AKTUALITY

č. 14/2019

CO SE UDÁLO NA POSLEDNÍ SCHŮZI RADY MĚSTA?
Rada města na své poslední schůzi otevírala obálky od zájemců o pronájem dvou
mezonetových bytů v ulici Jana Ámose Komenského. Díky změně pravidel mohou být
nadstandardní byty nabízeny mimo bytový pořadník za nejvyšší nabízenou cenu. Radní
schválili přidělení obou bytů a uzavření nájemní smlouvy se zájemci dle pořadí nabídkové
ceny.
Rada města schválila termíny obřadních dnů v roce 2020. V nejbližší době
budou termíny včetně jména oddávajícího zveřejněny na webových stránkách města a
v Kláštereckých novinách.
Rada v působnosti Valné hromady Klášterecké kyselky, s.r.o.
zvolila nového jednatele společnosti. Stal se jím s účinností od 14.11.2019 Jiří Prokopec.
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ

Ve čtvrtek 12.12.2019 se od 15 hodin koná zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří
v kulturním domě. Na programu bude mimo jiné schvalování rozpočtu města na rok 2020.
Všichni jste srdečně zváni. Online přenos opět na kanále YouTube: Aktuality Klášterec.

PRODEJ POZEMKŮ V CIBOUŠOVSKÉ

RETRO
30 LET SVOBODY

T IP

Zastupitelstvo města schválilo pravidla pro
prodej pozemků na výstavbu rodinných domů
v lokalitě Ciboušovská.
Město nabízí k prodeji 26 parcel, jejichž výměra se Srdečně Vás zveme zítra do kulturního
domu. Vše najdete po kliknutí na plakát:
pohybuje od 716 m2 do 1.290 m2.
Město připravuje veškerou technickou a dopravní
infrastrukturu. Žádosti o koupi pozemku budou
příjímány od 18.11.2019 do 20.01.2020. Pořadí
jejich příjetí nerozhoduje. Podrobná pravidla, ceník,
mapu pozemků a návrh smlouvy najdete ZDE.

TIP - Při dokončení stavby rodinného domu
do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy bude
majitelům pozemků vyplacena cílová prémie
10 % z kupní ceny.
Předběžný harmonogram prodeje:
Listopad 2019 až leden 2020
- příjem žádostí o prodej pozemku
Únor 2020 - losování pořadí pro výběr pozemku
– proběhne veřejně na zasedání zastupitelstva
Březen 2020 až květen 2020 - výběr pozemku
Srpen 2020 až listopad 2020
- uzavírání smluv o smlouvách budoucích kupních
Duben 2021 až červenec 2021
- uzavírání kupních smluv
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