Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou již druhá výroční zpráva města Klášterce nad Ohří,
a to za rok 2018. Historicky první město vydalo v loňském roce.
Výroční zprávy by měly sloužit především Vám občanům k získání náhledu do dění
na klášterecké radnici. Dozvíte se v nich v ucelené podobě nejen o hospodaření
města, ale i o nejvýznamnějších projektech, které se v uplynulém roce ve městě
realizovaly.
Pevně věřím, že si tato publikace najde své čtenáře a že vydávání výročních
zpráv se stane tradicí.
Ing. Štefan Drozd, starosta města
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Město Klášterec nad Ohří
Město Klášterec nad Ohří se nachází na levém břehu řeky Ohře, 36 km východně od světoznámých
lázní Karlovy Vary, v místě, kde krásnou přírodní kulisu tvoří rozhraní Krušných a Doupovských
hor. Dominantou města s přibližně 15 tisíci obyvateli je zámek s muzeem českého porcelánu
a rozsáhlý park, na který navazuje lázeňský areál Evženie se třemi minerálními prameny.
Historické jádro města je tvořeno městskou památkovou zónou. V Klášterci nad Ohří byla v roce
1794 otevřena druhá nejstarší porcelánka v českých zemích, porcelán se zde vyrábí dodnes pod
značkou Thun.
Díky vybudované průmyslové zóně Verne se Klášterec nad Ohří řadí k městům s nejnižší
nezaměstnaností v regionu. Svým občanům město nabízí dostupnou občanskou vybavenost,
kulturní i sportovní vyžití. Turisté zde, kromě památek a lázní, oceňují blízkost přírody a klid.
nadmořská výška:

320 m.n.m.

GPS:

50.3846367N, 13.1711136E

okres:

Chomutov

kraj:

Ústecký

počet obyvatel (k 31.12.2018):

14.600

průměrný věk:

41 let

12 obecních částí:
Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Ciboušov, Klášterecká Jeseň, Suchý Důl,
Hradiště, Lestkov, Mikulovice, Rašovice, Útočiště, Šumná, Vernéřov
Město Klášterec nad Ohří je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:
Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570
(odloučená pracoviště: MŠ Souběžná 205, MŠ Dlouhá 540, MŠ Školní 518, MŠ Lesní 545)
Městský ústav sociálních služeb, Lípová 545
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Základní škola Krátká, Klášterec nad Ohří, Krátká 676
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447
(odloučené pracoviště ZŠ Havlíčkova 269)
Základní škola Školní, Klášterec nad Ohří, Školní 519
Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 667
Zámek Klášterec nad Ohří
(odloučená pracoviště: Kulturní dům Chomutovská 465, Městská knihovna Budovatelská 486,
Kino Egerie Václava Řezáče 93)

Samospráva
Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří má 21 členů. V roce 2018 se zastupitelstvo scházelo ve
dvojím složení, do komunálních voleb na podzim 2018 v následujícím:
Ing. Štefan Drozd – starosta /Strana soukromníků ČR
Josef Suchý – místostarosta /Otevřená radnice
Ing. Petr Hybner – radní pro investice /PRO Sport a Zdraví
Vladimír Klíma – radní pro kulturu a cestovní ruch /Za Klášterec lepší
Mgr. Lenka Kodytková – radní pro školství /Strana zelených
Ing. Štěpán Kostelník – radní pro ekonomiku /PRO Sport a Zdraví
Stanislav Pechouš – radní pro místní hospodářství /ČSSD
Jiří Bezděk /ČSSD
Mgr. Jana Dimunová /PRO Sport a Zdraví
PaedDr. Václav Homolka /KSČM
Petr Janega /KSČM
Ing. Jiří Jaroš /Za Klášterec lepší
Jaroslav Ježek /KSČM
Zuzana Ježková /PRO Sport a Zdraví
Mgr. David Kodytek /Strana zelených
Eva Kohoutová /KSČM
Jaroslav Krejsa /Otevřená radnice
Ing. Kateřina Mazánková /PRO Sport a Zdraví
David Suk /PRO Sport a Zdraví
Dana Vajcová /PRO Sport a Zdraví
Pavel Volák /Strana soukromníků ČR
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Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly komunální volby, které změnily složení Zastupitelstva města
Klášterce nad Ohří na další období let 2018 až 2022. Následně si na svém ustavujícím zasedání
dne 1. listopadu 2018 zvolilo vedení města, a to následovně:
Ing. Štefan Drozd – starosta /Strana soukromníků ČR
Mgr. David Kodytek – místostarosta /Strana zelených
PhDr. Jiřina Malastová - radní pro školství /Strana soukromníků ČR
Pavla Zemančíková – radní pro ekonomiku /Strana soukromníků ČR
Mgr. Vojtěch Marvan – radní pro komunikaci a cestovní ruch /Strana soukromníků ČR
Ing. Jiří Jaroš – radní pro místní hospodářství /Za Klášterec lepší
Ing. Petr Hybner – radní pro investice /ČSSD
Mgr. Jana Dimunová /Hnutí ANO 2011
Karel Háša /Strana soukromníků ČR
PaedDr. Václav Homolka /KSČM
Zuzana Ježková /Hnutí ANO 2011
Mgr. Lenka Kodytková /Strana zelených
Ing. Bc. Jaroslav Kohout /KSČM
Bc. Vlastimil Kothánek /ODS
Ivona Koudelková /Hnutí ANO 2011
Ing. Kateřina Mazánková /Hnutí ANO 2011
Ing. Jiří Mudroňka /Strana soukromníků ČR
Josef Suchý /ODS
David Suk /Hnutí ANO 2011
Jan Šmejc /Hnutí ANO 2011
Pavel Volák /Strana soukromníků ČR

