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CO SE UDÁLO NA ZASTUPITELSTVU A RADĚ MĚSTA?
Zastupitelé města na svém posledním zasedání mj. schválili rozpočet města
na příští rok a po ročním zhodnocení zrušili vyhlášku o omezení provozní doby
vybraných pohostinských provozoven ve městě.
Radní se na své poslední schůzi
zabývali rozpočty příspěvkových organizací na příští rok, které schválili.
Dále město
schválilo pronájem nebytového prostoru v ulici Jana Ámose Komenského místnímu
městskému ústavu sociálních služeb, který prostory využije ke zřízení zázemí pro
pečovatelskou službu.
Radní také uložili starostovi města zaslat dopis do Kovářské
se žádostí o přehodnocení rozhodnutí o nesouhlasu s uzavírkou komunikace pro ski magistrálu.
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ SPOLEČNĚ PRO KLÁŠTEREC

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI NOVÝ ROZPOČET

Zastupitelé na svém posledním letošním zasedání schvalovali
rozpočet města na rok 2021. Nevíme, jaké budou od 1. ledna
daně, proto jsme museli rozpočet sestavovat s velkou opatrností a raději jsme se na straně příjmů drželi „při zemi“.
Pokles daňových příjmů odhadujeme zhruba o 15-20 % oproti
roku 2019 (-45 mil. Kč). Naproti tomu jsme zmrazili provozní
výdaje a rozpočtujeme je ve stejné výši jako v předchozím
roce (200 mil. Kč). Sestavit rozpočet tak, aby nebylo nutné
škrtat na straně investic, bylo možné jenom proto, že město
v předchozích letech hospodařilo s velkými přebytky. Celkové
rozpočtované investice jsou 175 mil. Kč, z toho je 125 mil. Kč
kryto úsporami z minulých let.

Milí Klášterečtí,
nejprve bych vám rád
popřál radostné prožití
vánočních svátků
a šťastný nový rok.
Na Štědrý den bude mše svatá
v kostele Nejsvětější Trojice
v 16 a ve 22 hodin.
Vzhledem k současné situaci
je počet
účastníků omezen.
SPOLEČNĚ
Věřte mi, že bych vás všechny
PRO
rád
viděl, KLÁŠTEREC
ale zvažte, jestli není
lepší vzájemný kontakt omezit
a využít přenosu půlnoční mše
svaté v televizi či na internetu.
Před návštěvou kostela zohledněte také svůj aktuální zdravotní
stav. Pokud se rozhodnete přijít,
tak si nezapomeňte vzít roušky a
počítejte s tím, že možná zůstanete
stát před kostelem. Ve spolupráci
s městem dáme aktuální informaci
o počtu účastníku na web města
Klášterce nad Ohří v pondělí
21. prosince 2020. P. Vít Audy

P
I
T

Vydává město Klášterec nad Ohří, Odbor komunikace a cestovního ruchu, kontakt: 474 359 686, aktuality@muklasterec.cz.

