutí. 
 
        
 
 
Usnesení č. 323/2020 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla 
splněna, kromě usnesení č. 308/2020, které trvá. 
 
        
 
 
Usnesení č. 324/2020 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace 
 
          Rada města bere na vědomí informace: 
- ředitelky KZK o snížení nájmu pro nájemce v restauraci Střelnice Tomáše Rilijaka z důvodů  
  nuceného uzavření v období březen - duben/2020. Snížení je dáno na 100,- Kč měsíčně a to  
  po dobu od 1.3. - 30.6. 2020 
- starosty o možnostech rekonstrukce hřišť na nohejbal 
- starosty o aktuální situaci ohledně COVID-19 ve městě 
- Mgr. Raadové o aktuální situaci ohledně COVID-19 v domově pro seniory a domech  
  s pečovatelskou službou domech 
- starosty o daňové výtěžnosti za měsíc duben 2020 
- starosty o instalaci kamery v Polní ulici 
- starosty o rozvolňování provozu MŠ 
- starosty k přípravě projektu sítí Na Vinohradech 
- starosty o poskytování individuálních dotací sportovním oddílům a organizacím ve městě 
- tajemníka o povinnosti podat přiznání dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, majetku,  
  příjmech a darech 
 
        
 
 
Usnesení č. 325/2020 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve speciální třídě  - MŠ Kadaň, 
ul. Kpt. Jaroše 581 
 
          Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 14 dětí na 15 dětí ve 
speciální třídě (pro děti s kombinovanými vadami) Mateřské školy Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. 
Jaroše 581, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021 za předpokladu, že to nebude na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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Usnesení č. 326/2020 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - MŠ Kadaň, ul. Žitná 
615 
 
          Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu dětí v Mateřské škole, ul. 
Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace na 27 dětí v předškolní třídě pro školní rok 
2020/2021 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
        
 
 
Usnesení č. 327/2020 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - MŠ Kadaň, ul. 
Klášterecká 1557 
 
          Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 14 dětí na 18 dětí ve 
speciální třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (pro děti s vadami řeči) a ve třech 
běžných třídách z maximálního počtu 24 dětí na 25 dětí Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 
432 01 Kadaň, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021 za předpokladu, že to nebude 
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
        
 
 
Usnesení č. 328/2020 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - MŠ Kadaň, ul. Husova 
1337 
 
          Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 24 dětí na 25 dětí ve třech 
třídách a 27 dětí v jedné třídě Mateřské školy, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková 
organizace pro školní rok 2020/2021 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
        
 
 
Usnesení č. 329/2020 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - MŠ Kadaň, Školní 1479 
 
          Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 24 dětí na 25 dětí ve čtyřech 
třídách Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021 
za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
        
 
 
Usnesení č. 330/2020 - Přerušení činnosti školních družin 
 
          Rada města bere na vědomí informaci o přerušení činnosti školních družin při základních 
školách v Kadani v době hlavních prázdnin od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020, v období podzimních 
prázdnin od 29. 10. do 30. 10. 2020 a v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2020 do 3. 1. 
2021. 
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Usnesení č. 331/2020 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2020 pro Základní 
školu Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov. 
 
        
 
 
Usnesení č. 332/2020 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020 
 
          Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2020 pro Sportovní 
zařízení Kadaň, U Stadionu 2028, Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 333/2020 - Rozbor hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za I. 
čtvrtletí 2020 
 
          Rada města bere na vědomí rozbor hospodaření města a jeho příspěvkových organizací 
za I. čtvrtletí roku 2020. 
 
        
 
 
Usnesení č. 334/2020 - Nový chodník mezi č.p. 1528 a č.p. 1530 - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "Nový chodník 
mezi č.p. 1528 a č.p. 1530" : 
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. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 
4. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10  
5. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, Stodůlky, 158 00 Praha 
 
        
 
 
Usnesení č. 335/2020 - 2. ZŠ - oprava okapového systému - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci" 2. ZŠ - 
oprava okapového systému" a uzavření SoD s firmou Bagros s.r.o., IČ: 26740397, se sídlem: 
Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3. 
 
