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

VÝPIS USNESENÍ 
 

 ZE ZÁPISU Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  
 

RADY MĚSTA KADANĚ, 
 

která se konala dne 30.7.2020 od 8:00 hodin 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň 

      -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Usnesení č. 547/2020 - Odstranění přejezdu v Prunéřově - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Odstranění přejezdu v Prunéřově" a uzavření SoD s firmou PETROM STAVBY a.s., IČ: 
26769611, se sídlem Běchovická 701/26,100 00 Praha 10. 
 
       
 
 
Usnesení č. 548/2020 - Oprava účelové komunikace Prunéřov - Tušimice - výběr zhotovitele 
 
          Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci 
"Oprava účelové komunikace Prunéřov - Tušimice" a uzavření SoD s firmou PETROM STAVBY 
a.s., IČ: 2676961., se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha10. 
 
       
 
 
Usnesení č. 549/2020 - 5. ZŠ - oprava podlah - pavilon B - dodatek SoD č. 1 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.4.2020 na 
akci "5. ZŠ - oprava podlah - pavilon B" s firmou ROMAN JAMEČNÝ s.r.o., IČ: 03770184, se 
sídlem Běchovická 7012/26, 100 00 Praha 10. 
 
       
 
 
Usnesení č. 550/2020 - Rekonstrukce č.p. 1363 v Kadani 
 
          Rada města schvaluje doplnění komise pro hodnocení studií a nabídek na akci 
"Rekonstrukce č.p. 1363 v Kadani" o: Prof. Ing. Akad. arch. Jana Šépku. 
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Usnesení č. 551/2020 - Zázemí pro plážový volejbal - dodatek č.1 k SOD 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2020 na 
akci "Zázemí pro plážový volejbal" s firmou PETROM STAVBY a.s., IČ: 26769611, se sídlem 
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10. 
       
 
 
Usnesení č. 552/2020 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Prunéřov – město Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném 
břemenu – služebnosti cyklostezky na pozemcích ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p. – část par. č. 
510/23, 510/14, 305/1 a 515 v k.ú. Prunéřov za jednorázovou úhradu ve výši stanovené dle čl. 
III. smlouvy, ve prospěch města Kadaň, dle smlouvy v předloženém znění. 
 
        
 
Usnesení č. 553/2020 - 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 ČR – Ředitelství silnic 
a dálnic ČR – část par. č. 281 v k.ú. Prunéřov za jednorázovou úhradu ve výši 7.313,- Kč + 
DPH, ve prospěch města Kadaň, dle smluv v předloženém znění. 
 
        
 
Usnesení č. 554/2020 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Prunéřov – město Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa 
silnice v důsledku realizace stavby na pozemku ve vlastnictví Ústeckého kraje – část par. č. 
514/1 v k.ú. Prunéřov, za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč + DPH (smlouva č. 
VI/2066/2020/CV) a dle ceníku Ústeckého kraje (smlouva č. X/2070/2020/CV), ve prospěch 
města Kadaň dle smluv v předloženém znění. 
 
        
 
 
Usnesení č. 555/2020 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Prunéřov – město Kadaň 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na 
pozemku ve vlastnictví p. Krahulíka, Kadaň – část par. č. 341/14 v k.ú. Prunéřov, bezúplatně ve 
prospěch města Kadaň dle smlouvy v předloženém znění. Akce: „Křížení trasy pod mostem 
silnice I/13“. 
        
 
 
Usnesení č. 556/2020 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – ČEZ Distribuce, a.s. 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví města – par. č. 2631/15 a 
2631/13 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 1.200,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 dle smlouvy v 
předloženém znění. 
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Usnesení č. 557/2020 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – ČEZ Distribuce, a.s. 
 
          Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví města – par. č. 3063/1, 
3064/7, 3064/8, 3064/11 a 3065/1 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 39.700,- Kč + 
DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 
dle smlouvy v předloženém znění. 
        
 
Usnesení č. 558/2020 - Smlouva o výpůjčce – část p.č. 281 v k.ú. Prunéřov, ŘSD ČR, st.p.o. 
 
          Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o výpůjčce č. 11320702 mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací a městem Kadaň na část p.č. 
281 o výměře 76 m2 v k.ú. Prunéřov – stavba: „Křížení cyklotrasy pod mostem I/13“. 
 
        
 
 
Usnesení č. 559/2020 - Nájemní smlouva – část p.č. 416 v k.ú. Prunéřov, ČR - SPÚ 
 
          Rada města schvaluje uzavření předložené nájemní smlouvy č. 72N20/42 mezi ČR - 
Státním pozemkovým úřadem a městem Kadaň na část p.č. 416 o výměře 3 m2 v k.ú. Prunéřov 
– stavba: „Křížení cyklotrasy pod mostem I/13“. 
 
