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CO SE UDÁLO NA POSLEDNÍM ZASTUPITELSTVU A RADĚ MĚSTA?
Zastupitelé města se na svém posledním zasedání zabývali mj. upravenými
pravidly pro prodej zbývajících osmi pozemků v lokalitě Ciboušovská. Nyní
je zveřejněna 2. výzva, veškeré dokumenty, pravidla i mapu pozemků najdete
na webu města ZDE.
Radní města se seznámili s výstupy jednání krizového
štábu. Po výskytu pozitivního dítěte v MŠ U Jablíček byla školka z rozhodnutí
krajské hygienické stanice uzavřena a hasiči v těchto prostorách provedou
ozonovou dezinfekci.
V rámci dotačního programu Klášterecká dešťovka
bylo uspokojeno sedm žadatelů, na koupi nádrží jim bylo poskytnuto celkem 32.000 Kč.
Vzhledem k malému zájmu v letošním roce bychom byli rádi, kdyby se na e-mail:
kocab@muklasterec.cz ozvali případní žadatelé, kteří splňují podmínky pro poskytnutí dotace
a zároveň z nějakého důvodu odložili nebo prostě jen zapomněli podat příslušnou žádost.
Žadatelem dle současných podmínek může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je zároveň
vlastníkem rodinného domu na území města Klášterce nad Ohří a která má v tomto rodinném
domě trvalý pobyt. Rodinný dům musí být užíván výlučně k trvalému bydlení, nikoli k podnikatelským účelům. Pokud se do 30.06.2021 ozve dostatečný počet zájemců, kteří podmínky splňují,
budeme to brát jako projev zájmu a v příštím roce bychom program nechali běžet se stávajícími
podmínkami. Pokud se neozve dostatečný počet lidí, bude zastupitelstvu města předložen
návrh na změnu dotačního programu, který by spočíval v rozšíření okruhu možných žadatelů,
minimálně o majitele rekreačních objektů, kteří mají v Klášterci nad Ohří trvalý pobyt.

OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU PRO SENIORY

70+

V NEMOCNICI KADAŇ

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE NA INFORMAČNÍ LINKU: 474 944 307
(PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 9.00 - 15.00 HODIN)

VOLEJTE OD PÁTKU 26.02.2021 OD 9.00 HODIN
CYKLOSTEZKA OHŘE JE NEPRŮJEZDNÁ

KRÁTCE Z RADNICE

Prosíme, abyste
Během únorových mrazů došlo k vybřežení ledů a k zaplavení
cyklostezky podél Ohře, zejména v úseku od železničního Městský úřad v Klášterci
mostu k Rašovické lávce. Při opadnutí vody byl zničen mla- nad Ohří navštěvovali
hodinách:
tový hutněný povrch a obnažily se podkladové kamenité vrstvy. v úředních
SPOLEČNĚ
Vzhledem k plánované kompletní rekonstrukci cyklostezky, pondělí a středa
PRO KLÁŠTEREC
která se uskuteční v jarních měsících, nebude provedena provi- 07.00 - 11.00,
zorní oprava. V tuto chvíli je tak cyklostezka neprůjezdná 12.00 - 17.00
pátek 12.00 - 14.30
a průchozí jen velmi obtížně, zvažte její návštěvu.
(nejlépe po tel. domluvě).
Pro vstup do budovy
radnice je nutné zakrytí
dýchacích cest respirátorem, dvěma chirurgickými
rouškami či nanoroškou.
Turistické informační
centrum, galerie Kryt a
pitné pavilony uzavřeny.
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