        
 
 
Usnesení č. 336/2020 - 6. MŠ - oprava oplocení - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komice pro výběr zhotovitele na akci" 6. MŠ - 
oprava oplocení" a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., IČ: 26740397, se sídlem: 
Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3. 
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Usnesení č. 337/2020 - 3. MŠ - oprava oplocení - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komice pro výběr zhotovitele na akci"3. MŠ - 
oprava oplocení" a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., IČ: 26740397, se sídlem: 
Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3. 
        
 
 
Usnesení č. 338/2020 - Zázemí pro plážový volejbal - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise a vylučuje firmu FRK s.r.o., IČ: 
61324817, se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň ze soutěže na akci "Zázemí pro 
plážový volejbal" pro nesplnění zadávacích podmínek - překročení maximální ceny zakázky. 
 
        
 
 
Usnesení č. 339/2020 - Zázemí pro plážový volejbal - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Zázemí 
pro plážový volejbal" a uzavření SoD s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 2676991, se sídlem 
Běchovická 701/26, 100 00 Praha. 
        
 
 
Usnesení č. 340/2020 - Úprava části Mírového náměstí - dodatek č. 1 SoD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.3.2020 na akci 
"Úprava části Mírového náměstí" s firmou FRK s.r.o., IČ: 613224817, se sídlem Chomutovská 
1254, 432 01 Kadaň. 
        
 
 
Usnesení č. 341/2020 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 3. a 4. 
segment - kolonáda - dodatek č. 1 SoD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.1.2020 na akci 
"Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 3. a 4. segment - kolonáda" s 
firmou LEKON TSK s.r.o., IČ: 24839353, se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Žukovského 887/4, PSČ 
161 00. 
        
 
 
Usnesení č. 342/2020 - Kadaň - zklidnění dopravy, ul. Na Podlesí, 2. etapa - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - 
zklidnění dopravy, ul. Na Podlesí, 2. etapa" a uzavření SoD s firmou Silnice Topolany a.s., IČ: 
05758734, se sídlem Nerudova 67/10,430 01 Chomutov. 
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Usnesení č. 343/2020 - 1. ZŠ - oprava střechy - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na akci "1. ZŠ - oprava střechy": 
1. PRO URBAN s.r.o., IČ: 28409434, Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří 
2. STŘECHY PS s.r.o., IČ: 28703740, Boženy Němcové 70, 432 01 Kadaň 
3. Techbuild company s.r.o., IČ: 02592525, Kaprova 42/14, 110 00 Praha  
4. ROMAN JAMEČNÝ s.r.o., IČ 03770184, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10 
5. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10 
 
        
 
 
Usnesení č. 344/2020 - Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 4 v k.ú. Kadaň 
 
 Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků v k.ú. Kadaň 
v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 4 v Kadani: 
1/ pí Strunzová, Kadaň  
Pozemky par. č.: 3065/58, 3065/68, 3065/43 o vým. 738 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o 
vým. 1968 m2, kupní cena činí 6 561,00 Kč. 
 
2/ pí Foldová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/62, 3065/67, 3065/42 o vým. 1017 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o 
vým. 1968 m2, kupní cena činí 7 956,00 Kč. 
 
3/ pí Leváková, Kadaň a p. Levák, Kadaň  
Pozemky par. č.: 3065/63, 3065/25, 3065/39 o vým. 1018 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o 
vým. 1968 m2, kupní cena činí 7 961,00 Kč. 
 
4/ pí Náciová, Kadaň  
Pozemky par. č.: 3065/69, 3077 o vým. 539 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 m2, 
kupní cena činí 5 566,00 Kč. 
 
5/ p. Lažanský a pí Lažanská, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/64, 3065/28 o vým. 366 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 4 701,00 Kč. 
 
6/ pí Šindelářová, Kadaň  
Pozemky par. č.: 3065/65, 3065/29 o vým. 287 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 4 306,00 Kč. 
 
7/ p. Smolík, Kadaň  
Pozemky par. č.: 3065/66, 3065/40 o vým. 347 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 4 606,00 Kč. 
 
8/ p. Ďuriš a pí Ďurišová, Klášterec nad Ohří  
Pozemky par. č.: 3065/70, 3065/41 o vým. 562 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 5 681,00 Kč. 
 
