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CO SE UDÁLO NA POSLEDNÍ SCHŮZI RADY MĚSTA?
Radní města se na své poslední schůzi seznámili s výsledky jednání
krizového štábu, které se týkalo mimo jiné již probíhajícího testování a očkování
v Klášterci nad Ohří. Dále se zabývali zajištěním ochranných pomůcek do škol,
které se starají o děti zdravotníků.
Rada města rozhodovala o poskytnutí
dotací. Na provoz intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím
násilím obdrží žadatel Spirála, Ústecký kraj, z.s., 10 tisíc Kč. Římskokatolické
farnosti Klášterec nad Ohří město poskytne 40 tisíc Kč na opravu zádveří kostela
Nejsvětější Trojice. V rámci programu na podporu kulturních akcí budou podpořeny částkou
50 tisíc Kč hudební festival Letňák 2021 a částkou 20.000 Kč koncert 56. ročníku Hudebního
festivalu Ludwiga van Beethovena. Dále se rada zabývala žádostí o změnu termínu výstavy
k 50. výročí založení Divadelního spolku Klas, která byla podpořena dotací již dříve. Z důvodu
vládních nařízení se akce přesouvá na letošní podzim.
V závěru jednání seznámil ředitel
zámku Petr Hybner přítomné radní s novinkami ze vznikajícího multifunkčního kulturní centra.

Zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří se uskuteční ve čtvrtek
22. dubna 2021 od 15 hodin ve společenském domě Panorama.
Pro veřejnost bude vyčleněna místnost s online přenosem. Povinné jsou
rozestupy a respirátory. Online přenos bude i na YouTube ZDE.

OBCHVAT MĚSTA POSOUDÍ MINISTERSTVO
Zástupci města se sešli s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR kvůli
obchvatu a dalším plánovaným stavbám. Do poloviny letošního roku by mělo být zřejmé, jak bude pokračovat příprava
obchvatu Klášterce nad Ohří. Přeložku silnice I/13 posoudí
Centrální komise Ministerstva dopravy ČR. Pokud komise
projekt schválí, předpokládaný termín počátku realizace této
stavby je kolem roku 2028. Kromě obchvatu se naši radní také
zajímali o další stavby, například o úpravu křižovatky na Kadaň
a průmyslovou zónu, která je plánována na rok 2022.
Kompletní zprávu ze setkání najdete ZDE.
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