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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 25.6.2020 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
Usnesení č. 514/2020 - Doplnění 3. rozpočtového opatření 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města doplnění 3. rozpočtového opatření o 
navýšení 5 tis. Kč na 505 tis. Kč na podporu pro drobné podnikatele z rezervy města. 
 
       
 
Usnesení č. 515/2020 - Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zahradní úpravy MŠ Čtyřlístek“ – 
MŠ Klášterecká 
 
          Rada města bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise zrušit veřejnou zakázku pro 
výběr zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zahradní úpravy MŠ Čtyřlístek“ – 
Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, vzhledem k tomu, 
že zadavateli nepřišla žádná nabídka. 
       
 
 
Usnesení č. 516/2020 - Odstranění přejezdu v Prunéřově - návrh firem k obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "Odstranění 
přejezdu v Prunéřově": 
1. Martin Sýkora s.r.o., IČ: 22801715, Zeyerova 265, 432 01 Kadaň 
2. Technické služby Kadaň, s.r.o., IČ: 25441094, 432 01 Kadaň 
3. Silnice Topolany a.s., IČ: 05758734, Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 
 
       
 
Usnesení č. 517/2020 - Oprava účelové komunikace Prunéřov - Tušimice - návrh firem k 
obeslání 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "Oprava 
účelové komunikace Prunéřov - Tušimice": 
1. Martin Sýkora s.r.o., IČ: 22801715, Zeyerova 265, 432 01 Kadaň 
2. Technické služby Kadaň, s.r.o., IČ: 25441094, 432 01 Kadaň 
3. Silnice Topolany a.s., IČ: 05758734, Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 
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Usnesení č. 518/2020 - Oprava chodníku za domem č.p. 1354-1360 - dodatek č.1 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.2.2020 na akci 
"Oprava chodníku za domem č.p. 1354 - 1360" s firmou HP Stav - Jan Perout s.r.o., IČ: 
05684871, se sídlem: Fibichova 660, 432 01 Kadaň. 
 
       
 
Usnesení č. 519/2020 - Informace o přípravách rekonstrukce č.p. 1363 v Kadani 
 
          Rada města bere na vědomí informace o přípravách rekonstrukce objektu č.p. 1363 v 
Kadani a ukládá připravit zadávací podmínky pro výzvu na architektonickou soutěž na 
rekonstrukci objektu. 
       
 
Usnesení č. 520/2020 - Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku RESCUE Klášterec z.s., v 
čp. 1894, k.ú.  Kadaň 
 

Rada města schvaluje udělit souhlas se sídlem adresy spolku RESCUE Klášterec z.s. v 
objektu čp. 1894 v k.ú. Kadaň (vlastnictví města) pro zápis spolku RESCUE Klášterec z.s. do 
spolkového rejstříku. 
        
 
Usnesení č. 521/2020 - Aktualizovaný návrh na směnu lesních pozemků mezi městem Kadaň a 
Lesy ČR, s.p. 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu lesních pozemků mezi 
městem Kadaň a Lesy České republiky, s.p. Jedná se o 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.: 
-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 
-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. 3419/22 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 
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Usnesení č. 522/2020 - Informace – k nájemní smlouvě č. 9088/07 - RADKA z.s. 
 

Rada města bere na vědomí projednání protokolu z šetření, zaslaného spolkem RADKA, 
z.s, týkajícího se prověření finančních toků a aktuální ekonomické situace spolku a ukládá 
doplnit informace ze strany auditorky města. 
 
        
 
 
Usnesení č. 523/2020 - Rozvojová plocha BV 6 (4 RD) v k.ú. Pokutice - informace k 
zapracování smluvní podmínky zpětné koupě města po dobu dvou let 
 

Rada města bere na vědomí informace k zapracování smluvní podmínky práva zpětné 
koupě do smlouvy vč. podmínky zveřejnění záměru prodeje parcel na výstavbu RD na rozvojové 
ploše BV 6 v k.ú. Pokutice a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předložený návrh 
podmínek. 
        
 
 
Usnesení č. 524/2020 - Přidělení bytu standardního s jistotou – vel.1+1 
 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v 
budově v ul. Na Podlesí, v Kadani s pí Davidovou, bytem Londýn. 
 
        
 
 
Usnesení č. 525/2020 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.06. 2020  
 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.06.2020 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Žitná, v Kadani s pí Patzeltovou, bytem Kadaň. 
        
 
 
Usnesení č. 526/2020 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.06. 2020  
 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.06.2020 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Věžní, v Kadani s pí Kučovou, bytem Kadaň. 
      Z: místostarosta  
 
 
Usnesení č. 527/2020 - 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 pro rok 2020 dotace: 
 

Poř. č. Žadatel 
 

Projekt Dotace 
(Kč) 

1. p. Sachl, 
Kadaň 

Nadzemní/840 l 1 129,- 

2. p. Zušťák, 
Kadaň 

Nadzemní/610 l 3 274,90 
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3. Pí Žitková,  
Kadaň 

Nadzemní/540 l 2 160,- 

4. p. Heindl, 
Kadaň 

Nadzemní/ 300 l 2 700,- 

5. Pí Suchá, 
Kadaň 

Nadzemní/2 300 l 7 618,55 

6. Pí Marešová, 
Kadaň 

Nadzemní/1 000 l 1 100,- 

7. p. Smejkal, 
Písek 

Podzemní/8 300 l 50 000,- 

8. p. Zavřel, 
a 
pí Zavřelová, 
Kadaň 

Podzemní/10 000 l 50 000,- 

  

       
 
Usnesení č. 528/2020 - Přísedící u Okresního soudu Chomutov 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedícího u Okresního 
soudu v Chomutově Mgr. Janu Demjanovou, bytem Kadaň, pro období 2020-2024. 
       
 
 
Usnesení č. 529/2020 - Zpráva o činnosti v souvislosti se SARS CoV-2 
 
          Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti v období od 12.3.2020 do 
25.5.2020 v souvislosti se SARS CoV-2. 
       
 
 
Usnesení č. 530/2020 - Spolupráce s Vysokou školou finanční a správní, a. s. 
 
          Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o spolupráci mezi městem Kadaň a 
Vysokou školou finanční a správní, a. s. IČ: 04274644. 
 
       
 
Usnesení č. 531/2020 - Informace předsedkyně místní organizace hnutí ANO Kadaň 
 
          Rada města bere na vědomí informaci předsedkyně místní organizace hnutí ANO Kadaň 
o návrhu kandidáta do dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. 
 
       
 
Usnesení č. 532/2020 - Změna žádosti o poskytnutí dotace na projekt Karate klubu 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace na 
projekt "JKA Kata Camp 2020" pro Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s. ve výši 25.000 Kč, která 
nahrazuje schválení dotace na projekt "Gasshuku" usnesením ZM č. 38/2020 ze dne 12.3.2020 
ve výši 50.000 Kč. 
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Usnesení č. 533/2020 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. 
 
          Rada města jmenuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při 
rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství 
Kadaň, s.r.o. do dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. pana Vavřenu, 
bytem Kadaň k 1.7. 2020. 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
    
    
 