9/ pí Kožíšková, Kadaň – ideální ½ a pí Zadáková, Kadaň – ideální ½  
Pozemky par. č.: 3065/74, 3065/26, 3065/27 o vým. 710 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o 
vým. 1968 m2, kupní cena činí 6 421,00 Kč. 
 
10/ pí Nováková a p. Novák, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/75, 3065/91, 3065/30 o vým. 461 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o 
vým. 1968 m2, kupní cena činí 5 176,00 Kč. 
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11/ p. Vogl h a pí Voglová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/76, 3065/31 o vým. 461 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 5 176,00 Kč. 
 
12/ pí Miltnerová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/77, 3065/32 o vým. 476 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 5 251,00 Kč. 
 
13/ p. Spěvák a pí Spěváková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/78, 3065/33 o vým. 551 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 5 626,00 Kč. 
 
14/ pí Havlínová 222, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/79, 3065/34 o vým. 496 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 5 351,00 Kč. 
 
15/ p. Tran Duc Son, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/80, 3065/35 o vým. 308 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 4 411,00 Kč. 
 
16/ pí Kopecká, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/81, 3065/36 o vým. 360 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 4 671,00 Kč. 
 
17/ p.Kolomijec, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/82, 3065/37, 3065/38 o vým. 612 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o 
vým. 1968 m2, kupní cena činí 5 931,00 Kč. 
 
18/ p. Pavlík, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/83 o vým. 327 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 m2, kupní 
cena činí 4 506,00 Kč. 
 
19/ pí Plicková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/84, 3076 o vým. 385 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 m2, 
kupní cena činí 4 796,00 Kč. 
 
20/ pí Vančatová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/85 o vým. 309 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 m2 a 
ideální ½ par. č.: 3065/86 a 3075 o vým. 65 m2, kupní cena činí 4 578,00 Kč. 
 
21/ pí Slámová,  Chbany – Poláky 
Pozemky par. č.: 3065/87, 3065/71 o vým. 409 m2, ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 m2 
a ideální ½ par. č.: 3065/86 a 3075 o vým. 65 m2, kupní cena činí 5 079,00 Kč. 
  
22/ pí Bížová a p. Bíža, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/88, 3065/72, 3074 o vým. 609 m2, ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 
1968 m2, kupní cena činí 5 916,00 Kč. 
 
23/ p. Šmat, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/89, 3073 o vým. 310 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 m2, 
kupní cena činí 4 421,00 Kč. 
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24/ pí Frischová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/90 o vým. 278 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 m2, kupní 
cena činí 4 261,00Kč. 
 
25/ pí Vrbová, Klášterec nad Ohří  
Pozemky par. č.: 3065/73, 3065/3 o vým. 302 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým.  1968 
m2, kupní cena činí 4 381,00 Kč. 
 
26/ p. Tichý, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/92 o vým. 454 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 m2, kupní 
cena činí 5 141,00 Kč. 
 
27/ p. Tichý, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/93, 3071 o vým. 528 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 m2, 
kupní cena činí 5 511,00 Kč. 
 
28/ p. Bišinger, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/94, 3065/46 o vým. 412 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 4 931,00 Kč. 
 
29/ pí Novotná, Kadaň  
Pozemky par. č.: 3065/95, 3065/45 o vým. 372 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 4 731,00 Kč. 
 
30/ pí Čiliaková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/96 o vým. 320 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 m2, kupní 
cena činí 4 471,00 Kč. 
 
31/ pí Krippelová, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/97, 3065/51 o vým. 286 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 4 301,00 Kč. 
 
32/ pí Jiránková, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/98 o vým. 321 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 m2, kupní 
cena činí 4 476,00 Kč. 
 
33/ p. Blažek a pí Blažková, Kadaň  
Pozemky par. č.: 3065/99, 3065/54, 3065/50 o vým. 437 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o 
vým. 1968 m2, kupní cena činí 5 056,00 Kč. 
 
34/ p. Choma a pí Chomová, Kadaň  
Pozemky par. č.: 3065/100, 3065/49 o vým. 489 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 5 316,00 Kč. 
 
