
 

 

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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 2.7.2020 od 8:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
Usnesení č. 534/2020 - Výpůjčka nebytových prostor v čp. 167 v k.ú. Prunéřov 
 
          Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce části 
nemovité věci“ mezi městem Kadaň a spolkem  NADĚJE,  K Brance 11/19e, Stodůlky, 155 00 
Praha – v předloženém znění. 
Jedná se o budoucí výpůjčku nebytových prostor o celkové výměře 205,70 m2 včetně vybavení 
(dle projektové dokumentace) v 1.NP čp. 167 k.ú. Prunéřov. 
Účel výpůjčky: Jedná se o provozování dvou sociálních služeb  
- 1. Noclehárna  
- 2. Nízkoprahové denní centrum 
(jde o poskytování služby pro cílové skupiny - osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby v 
nepříznivé sociální situaci) 
Služby nebudou fungovat současně, každá bude provozována v jiném čase: 
- Noclehárna cca od 20.00 hod.  do 07.00 hod. 
- Nízkoprahové denní centrum od 08.00 hod. do cca 18.00 hod.  
Doba  budoucí výpůjčky:  určitá  5 let, od 1.1.2021 
Výše uvedené prostory jsou nabízeny formou výpůjčky s ohledem na podmínky stanovené 
dotací (uživatel hradí na vlastní náklady energie). 
 
        
 
 
Usnesení č. 535/2020 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Prunéřov – město Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání 
nemovitosti a Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví ČEZ, a.s. – část par. č. 
342/18, 342/8, 256/153, 256/175, 409/2 v k.ú. Prunéřov za jednorázovou úhradu stanovenou na 
základě znaleckého posudku + DPH, ve prospěch města Kadaň, dle smlouvy v předloženém 
znění. 
 
        
 
 
Usnesení č. 536/2020 - Informace – k nájemní smlouvě č. 9088/07 - Radka z.s. 
 
          Rada města bere na vědomí výsledky uvedené ve zprávě Ing. Juhové a konstatuje, že 
spolek RADKA z.s. poskytl pouze dílčí informace, ze kterých jednoznačně vyplývá, že finanční 
prostředky na úhradu nájemného má a proto rada města trvá na svém usnesení č. 170/2020 ze 
dne 27.2.2020. Rada města konstatuje, že lze uplatnit nájemné v dotačních titulech a ukládá 
vyzvat spolek RADKA z.s. k jednání o dodatku č. 7. 
 
        



 

 

 
 
Usnesení č. 537/2020 - Informace – k nájemní smlouvě č. 9088/07 - Radka z.s. 
 
          Rada města bere na vědomí sdělení spolku Radka z.s. ve věci požární ochrany 
budovy čp. 630 a ukládá připravit rozpočtovou změnu do zasedání zastupitelstva města pro 
zajištění finančních prostředků na odstranění nedostatků uvedených v zápise z kontroly požární 
ochrany ze dne 7.5.2020 vyhotoveného pí Glosíkovou. 
 
       
 
Usnesení č. 538/2020 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.07. 2020  
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.07.2020 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Chomutovská, v Kadani s pí Bílkovou, bytem Kadaň. 
 
       
 
 
Usnesení č. 539/2020 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.07. 2020  
 
          Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.07.2020 na bytovou 
jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova, v Kadani s p. Broučkem, bytem Kadaň. 
 
        
 
 
Usnesení č. 540/2020 - Chodník u 5.ZŠ a nového lanového hřiště - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Chodník u 5.ZŠ a nového lanového centra" a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o.,  
IČ: 27449416, se sídlem: Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5. 
 
       
 
 
Usnesení č. 541/2020 - Parkoviště u 3.ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Parkoviště u 3. ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská" a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o.,  
IČ: 27449416, se sídlem: Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5. 
 
       
 
 
Usnesení č. 542/2020 - Navýšení počtu zaměstnanců - VPP prevence kriminality 
 
          Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců úřadu o 2 zaměstnance VPP - 
prevence kriminality od 1.8. 2020 do 30.9. 2020. 
 
       
 
 
Usnesení č. 543/2020 - Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Prunéřov 167 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 15116/19 s firmou 
WALD S s.r.o. Jungmannova 621, 432 01 Kadaň IČO 28528352 na akci "Noclehárna a 
nízkoprahové denní centrum Prunéřov 167". 



 

 

 
       
 
 
Usnesení č. 544/2020 - Rekonstrukce č.p. 1363 v Kadani 
 
          Rada města schvaluje komisi pro hodnocení studií a nabídek na akci "Rekonstrukce 
č.p. 1363 v Kadani" ve složení: 
PaedDr. Jiří Kulhánek 
Mgr. Jan Losenický 
Ing. arch. Ivan Kaplan 
Ing. arch. Tomáš Bernášek 
Ing. Tomáš Průcha 
 
       
 
 
Usnesení č. 545/2020 - Rekonstrukce č.p. 1363 v Kadani 
 
          Rada města schvaluje předložené zadávací podmínky pro vypracování studie na akci 
"Rekonstrukce č.p. 1363 v Kadani" s dopracováním připomínek. 
 
       
                                             
 
Usnesení č. 546/2020 - Rekonstrukce č.p. 1363 v Kadani 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na zpracování studie akce 
"Rekonstrukce č.p. 1363 v Kadani" : 
1. PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., IČ 27118436, Malátova 395/13, 150 00 Praha 5 
2. Ing.arch.MgA. Uhlík Petr, IČ 65013301, Seifertova 994/27, 130 00 Praha - Žižkov 
3. Studio acht, spol. s r.o., IČ 25119966, Za zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 
4. ABM architekti, s.r.o., IČ 25606026, Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1 
5. PRO-STORY s.r.o., IČ 03642011, Papírnická 2809/10, Východní předměstí, 326 00 Plzeň 
náhradníci: 
Ing. arch. MgA. Fišer Michal, IČ 67215254, Malátova 395/13, Praha - Smíchov 150 00 
Ing. arch. Mária Maninová, IČ 71088148, Slezská 2130/107, 130 00 Praha 3 - Vinohrady 
Ing. arch. Kateřina Kybalová, IČ 88392058, Nejedlova 942/13, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role 
 
       