2018
Rada a Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří v číslech:
V roce 2018 se konalo 20 schůzí Rady města Klášterce nad Ohří. Radní za tento rok přijali celkem
616 usnesení.
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Zastupitelé města Klášterce nad Ohří v roce 2018 zasedli sedmkrát a přijali celkem 188 usnesení.
Zasedání se konají v kulturním domě zpravidla ve čtvrtek odpoledne. V roce 2018 byla všechna
zasedání zastupitelstva online přenášena prostřednictvím místní televize OKO1 na městském
kanálu YouTube: Aktuality Klášterec. Z roku 2018 se na městském kanále nachází sedm záznamů
ze zasedání s celkovým počtem 6.315 zhlédnutí. První zkušební online přenos proběhl již
na konci roku 2016 a sledovanost se neustále zvyšuje. Zasedání jsou veřejně přístupná, celkový
počet přítomných na všech zasedáních zastupitelstva v roce 2018 byl 491 osob.

Starosta města
Kdo je starosta a co dělá?
Starosta zastupuje město navenek, svolává jednání zastupitelstva a rady města a podepisuje
zápisy z jednání těchto orgánů. Podepisuje také právní předpisy vydané městem. Se souhlasem
ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka městského úřadu. Může požadovat
po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a projednává
se zástupci Armády ČR a Policie ČR zabezpečení města při mimořádných událostech. Starosta
je předsedou bezpečnostní rady města a krizového štábu města, je velitelem městské policie, řídí
a koordinuje jednotku sboru dobrovolných hasičů. Mimo jiné také metodicky řídí odbor finanční,
odbor správy majetku města a bytového fondu, odbor výstavby a rozvoje města a odbor školství,
sociálních věcí a sportu. Od 1. listopadu 2018 řídí namísto odboru školství, sociálních věcí a sportu
odbor stavebního úřadu a územního plánování.

ING. ŠTEFAN DROZD
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Poznejte starostu
Je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Hned po studiích se přestěhoval
do Klášterce nad Ohří, kde od roku 1987 žije a od roku 1993 podniká. Ve svém volném čase
se věnuje rodině. V roce 2015 se stal starostou města a svou funkci po komunálních volbách
v roce 2018 obhájil.
„Úloha starosty spočívá především v řízení a koordinaci zaměstnanců, odborů či projektů.
Podstatné je nejen budování nového, ale i údržba stávajícího majetku města, na který se nesmí
zapomínat. Musíme pečovat o to, co máme – zámek, park a další památky. Snažím se, aby
se finanční prostředky na běžnou činnost úřadu nenavyšovaly a o to více zbylo na investice
a opravy ve městě. Když jsem přišel na radnici, naivně jsem si myslel, že lze zvládnout projekt
i jeho realizaci v jednom roce, ale bohužel je to mylná představa. Po zkušenostech již vím,
že nelze vše stihnout tak, jak by si člověk přál, nejvíce času zabere právě projektování. Práce
starosty není jako podnikání, kdy můžu rozhodovat sám. Musím zvažovat priority pro občany
a uvědomuji si, že nelze vyhovět všem. Velmi si cením každé aktivity občanů a zájmu o dění
ve městě. Jsem velmi rád, že se daří naplňovat vize, jak by měl Klášterec vypadat. Hospodaření
města je přebytkové, připravujeme a realizujeme velké investiční akce, aniž bychom město
zadlužili. Věřím, že se bude dařit i nadále a cílů bude dosaženo.“