35/ p. Bíža a pí Bížová, Kadaň  
Pozemky par. č.: 3065/101, 3065/48, 3065/52 o vým. 539 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o 
vým. 1968 m2, kupní cena činí 5 566,00 Kč. 
 
36/ pí Nováková, Kadaň  
Pozemky par. č.: 3065/102, 3065/47 o vým. 660 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 
m2, kupní cena činí 6 171,00 Kč. 
 
37/ p. Tymchuk, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3065/103 o vým. 688 m2 a ideální 1/40 par. č. 3065/61 o vým. 1968 m2, kupní 
cena činí 6 311,00 Kč. 
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Usnesení č. 345/2020 - Záměr – prodej části par. č. 3460/188 v k.ú. Kadaň 

 
Rada města odkládá projednání žádostí o prodej části par. č. 3460/188 o vým. 114 m2 v 

k.ú. Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 346/2020 - Prodloužení nájemní smlouvy č. 2580/N/96 – „Čerpací stanice Shell“ 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2580/N/96 uzavřené 
mezi městem Kadaň a společností Shell Czech Republic a.s., Antala Staška 2027/77, Praha 4 a 
to v předloženém znění. 
Jedná se o prodloužení doby nájmu o 10 let (od 01.01.2021 do 31.12.2030). 
 
       
 
 
Usnesení č. 347/2020 - Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. 9754/08  a smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě č. 10087/09 na část p.č. 1855/4 v k.ú. Kadaň 
 

 Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9754/08 ze dne 29.05.2008 
uzavřené mezi městem Kadaň a společností MARVES v.o.s., Kadaňská 3545/43, Chomutov a 
to dohodou ke dni 31.05.2020. 
       
 
 
Usnesení č. 348/2020 - Návrh na ukončení nájemní smlouvy č. 9754/08  a smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě č. 10087/09 na část p.č. 1855/4 v k.ú. Kadaň 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě č. 10087/09 ze dne 15.01.2009 uzavřené mezi městem Kadaň a společností 
MARVES v.o.s., Kadaňská 3545/43, Chomutov a to dohodou ke dni 30.06.2020. 
 
       
       
 
Usnesení č. 349/2020 - Smlouva o zřízení služebnosti – Lesy České republiky, s.p.: stavba 
„Prunéřov – Tušimice – ETAPA I – Novostavba cyklotrasy“ 
 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 04/233/2020 mezi Lesy 
České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové a městem 
Kadaň a to v předloženém znění. Služebnost dle této smlouvy zřizují Lesy České republiky, s.p. 
úplatně –  jednorázovou částkou 10 000,-Kč  bez DPH. Uzavřením smlouvy bude vypořádán 
majetkoprávní vztah k pozemku p.č. 104/969 v k.ú. Tušimice, který je dotčen stavbou města 
Kadaně:  Prunéřov – Tušimice – ETAPA I – Novostavba cyklotrasy”. 
 
       
 
 
Usnesení č. 350/2020 - Jihovýchodní předpolí – informace o probíhajících jednáních ve věci 
vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v lokalitě „Jihovýchodní předpolí“ 
 

Rada města bere na vědomí informace k možnostem řešení majetkoprávních vztahů v 
lokalitě „Jihovýchodní předpolí“ a schvaluje předložený harmonogram postupu města. 
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Harmonogram řešení: 
 
- sjednání návrhu rozsahu směny s vlastníkem p.č. 3464/7 o výměře 16447 m2 v 
  k.ú.Kadaň 
- předložení návrhu směny do majetkové komise  
- předložení návrhu zveřejnění záměru směny do schůze rady města (doporučení  
  ZM) T: 11.06.2020 
- předložení návrhu zveřejnění záměru směny do zastupitelstva města (schválení) 
  T: 25.06.2020 
- v případě odsouhlasení záměru zastupitelstvem města - zveřejnění záměru města  
  směnit pozemky, dále zadání vyhotovení geometrického plánu a vyhotovení návrhu  
  smluv nutných k vypořádání majetkoprávních vztahů (s ohledem na budoucí 
  realizace výstavby) T: červenec až září 2020 
- předložení vypracovaných smluv ke schválení orgánům obce (rada města a  
  následně zastupitelstvo města) T: září až prosinec 2020 
- uzavření smluv T: září až prosinec 2020 
 
