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O ČEM SE JEDNALO NA POSLEDNÍ RADĚ MĚSTA?
Radní schválili šestiměsíční odklad plateb nájemného a nákladů
na služby pro všechny nájemníky v nebytových prostorech města za dobu
trvání nouzového stavu. Platby za období od 12.03. do 30.04 (v případě prodloužení
nouzového stavu déle) tak mohou být uhrazeny až na konci října 2020. Dále se
budeme řídit dle zákona, který je momentálně ve schvalovacím procesu. Případné
žádosti o prominutí nájemného budou posuzovány až po ukončení nouzového
stavu. V případě dotazů se obraťte na odbor správy majetku, tel.: 474 359 634,
frajbisova@muklasterec.cz.
Městská hromadná doprava bude nadále jezdit zdarma
se zavřenými předními dveřmi, a to do odvolání nouzového stavu.
Dále se radní mimo jiné
zabývali výroční zprávou města za rok 2019, která bude předložena zastupitelům.
Zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří, které mělo původně proběhnout
ve čtvrtek 23. dubna 2020, nebude svoláno. O novém termínu budeme včas informovat.

OTEVŘEL SE WORKOUT, PARKOUR I OVÁL

PROVOZ KOVOŠROTU

Workoutové hřiště v královéhradeckém cykloparku a parkourové
hřiště na novém sídlišti jsou od včerejšího dne otevřena. Hřiště
byla před otevřením kompletně dezinfikována. Samozřejmě je
nutné nadále dodržovat nařízení vlády, neshlukovat se, sportovat
maximálně ve dvou a dodržovat rozestupy. Veřejnosti je již opět
také otevřen atletický ovál, a to ve všední dny od 8 do 14 hodin.

Výkupna druhotných surovin
u porcelánky bude opět otevřena
od úterý 14.04. Do 22.05. bude
v provozu, poté budeme o dalším
fungování informovat.

KRMTE KACHNY, ALE SPRÁVNĚ
Současný nouzový stav láká veřejnost alespoň k procházkám do
zámeckého parku. Nově zde byly instalovány dřevěné tabulky
s návodem, jak správně krmit kachny, abychom jim neublížili.

COVID-19
Aktuální
informace z radnice

ZÁPISY DO MŠ A ZŠ
V současné době probíhají zápisy
do 1. tříd základních škol, a to
bez účasti dětí. Více ZDE.
V květnu také proběhnou zápisy
do mateřských škol, více ZDE.

AKTUÁLNÍ ČÍSLA
NA CHOMUTOVSKU
Podle Krajské hygienické
stanice je k dnešnímu dni
314 pozitivně testovaných
osob v Ústeckém kraji, na
Chomutovsku je jich 15.

NOMINACE NA CENU
MĚSTA PRODLOUŽENY
Kandidáty na letošní cenu
města můžete nominovat
až do konce dubna. Poté
o letošním laureátovi
rozhodnou zastupitelé.
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