Události z roku 2018:
Volby do zastupitelstva města
Po říjnových komunálních volbách bylo 1. listopadu 2018 zvoleno nové vedení našeho města.
Velmi děkuji za důvěru od voličů i zastupitelů, jíž si nesmírně cením, je pro mne velmi zavazující.
Nové vedení tak může pokračovat na dokončení projektů, které jsme v minulosti připravili,
a pustit se do přípravy dalších. Velkou radost mi udělal starosta partnerské akce Jörg Stephan
z Grossrückerswalde, který mě přijel podpořit na ustavující zastupitelstvo a úspěch se mnou
i posléze přátelsky oslavil.

Dotační program pro nově příchozí lékaře
Ve městě jsme se rozhodli řešit problém s nedostatkem lékařů a vyhlásili jsme dotační program
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na podporu nově příchozích lékařů, ať už praktických, tak specialistů. Díky němu jsme v roce
2018 mohli podpořit vznik nové zubní ordinace. Lékařů je bohužel stále nedostatek nejen u nás,
jak praktických, dětských, tak specialistů.

Komunikace s veřejností
Po celý rok 2018 vždy první pondělí v měsíci probíhaly hodiny pro veřejnost bez objednání v mé
kanceláři od 15 do 17 hodin a následný online chat na oficiálním facebookovém profilu Město
Klášterec nad Ohří. Tento nástroj komunikace jsme zavedli již v říjnu 2017, do konce roku 2018
tak proběhlo již 15 chatů. Obyvatelé města si již na první pondělky navykli a setkání v kanceláři
i online chat využívají. Mají možnost zeptat se osobně či při chatu na cokoliv, co je zajímá. Přijít
za mnou do kanceláře samozřejmě mohou i kdykoliv jindy, nejlépe však po telefonické domluvě.

Schválili jsme tzv. grilovací vyhlášku
Velkou pozornost si zaslouží i naši spoluobčané, kteří se neumějí chovat, menšina neslušných
si myslí, že bude svým nevhodným chováním obtěžovat slušnou většinu. V našem městě to tak
rozhodně nebude, a proto jsme schválili tzv. „grilovací vyhlášku“ na ochranu veřejné zeleně.
Jsem rád, že úředníci města dokázali velmi rychle reagovat na Vaše podněty, které mi předáváte
při našich setkáních.

Hasiči mají novou cisternu
Bylo mi ctí předat klíčky od cisteren ‒ první od zbrusu nové pro naše dobrovolné hasiče, kteří
tak po 50 letech získali nový vůz zakoupený za pomoci dotace ve výši 8 milionů Kč z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Její získání je především zásluhou velitele jednotky Filipa Foukala.
Nová moderní cisterna zvýší akceschopnost jednotky. Druhé klíčky jsou od naší starší cisterny,
kterou převzal starosta Okounova. Věřím, že bude Okounovským ještě dlouho sloužit.
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Cenu města Klášterce nad Ohří 2018 převzal Miloslav Král
U příležitosti závěrečného festivalového koncertu Kláštereckých hudebních pramenů jsem
předal Cenu města Klášterce nad Ohří panu Miloslavu Královi. Získal nejvíce nominací jak z řad
veřejnosti, tak od zastupitelů, kteří mu svým hlasováním na červnovém zastupitelstvu cenu
udělili. Porcelánovou sošku anděla od místní umělkyně Jitky Kůsové získal pan Král za celoživotní
přínos pro město Klášterec nad Ohří v oblasti sportu, kultury a společenského života. Zasloužil
se o vybudování sportovního areálu, byl aktivní sportovec a následně trenér a funkcionář,
zajišťoval setkávání bývalých obyvatel zaniklých obcí Vernéřova a Mikulovic. Dodnes se aktivně
účastní přeshraniční spolupráce. Gratuluji a přeji mnoho zdraví.
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Začal se budovat nový atletický ovál
Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí roku 2018 byla výstavba atletického oválu. Město
na její vybudování získalo dotaci více než 15 milionů Kč od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Ve městě máme výborné atlety se skvělými výsledky doma i v zahraničí
a je mi potěšením pro ně a další sportovce včetně fotbalistů tento areál modernizovat. Více
se o zakázce dočtete v sekci odboru výstavby a rozvoje města.