       
 
 
Usnesení č. 351/2020 - Informace –  dodatek č. 7 nájemní smlouvy č. 9088/07 - Radka z.s. a 
postup ve věci požární ochrany čp. 630 v k.ú. Kadaň 
 

Rada města bere na vědomí vyjádření spolku RADKA z.s. ze dne 30.4. 2020 a schvaluje 
předloženou odpověď na vyjádření spolku. 
 
       
 
 
Usnesení č. 352/2020 - Strážiště I - převod práv a závazků - RD  
 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 768/2015 na RD 1892 s manž. ou 
Felklovými, bytem Kadaň, dohodou ke dni 30. 06. 2020 a bere na vědomí žádost o ukončení 
Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 13349/15 uzavřené s manž. p.Felklem (podíl ideál.1/2) a pí 
Felklovou (podíl ideál.1/2) ke stejnému datu a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 
ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou. 
       
 
 
Usnesení č. 353/2020 - Strážiště I - převod práv a závazků - RD  
 
          Rada města schvaluje do doby realizace smlouvy o budoucí smlouvě kupní pronájem 
souboru nemovitostí RD (vč. garáže) na zastavěné parcele 2953/16 , včetně zastavěné parcely 
č. 2953/16 o vým. 97 m2 a par. č. 2953/65 o vým. 56 m2 - zahrady v k.ú. Kadaň pí Kovalové, 
bytem Kadaň.    
Nájemní cena činí 700,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny. 
Účinnost smlouvy od 01. 07. 2020. 
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Usnesení č. 354/2020 - Strážiště I - převod práv a závazků - RD  
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní na nemovitosti na zastavěné parcele 2953/16 včetně zastavěné par. č. 2953/16 
o vým. 97 m2 a par. č. 2953/65 o vým. 56 m2 - zahrady v k.ú. Kadaň  s pí Kovalovou bytem 
Kadaň, s účinností od 01.07.2020. Výše kupní ceny činí 1 253 000,- Kč. 
       
 
 
Usnesení č. 355/2020 - Strážiště I - prodej - rodinné domy 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města zastupitelstvu města ke schválení prodej 
nemovitostí (včetně příslušenství) - RD Strážiště I v k.ú. Kadaň dle níže uvedeného: 
a) zast. par. č. 2953/34 vč. stavby o výměře 99 m2 a par. č. 2953/77 o vým. 67 m2 (zahrada) v 
souladu se sml. č. 3144/99 - do spoluvlastnictví pí Scheinerové  (ideál. 1/2), bytem Kadaň, a  pí 
Šumavské (ideál. 1/2), bytem, Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč.  
   
b) zast. par. č. 2953/25 vč. stavby čp. 1880 o výměře 109 m2 a par. č. 2953/70 o vým. 59 m2 
(zahrada) v souladu se sml. č. 3158/99 - do vlastnictví manž. Huňatovi a, bytem Kadaň. Kupní 
cena činí 1 253 000,- Kč. 
 
       
       
 
Usnesení č. 356/2020 - Prodej části par. č. 268/71 (dle GP par. č. 268/358) v k.ú. Tušimice 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemku par. č. 
268/358 o vým. 80 m2 v k.ú. Tušimice za dohodnutou kupní cenu 36 409,- Kč do vlastnictví p. 
Pilnému, bytem Praha 4. 
 