        
 
Usnesení č. 560/2020 - Nohejbalový klub Kadaň – žádost o souhlas s drobnými stavebními 
úpravami 
 
          Rada města bere na vědomí upřesnění žádosti NOHEJBALOVÉHO KLUBU KADAŇ, 
Chomutovská 1621, Kadaň a schvaluje udělení souhlasu se stavebními úpravami v budově 
stojící na p.č. 2228/2 v k.ú. Kadaň (dle žádosti) a to za níže uvedených podmínek: 
- práce budou prováděny v souladu se stavebním zákonem  
- nájemce zajistí na své náklady veškerá potřebná opatření v rámci požární ochrany   
- úpravy provede nájemce na své náklady s tím, že si je vědom investice do majetku města bez  
 náhrady 
- nájemce upraví provozní řád areálu 
        
 
 
Usnesení č. 561/2020 - Informace o jednání se zástupci zapsaného spolku RADKA 
 
          Rada města bere na vědomí informace o jednání se zástupci zapsaného spolku 
RADKA ve věci návrhu dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 9088/07. 
 
        
 
Usnesení č. 562/2020 - Park Rooseveltovy sady v Kadani – 1. etapa – výstavba 4 ks lávek přes 
potok 
 
          Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro zakázku malého rozsahu zadanou 
mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek na akci „Park Rooseveltovy sady v Kadani – 
1. etapa – výstavba 4 ks lávek přes potok“. 
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Usnesení č. 563/2020 - Park Rooseveltovy sady v Kadani – 1. etapa – výstavba 4 ks lávek přes 
potok 
 
          Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci „Park 
Rooseveltovy sady v Kadani – 1. etapa – výstavba 4 ks lávek přes potok“: 
1) Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, Praha 5, 158 00, IČO 27449416 
2) Stavmax Group s.r.o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 06080090 
3) PETROM STAVBY a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO 26769611 
4) Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s., Okounov 65, 431 51 Okounov, IČO 25028316 
5) BAGROS s.r.o., Buchovcová 1668/4, Praha 3 130 00, IČO 26740397 
 
       
 
Usnesení č. 564/2020 - Stavba - „Využití srážkových vod u 3. ZŠ (Sluníčková)“ – uzavření 
dodatku č. 1 k SoD č. 15113/19 ze dne 17.10.2019 – prodloužení termínu dokončení stavby, 
další podmínky pro dokončení předmětu smlouvy v prodlouženém termínu 
 
          Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 15113/19 ze dne 17.10.2019 s 
firmou FRK s. r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ 61324817 na akci „Využití srážkových 
vod u 3. ZŠ (Sluníčková)“ Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 
09. 2020 a ujednání dalších podmínek pro dokončení předmětu smlouvy v prodlouženém 
termínu. 
       
 
 
Usnesení č. 565/2020 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2020" 
 
          Rada města schvaluje přidělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z 
rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2020" takto: 
 

Podnikatel IČO Provozovna Požadováno  
(v Kč) 

Schváleno 
(v Kč) 

Natálie Lippmann 726 08 552 kpt. Jaroše 593 40 575 30 000 

Adéla Podzimková 879 73 014 kpt. Jaroše 51 20 179 9 000 

Kateřina Procházková 746 04 210 kpt. Jaroše 51 47 085 24 000 

Zlatuše Vršatová 133 14 289 kpt. Jaroše 57 50 000 20 000 

Naďa Turková 133 13 371 Husova 1308 21 414 8 000 

Jiřina Žurková 727 49 024 Husova 1308 3 390 3 000 

Jarmila Tučková 467 33 787 Dvořákova 1114 27 360 11 000 

Libuše Burešová 726 08 251 Mírové náměstí 76 32 134 20 000 

Dana Brandýsová 726 70 347 Fibichova 660 32 203 10 000 

 
       
 
Usnesení č. 566/2020 - Rozdělení dotací z dotačního programu "Poskytování dotací z rozpočtu 
města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2020" 
 
          Rada města doporučuje zastupitelstvu města přidělení dotací z dotačního programu 
"Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí roku 2020" 
takto: 
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Podnikatel IČO Provozovna Požadováno  
(v Kč) 

Doporučeno (v 
Kč) 

Runa Group s.r.o. 062 88 995 Boženy Němcové 69 199 545 150 000 

MUDr. Jan Voráč 727 41 503 Chomutovská 1261 106 964 75 000 

Karel Glaser 694 01 705 Jiráskova 602 91 878 60 000 

Elena Sikorska 694 22 486 Chomutovská 1210 81 417 10 000 

Nikola Áčová 084 34 964 Nerudova 368 55 495 24 000 

Marek Pleticha 684 32 933 Budovatelů 1720 55 635 40 000 

Radka Pletichová 717 92 155 Jiráskova 1367 64 900 30 000 

Kateřina Dymičová 761 56 397 Na Podlesí 1454 93 979 40 000 

 
       
 
Usnesení č. 567/2020 - Petice občanů 
 
          Rada města projednala předloženou petici občanů - členů základní organizace 
Českého Zahrádkářského svazu Bystřice Kadaň a schvaluje navržený postup řešení. 
 
       
 
 
Usnesení č. 568/2020 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z FÚK 
 
          Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční 
dotace z Fondu Ústeckého kraje mezi Městem Kadaň a Ústeckým krajem k realizaci projektu 
"Plnění základních úkolů obce - rozvoj zdraví" - úprava pokojů na šestinedělí v Nemocnici 
Kadaň s.r.o. 
       
 


