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CO SE UDÁLO NA POSLEDNÍ SCHŮZI RADY MĚSTA?
Rada města na své poslední schůzi jmenovala vedoucí odboru správy majetku
a bytového fondu. Na základě doporučení výběrové komise se jí od 01.11.2019 stane
Kateřina Frajbišová, která byla vedením odboru dočasně pověřena.
Rada rozhodla
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na nový projekt spolku rodičů a přátel základní
umělecké školy s názvem ADVENT - hudební soboty 2019.
Zastupitelům města radní
doporučují schválit nový dotační program nazvaný Klášterecká dešťovka 2020-2022.
Cílem programu je motivovat vlastníky domů k pořízení nadzemních nádrží na zachytávání
dešťové vody. V případě, že zastupitelstvo města dotační program schválí, žádosti o dotace budou přijimány
od 6. do 24. ledna 2020, výše dotace je stanovená na 80 % uznatelných nákladů do maximální výše
5.000 Kč.
Rada města se také věnovala dlouho očekávaným pravidlům pro prodej pozemků
na výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská. Pravidly se bude rovněž zabývat zastupitelstvo
města 7. listopadu 2019 v kulturním domě.
Radní města na své poslední schůzi schválili plán údržby
na nadcházející zimní období. Vztahuje se na údržbu silnic, chodníků, podchodů a schodišť.
Město se
na základě rozhodnutí rady připojí k celorepublikovému projektu Seniorské obálky pro občany města.
Obálky budou k dispozici seniorům a občanům se zdravotním postižením. Obálku vloženou do plastového
obalu, obsahující datum narození,upozornění na alergie, základní nemoci seniora, užívané léky a kontakty
na praktického lékaře a osoby blízké, si budou moci senioři umístit na viditelné místo v bytě.
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se od 15 hodin koná zasedání Zastupitelstva města
Klášterce nad Ohří v kulturním domě. Všichni jste srdečně zváni.
Schůze bude přenášena online na kanále YouTube: Aktuality Klášterec.

DLOUHÁ ULICE JE JIŽ PRŮJEZDNÁ
Po VII. etapě regenerace panelového sídliště byla tento
týden ukončena uzávěrka Dlouhé ulice. Probíhají již jen
dokončovací práce. Městská hromadná doprava tak opět
jezdí po původní trase. Upozorňujeme řidiče, kteří doposud
parkovali na zastávkách Okružní, aby již svá vozidla
na těchto místech neparkovali a nebránili provozu MHD.
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KLÁŠTERECKÉ DIVADELNÍ ŽNĚ
Nezadržitelně se blíží už 17. ročník festivalu
Klášterecké divadelní žně! A ty tentokrát
budou demoliční! Více se o letošním programu
divadelních představení, která se uskuteční
od 26. října do 2. listopadu, dozvíte ZDE.

PIETNÍ AKT NA HŘBITOVĚ

PTEJTE SE STAROSTY V PONDĚLÍ

V pondělí 28. října se od 15 hodin na místním
hřbitově uskuteční pietní akt u příležitosti
101. výročí založení našeho státu. Hudebně
akci doprovodí Viliam Béreš s kapelou, budou
položeny věnce k památníku a čestnou stráž
zajistí místní skauti. Jste srdečně zváni.

Další první pondělí v měsící se blíží a Vy můžete využít
hodiny pro veřejnost 4. listopadu od 15 do 17 hodin MĚSTO NABÍZÍ DVA BYTY
v kancelářích starosty a místostarosty bez objednání. Město změnilo pravidla pro přidělování bytů
V 17 hodin opět navazuje online chat se starostou a nabízí nyní k pronájmu dva mezonetové
na oficiálním facebooku Město Klášterec nad Ohří. byty v ulici J. Á. Komenského. Více ZDE.
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