       
       
Usnesení č. 357/2020 - Záměr -  prodej části par. č. 2509/2 (dle GP se jedná o par.č. 2509/7) v 
k.ú. Kadaň 
 

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 
min. 15 dnů na úřední desce MÚ záměr obce prodat část par. č. 2509/2 o vým. 2 m2 (dle GP se 
jedná o par. č.  2509/7 o vým. 2 m2) v k. ú. Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 358/2020 - Využití předkupního práva města u pozemku par. č. 320/1 v k.ú. 
Úhošťany 
 

Rada města bere na vědomí informace k předkupnímu právu Města Kadaně k par. č. 
320/1 v k.ú. Úhošťany a nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k části par. 
č. 320/1 (kde je na části vymezena VPS – WD 30 – místní obslužná komunikace v Úhošťanech) 
ve vlastnictví pí. Sikorjákové, bytem Kadaň a nedoporučuje zrušit předkupní právo Města 
Kadaně k par. č. 320/1 v k.ú. Úhošťany. 
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Usnesení č. 359/2020 - Přidělení bytu startovacího s jistotou – vel. 1+2 
 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v 
budově v ul. Golovinova, v Kadani s pí Černou, bytem Kadaň. 
       
 
Usnesení č. 360/2020 - Přidělení bytu startovacího s jistotou – vel. 1+0 
 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v 
budově v ul. Golovinova, v Kadani s p. Slezákem, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 361/2020 - Přidělení bytu startovacího s jistotou –  vel.1+0 
 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v 
budově v ul. Golovinova, v Kadani s pí Braunovou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 362/2020 - Přidělení bytu standardního s jistotou – vel. 1+1 
 

  Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově č. p. 1637 v ul. Na Podlesí, v Kadani s pí Mariasol Leal Alvarado, bytem Praha 3. 
       
 
 
Usnesení č. 363/2020 - Žádost o přidělení sociálního bytu s jistotou – vel. 1+0 
 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v 
budově v ul. Golovinova s p. Žlabem, bytem Kadaň. 

 
       
 
 
Usnesení č. 364/2020 - Přidělení bytu v DPS - zvláštního určení -  vel. 1+1 
 

Rada města odkládá projednání uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o 
velikosti 1+1 v budově v ul. Věžní se pí Marešovou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 365/2020 - Přidělení bytu v DPS - zvláštního určení -  vel. 1+1 
 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Věžní s p. Novotným, bytem Kadaň, s úpravou doby pronájmu na 3 měsíce a 
ukládá prověřit možnost umístění žadatele do objektu Chráněného bydlení, které je v rámci 
sociálních služeb podporováno Ústeckým krajem. 
 
       
Usnesení č. 366/2020 - Přidělení bytu v DPS - zvláštního určení - vel. 1+2 
 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v 
budově v ul. Věžní, v Kadani s manž. Ralbovskými, bytem Kadaň. 
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Usnesení č. 367/2020 - Přidělení 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 pí Horváthovou a p. Horváthem, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 368/2020 - Volné byty – č. p. 1342/010 o vel. 1+0, č.p. 1637/001 o vel. 1+1 
 

Rada města schvaluje vyčlenit byt č.p. 1637/001 o vel. 1+1 jako startovací a č.p. 
1342/010 o vel. 1+0  jako byt sociální. 
       
 
 
Usnesení č. 369/2020 - 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. 370/2020 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.05. 2020 –  
 
 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.05.2020 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Golovinova, v Kadani s p. Holým, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 371/2020 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.05. 2020 –  
 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.05.2020 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná, v Kadani s p. Plevkou, bytem Kadaň. 
       
 
 
Usnesení č. 372/2020 - Parkourové hřiště v Kadani 
 
          Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro zakázku malého rozsahu na akci 
„Parkourové hřiště v Kadani". 
        
 
Usnesení č. 373/2020 - Parkourové hřiště v Kadani 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci „Parkourové hřiště v 
Kadani“: 
 
1) Colmex s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO 29037221, info@colmex.cz 
2) Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061, 110 00 Praha – Czech Republic, IČO 01688260,  
    INFO@RVL13.COM 
3) Improve Yoursel s.r.o., Školní 480, 696 11 Mutěnice, IČO 06831621, info@improve- 
    yourself.cz  
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4) Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČO 03673073, info@hristehrou.cz 
5) ONYX wood spol. s.r.o., Žernovická 257, 383 01 Prachatice, IČO 25178644, info@onyx- 
    wood.com 
        
 
 
Usnesení č. 374/2020 - Poskytnutí dotace na pořízení a instalaci nádrží z Programu podpory 
využití dešťové vody na území města Kadaně pro rok 2020 
 
