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O ČEM SE JEDNALO NA POSLEDNÍ RADĚ MĚSTA?
Rada města Klášterce nad Ohří přišla s nápadem, jak podpořit drobné
podnikatele na území města, kteří museli uzavřít ze dne na den své provozovny.
Doporučila tak zastupitelstvu města vyčlenit v rozpočtu částku 300.000 Kč
na podporu živnostníků formou finančního daru za účelem zmírnění dopadů
vyhlášeného nouzového stavu. Podpora bude poskytnuta žadatelům, kteří
splní kritéria – bydliště i provozovna na území města Klášterce nad Ohří,
nájemní smlouva na provozovnu, uzavření provozovny kvůli vládním opatřením
v souvislosti s výskytem koronaviru. Návrhem podpory ve výši 10.000 Kč se budou zastupitelé
zabývat 14. května 2020.
Radní také rozhodli o poskytnutí dotací v programu Klášterecká
dešťovka dalším pěti žadatelům, mezi které se rozdělila částka 21.290 Kč.
Rada města
schválila darovací smlouvu se společností ČEZ, a.s. Tímto společnosti děkujeme za poskytnutí
daru v podobě 500 litrů dezinfekce Anti-COVID pro příspěvkové organizace města.
Zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří, které se mělo konat v dubnu, bude
svoláno na čtvrtek 14. května 2020 od 15 hodin a uskuteční se ve Společenském domě
Panorama. Bude zde nutné dodržovat veškerá bezpečnostní a hygienická opatření,
což znamená rozestupy mezi osobami 2 metry či zakrytí dýchacích cest. Pro veřejnost
budou vyhrazena místa v předsálí, zasedání tam bude přenášeno online. Přítomní
občané mohou jednotlivě vstupovat do sálu k pultíku s mikrofonem. Do diskuze se
však můžete zapojit i zasláním příspěvku předem na e-mail: hodicova@muklasterec.cz,
příspěvek bude přednesen tajemnicí městského úřadu. Děkujeme za respektování
veškerých opatření, osobní přítomnost na zasedání zvažte, bude opět přenášeno
online i na kanále YouTube: Aktuality Klášterec.

OTEVŘELY SE PITNÉ PAVILONY V LÁZNÍCH, INFOCENTRA A KNIHOVNA
Po uvolnění vládních opatření město opět otevřelo pitné pavilony v Lázních Evženie. Pitný pavilon
s Kláštereckým a Městským pramenem je otevřen od pondělí do neděle od 8:30 do 17:00 hodin.
Pitný pavilon Evženie je rovněž otevřen každý den, a to od 10:30 do 17:00 hodin. Vstup do objektů
je umožněn pouze po jednom a samozřejmě se zakrytými dýchacími cestami. Venku by pak
návštěvníci měli dodržovat rozestupy. Obě provozovny byly před otevřením kompletně dezinfikovány.
V pondělí se také otevřela turistická informační centra či městská knihovna, která hned první
den přilákala 150 čtenářů, 119 zavítalo do oddělení pro dospělé a 31 do oddělení pro děti a mládež.
Pokud se nezmění současný harmonogram uvolňování vládních opatření, v úterý 26. května se otevře
zámek a ve středu 3. června se veřejnosti otevře kino Egerie.
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AKTUÁLNÍ ČÍSLA
Podle Krajské hygienické
stanice je k dnešnímu dni
482 pozitivně testovaných
osob v Ústeckém kraji
(z toho 256 uzdravených),
na Chomutovsku je jich 21
(z toho 16 uzdravených).
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