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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Na posledním zasedání zastupitelstva města byla vyčleněna částka
na podporu živnostníků, více se dočtete ve článku níže.
Zastupitelé se rovněž
zabývali Programem regenerace městských památkových rezervací a zón, z nějž
se v letošním roce obnoví ohradní zeď zámeckého parku ve Vodní ulici, opraví se
jihovýchodní fasáda domu čp. 10 na náměstí a s finančním přispěním města se
obnoví okna na budově fary a na měšťanském domě čp. 12 v Zahradní ulici.
Zastupitelé dále rozhodli o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Jiřímu Bauerovi na tradiční akci
Country koza, investiční dotace ve výši 3.000.000 Kč Fotbalovému klubu Rašovice na dofinancování
projektu Rekonstrukce fotbalového hřiště v Rašovicích a dotace ve výši 552.254 Kč Nemocnici
Kadaň na zajištění pohotovosti.
Radní v tomto týdnu mimo jiné doporučili zastupitelům
schválit hospodaření města v roce 2019 a závěrečný účet, schválit dotační program na podporu
činnosti a projektů v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit a na podporu kulturních
akcí a projektů pro rok 2021.
Dále se radní seznámili s rozhodnutím ředitelky mateřské
školy obnovit provoz všech školek od 25. května 2020.
Online chat a hodiny pro veřejnost
V pondělí 1. června 2020 se od 15 do 17 hodin konají tradiční hodiny pro veřejnost v kancelářích vedení
města bez předchozího objednání. Od 17 hodin následuje online chat se starostou na facebooku města.
Veřejné projednání změny územního plánu
V pondělí 15. června 2020 se od 15 hodin v salonku radnice uskuteční veřejné projednání navržené
změny Územního plánu města Klášterce nad Ohří. Více informací najdete ZDE.

MĚSTO PODPOŘÍ DROBNÉ ŽIVNOSTNÍKY

P GALERIE KRYT
TI Do konce května můžete

Město vyzývá drobné živnostníky k podávání žádostí o poskytnutí
finančního daru za účelem zmírnění dopadů nouzového stavu v galerii Kryt zhlédnout výstavu
vyhlášeného v souvislosti s výskytem koronaviru. Žadatelem může fotografií od Josefa Sedláčka
být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území na téma Rozhledny Ústeckého
města Klášterce nad Ohří, která je fyzickou osobou podnikající kraje. Po ní bude od 5. června
podle živnostenského zákona, má provozovnu na území města následovat výstava zapůjčená od
Klášterce nad Ohří, má uzavřenou nájemní smlouvu na tuto provo- Člověka v tísni z cyklu Příběhy
zovnu (platí nájemné za tuto provozovnu) a její provozovna byla bezpráví - Nepřemožená. Komiks
uzavřena na základě usnesení vlády v souvislosti s koronavirovou pojednává o Miladě Horákové,
krizí. Žadatelům bude při splnění podmínek poskytnut jednorázový jež byla před 70 lety neprávem
finanční dar ve výši 10.000 Kč. Žádosti město přijímá průběžně popravena. Galerie je otevřena
do 15.06.2020. Více informací, žádost a návrh darovací smlouvy denně včetně víkendů a svátků
najdete na webu města ZDE.
(po-pá 8.30-17, so, ne 9-17).

COVID-19
Aktuální
informace z radnice

AKTUÁLNÍ ČÍSLA
Podle Krajské hygienické
stanice je k dnešnímu dni
527 pozitivně testovaných
osob v Ústeckém kraji
(z toho 460 uzdravených),
na Chomutovsku je jich 26
(z toho 21 uzdravených).
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