          Rada města schvaluje v souladu s Programem podpory využití dešťové vody na území 
města Kadaně poskytnutí dotace pro rok 2020 dle pořadových čísel: 
 
 

  Žadatel Projekt Dotace 
(Kč) 

 
1. p. Kratochvíl, Kadaň Nadzemní/1000l   1 657,50 
2. Pí Frajtová, Kadaň Nadzemní/2560l 10 000,- 
3. p. Zavřel, Kadaň Podzemní/5000l 50 000,- 
4. p. Kubeš, Kadaň Podzemní/ 8000l 50 000,- 
5. Pí Kučerová, Kadaň Podzemní/5000l 49 750,- 

 

        
 
 
Usnesení č. 375/2020 - Park Rooseveltovy sady v Kadani – 1. etapa – vodohospodářské úpravy 
 
          Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro zakázku malého rozsahu na akci „Park 
Rooseveltovy sady v Kadani – 1. etapa – vodohospodářské úpravy“. 
 
        
 
Usnesení č. 376/2020 - Park Rooseveltovy sady v Kadani – 1. etapa – vodohospodářské úpravy 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci „Park Rooseveltovy 
sady v Kadani – 1. etapa – vodohospodářské úpravy“: 
1) FRK s.r.o., Chomutovská 1254, Kadaň 432 01, IČO 61324817 
2) Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5 158 00, IČO 27449416 
3) PETROM STAVBY a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO 26769611 
4) HP STAV – Jan Perout, Fibichova 660, 432 01 Kadaň, IČO 05684871   
5) BAGROS s.r.o., Buchovcová 1668/4, Praha 3 130 00, IČO 26740397 
 
    
 
Usnesení č. 377/2020 - Zpráva o činnosti odboru SVaZ 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví. 
        
 
 
Usnesení č. 378/2020 - Plnění Strategického plánu sociálního začleňování 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o plnění Strategického plánu sociálního 
začleňování Kadaň. 
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Usnesení č. 379/2020 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 
 
          Rada města bere na vědomí předložený materiál. S ohledem na pandemii COVID-19 
nebude předkládat zastupitelstvu města Dotační program v oblasti sociálních služeb pro rok 
2021. Zajištění služeb v sociální oblasti pro občany města Kadaně bude řešit odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ v Kadani. Služby přesahující kapacitu odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví budou řešeny objednávkou případně individuální dotací.   
 
        
       
Usnesení č. 380/2020 - Přijetí finančního a věcného daru 
 
          Rada města schvaluje přijetí finančního daru od firmy FLOR-EXPRESS-KADAŇ s.r.o. ve 
výši 100.000 Kč pro MěSSS Kadaň. 
        
 
Usnesení č. 381/2020 - Přijetí finančního a věcného daru 
 
          Rada města schvaluje přijetí věcného daru od Nadace Charty 77 v hodnotě 11.771,38 Kč 
pro MěSSS Kadaň. 
        
 
Usnesení č. 382/2020 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení dotace z dotačního 
programu "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020" 
takto: 
 

Podnikatel IČO Provozovna    Požadováno: 
(v Kč) 

 Schváleno: 
(v Kč) 

Světlo Kadaň 
Administrace z.p.s. 

077 46 652 Jana Švermy 6 128 500 8 000 

 
       
Usnesení č. 383/2020 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení dotace z dotačního 
programu "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020" 
takto: 
 

Podnikatel IČO Provozovna    Požadováno: 
(v Kč) 

 Schváleno: 
(v Kč) 

Pí Gabčíková 751 21 441 Nerudova 1956 109 384 50 000 

 
za podmínky schválení navýšení dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu města 
Kadaně na podporu podnikání" a rozpočtové změny. 
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Usnesení č. 384/2020 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení dotačního programu 
"Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020" ke dni 30.6. 
2020. 
        
       
 
Usnesení č. 385/2020 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020" 
 
          Rada města bere na vědomí informaci o realizaci podnikatelského záměru "Projížďky 
koňským kočárem po Kadani" do září 2020. 
 
