
Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 
12.prosince 2019 

 
Usnesení č. 930/2019 - Změna odpisového plánu 2019 - 2. ZŠ 
 
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní školy Rudolfa Koblice, 
ul. Pionýrů 1102, Kadaň. 
 
 
Usnesení č. 931/2019 - Dodatek č. 1 k 5. rozpočtovému opatření 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený Dodatek č. 1 k 5. 
rozpočtovému opatření. 
 
 
Usnesení č. 932/2019 - Kadaň - parkoviště a přístřešek na kontejnery u čp. 722 - výběr 
zhotovitele 
 
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň - 
parkoviště a přístřešek na kontejnery u čp. 722" a uzavření SoD s firmou PETROM STAVBY, 
a.s. se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha, IČO: 26769611, jejíž nabídková cena činí 
1 474.019,00 Kč vč. DPH. 
Smlouva o díle s vítězným účastníkem výběrového řízení bude podepsána za předpokladu 
schválení rozpočtu města na rok 2020. 
 
 
Usnesení č. 933/2019 - Kadaň - zklidnění dopravy - ul. Na Podlesí - 1. etapa - dodatek č. 3 
 
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21.6.2019 (č.j. 00274-
OVY-2019) na akci "Kadaň - zklidnění dopravy - ul. Na Podlesí - 1. etapa" s firmou Silnice 
Topolany a.s., IČ: 05758734 se sídlem: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 
Plzeň. 
 
 
Usnesení č. 934/2019 - Dispozice s nemovitým majetkem města - záměr - úprava smlouvy o 
nájmu nemovitostí č. 9088/07 - RADKA z.s. 
 
Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnit po dobu 15 
dnů záměr obce upravit smlouvu o nájmu nemovitostí č. 9088/07 ze dne 8. června 2007 (ve 
znění dodatků č. 1-6) a to dodatkem č. 7, který upřesňuje předmět nájmu, účel nájmu, dobu 
nájmu a jeho ukončení a dále mění výši nájemného a způsob jeho úhrady. 
 
 
Usnesení č. 935/2019 - Dispozice s nemovitým majetkem města - záměr - úprava smlouvy o 
nájmu nemovitostí č. 9088/07 - RADKA z.s. 
 
Rada města bere na vědomí informace plynoucí ze zápisu kontroly (25.11.2019) 
pronajímaného majetku spolku RADKA z.s. vyhotoveného paní Glosíkovou a ukládá vyzvat 
spolek RADKA z.s k ukončení užívání prostor 3. NP budovy čp. 630 v k.ú. Kadaň do doby 
nejpozději do 13.12.2019. V opačném případě bude toto považováno za hrubé porušení 
smlouvy o nájmu č. 9088/07 s možností výpovědi. Užívání 3. NP bude možné po splnění 
podmínek plynoucích ze zápisu kontroly ze dne 25.11.2019. 
 



 
Usnesení č. 936/2019 - Přidělení bytu startovacího s jistotou – vel. 1+1 
 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Golovinova, v Kadani s p. Bardounem, Kadaň. 
 
 
Usnesení č. 937/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.11. 2019  
 
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.11.2019 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Věžní v Kadani s pí Lippmannovou, bytem Kadaň. 
 
 
Usnesení č. 938/2019 - Revokace usnesení č. 887/2019 ze dne 28.11.2019 - Volné byty – č. 
p. 1348/006, vel. 1+2, č. p. 1346/002, vel. 1+1 
 
Rada města revokuje usnesení č. 887/2019 ze dne 28.11.2019 - Volné byty – č. p. 1348/006, 
vel. 1+2, č. p. 1346/002, vel. 1+1. 
 
 
Usnesení č. 939/2019 - Volné byty – č. p. 1348/006, vel. 1+2, č. p. 1346/002, vel. 1+1 
 
Rada města schvaluje vyčlenit byt v ulici Golovinova č.p. 1348/006, vel. 1+2 v Kadani pro 
potřeby Nemocnice s poliklinikou v Kadani, byt v ulici Golovinova č.p. 1346/002, vel. 1+1 v 
Kadani jako sociální. 
 
 
Usnesení č. 940/2019 - Informace - Autobusová doprava Jáchymov - Praha 
 
Rada města bere na vědomí předloženou ústní informaci o průběhu jednání o zachování 
autobusového spoje Jáchymov - Praha a zpět. 
 
 
Usnesení č. 941/2019 - Navýšení počtu zaměstnanců - Asistent prevence kriminality 
 
Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců Městské policie Kadaň o 2 osoby od 
1.1.2020 do 31.12.2020 pro agendu Asistent prevence kriminality. 
 
 
Usnesení č. 942/2019 - Poskytování informací zastupitelům na základě práva vyplývajícího z 
jednacího řádu zastupitelstva, zákona o obcích a Ústavy České republiky 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí bod programu "Poskytování 
informací zastupitelům na základě práva vyplývajícího z jednacího řádu zastupitelstva, 
zákona o obcích a Ústavy České republiky" a konstatovat, že nebyla prokazatelně doložena 
žádná pochybení, žádost postoupit kontrolnímu výboru. 
 
 
Usnesení č. 943/2019 - Úprava Organizačního řádu MěÚ - pracovní řád 
 
Rada města schvaluje úpravu Organizačního řádu - Pracovní řád čl. IX. odst. 1) písm. i) 
vypuštěním "uzavřené na dobu neurčitou", úpravu čl. X. odst. 3) dle předloženého návrhu a 
úpravu vnitřního platového řádu čl. 7 Náborový příspěvek - úprava písm. a) dle předloženého 
návrhu. 
 



 
Usnesení č. 944/2019 - Zahraniční služební cesta do AUE dne 17.1.2020 
 
Rada města schvaluje účast zástupců města na zahraniční služební cestě do partnerského 
města Aue dne 17.1. 2020 ve složení: Mgr. Jan Losenický, Mgr. Michal Voltr, PharmDr. 
Radek Oswald a použití služebního vozidla s řidičem. 
 
 
Usnesení č. 945/2019 - Odměna pro neuvolněného člena zastupitelstva - Bc. Alena 
Benešová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovení odměny pro člena zastupitelstva 
města Bc. Alenu Benešovou od 1.1. 2020 ve výši stanovené usnesením zastupitelstva č. 
14/2019 ze dne 7. 2. 2019. 
 
 
Usnesení č. 946/2019 - Žádost o podstatnou změnu podnikatelského záměru Smlouvy o 
poskytnutí dotace na podporu inovativního podnikání č. 7/2019 - Nikola Hauptmanová 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu vyhovět žádosti paní Nikoly Hauptmanové o 
prodloužení termínu zahájení činnosti k datu 31. prosince 2019, z důvodu, že žádost lze 
podat pouze v průběhu realizace.  
 