        
 
Usnesení č. 386/2020 - Žádost o podstatnou změnu časového ukazatele obchodní firmy 
Dovezsváču s.r.o. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti obchodní firmy Dovezsváču 
s.r.o. prodloužit termín ukončení realizace podnikatelského záměru "Přidání rozvozových tras a 
poskytování nové služby" do 31. srpna 2020 a schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace na podporu podnikání č. 3. 
        
       
 
Usnesení č. 387/2020 - Finanční podpora města pro drobné podnikatele v důsledku výskytu 
COVID 19 formou daru 
 
          Rada města schvaluje podmínky finanční podpory pro drobné podnikatele formou daru a 
schvaluje předložené dokumenty potřebné k vyřízení daru - Žádost o finanční dar pro 
podnikatele, Čestné prohlášení žadatele, Darovací smlouvu a ukládá zajistit rozpočtovou změnu 
z kapitoly rezerva. 
        
       
Usnesení č. 388/2020 - Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu k 31.3.2020 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti obecního živnostenského 
úřadu. 
        
 
 
Usnesení č. 389/2020 - Nový dotační program "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na 
podporu podnikání pro II. pololetí roku 2020" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nový předložený dotační program 
"Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2020"a 
doporučuje zastupitelstvu schválit vzor Žádosti o poskytnutí dotace pro II. pololetí roku 2020 s 
navrženými úpravami v čl. 2, vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro II. pololetí 2020 č. ../2020 a 
ukládá zajistit rozpočtovou změnu z kapitoly rezerva. 
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Usnesení č. 390/2020 - Prodej služebních motocyklů 
 
          Rada města schvaluje prodej služebního motocyklu POPCORN 50 a HONDA PES 125 za 
minimální cenu dle znaleckých posudků - POPCORN 50 za 7 700,- Kč a HONDA PES 125 za 
16 800,- Kč, prostřednictvím Autobazaru Kadaň s.r.o., Pokutická 1988, Kadaň, IČO 27309967. 
 
        
 
 
Usnesení č. 391/2020 - Zpráva o požární ochraně ve městě za rok 2020 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o požární ochraně za rok 2020. 
 
        
 
 
Usnesení č. 392/2020 - Návrh na vyřazení majetku z evidence města 
 
          Rada města schvaluje vyřazení majetku uvedeného v příloze z majetkové evidence 
města. V případě zájmu o prodej vyřazených židlí schvaluje cenu smluvní 150,- Kč/ks. 
 
        
 
Usnesení č. 393/2020 - Návrh na vyřazení majetku z evidence města 
 
          Rada města schvaluje vyřazení nalezeného majetku uvedeného v předávacím protokolu 
ze dne 3. 2. 2020. 
        
 
Usnesení č. 394/2020 - Dezinfekce pro občany 
 
          Rada města schvaluje, v souvislosti se šířením koronaviru, poskytnutí 200 ml zdarma 
dezinfekčního prostředku pro občany města Kadaně ve věku 65 let a výš.  
 
        
Usnesení č. 395/2020 - Otevřený dopis pí Hladové a pí Vodrážkové - zastupitelky 
 
          Rada města bere na vědomí otevřený dopis pí Vodrážkové a pí Hladové adresovaný 
členům rady města. Schvaluje předloženou odpověď a konstatuje: "Chytrému napověz, 
hloupého trkni". 
        
 
 
Usnesení č. 396/2020 - Císařský den 2020 
 
          Rada města bere na vědomí informace starosty města o postupném uvolňování krizových 
opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Konání Císařského dne 2020 nebude možné z 
důvodu nařízení Vlády ČR. 
        
 
 
Usnesení č. 397/2020 - Stanovení náhradního místa pro konání sňatečných obřadů  
 
          Rada města schvaluje náhradní místo pro konání sňatečných obřadů v Kadani na 
parkánech u kadaňského hradu. 
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Usnesení č. 398/2020 - Soutěž na podporu restauračních zařízení ve městě 
 
          Rada města schvaluje na podporu oživení podnikatelského prostředí ve městě 
(restauračních zařízení), po omezení v důsledku COVID 19, soutěž "Kadaňská hospůdka na 
pomoc našim hospodám" včetně předložených podmínek soutěže. 
 
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
    