Strom Olgy Havlové
Město Klášterec nad Ohří se připojilo k celorepublikové akci Strom pro Olgu Havlovou, během
roku se po celé republice vysadilo u příležitosti jejího výročí 85 stromů dobré vůle. V úterý 4. září
se v lázeňském parku vysadila lípa srdčitá. Program zahájil pěvecký sbor Septem Cantet a Adéla
Kodytková, slovem provedla ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Monika Granja,
vysokoškolský pedagog Daniel Kroupa a já.
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Vánoční strom se nově ozdobil v parku
V roce 2018 jsme se rozhodli rozšířit vánoční výzdobu a ozdobit mnohem více ulic. Město se také
rozhodlo založit novou tradici zdobení živého stromu v zámeckém parku, a to z několika důvodů.
Náměstí není díky svému sklonu vhodné k pořádání takových akcí, díky silným větrům a náklonu
je vysoké riziko pádu stromu, umístění stromu je nevhodné i z hlediska bezpečnosti silničního
provozu, dochází k omezení parkování na náměstí a uzavření náměstí. V neposlední řadě pak
zdobení živého stromu rostoucího v parku umožnilo zrušit každoroční martyrium s kácením,
převozem a instalací zdravého a dobře rostlého stromu, který musel být pro lidskou marnivost
a jeden měsíc krásy pokácen a vystaven na náměstí. Živý vánoční strom tak svítil pro všechny
lidi dobré vůle, pro takové, kteří se nebojí zkoušet nové věci.
Rád bych poděkoval celému týmu zaměstnanců radnice za spolupráci.

Místostarosta města
Kdo je místostarosta a co dělá?
Místostarosta je pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn, zastupuje starostu města v době
jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci. Spolu se starostou podepisuje právní
předpisy vydané městem. Mimo jiné také metodicky řídí odbor stavebního úřadu a územního
plánování, odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí a odbor komunikace
a cestovního ruchu.

JOSEF SUCHÝ - do 1. listopadu 2018
Poznejte místostarostu
Ve funkci místostarosty města působil od 22. října
2015 do 1. listopadu 2018. V Klášterci nad Ohří žije
od narození, od roku 1995 zde podniká. S partnerkou
má dvě děti, ve svém volném času se věnuje rodině,
své kapele, sportu, zejména tenisu a v neposlední
řadě své živnosti. Klášterec nad Ohří a celou Českou
republiku považuje za svůj domov.
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Události z roku 2018:
Zastupitelstvo vydalo nový Územní plán města Klášterce nad Ohří
Zastupitelstvo města vydalo po 24 letech nový Územní plán města Klášterce nad Ohří,
ten původní byl vydán již v roce 1994 a prošel několika změnami. Navíc obsahoval pouze sídelní
útvar Klášterce nad Ohří. V návrhu nového územního plánu je již zahrnuto celé správní území,
město včetně přilehlých obcí. Největší změnou je vymezení koridoru pro plánovaný obchvat
města. Byl to nelehký a dlouhotrvající úkol a děkuji celému týmu stavebního úřadu za jeho
úspěšné dotažení do cíle.

Veřejnosti se otevřely útroby jezu
V roce 2017 jsem jednal se společností Povodí Ohře ohledně znečištění řeky v zámeckém
parku a při těchto jednáních se podařilo domluvit unikátní otevření útrob klášterského jezu
pro veřejnost. Jsem rád, že se tento plán v květnu 2018 realizoval a v rámci zahájení turistické
sezónu v zámeckém parku mohly útroby jezu navštívit desítky lidí.

Revolution Train
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Rada města začátkem roku schválila smlouvu s Nadačním fondem Nové Česko, a to na zajištění
projektu interaktivního protidrogového vlaku Revolution Train v našem městě. V březnu jsem
se s vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu Adélou Václavíkovou zúčastnil prezentace
tohoto vlaku na dejvickém nádraží v Praze a následné tiskové konference za účasti autora
projektu Pavla Tumy, policejního prezidenta genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, Ph.D., velvyslance
Spolkové republiky Německo v ČR jeho excelence Dr. Christopha Isranga, prvního náměstka
ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Dr. Ing. Jiřího
Nováčka a dalších. Vlak přijel do Klášterce nad Ohří ve čtvrtek 17. května a byl zde k dispozici
pro II. stupeň základních škol, studenty místního gymnázia, média i veřejnost.

Otevřeno nové parkourové hřiště
Za Žitnou ulicí bylo 31. května slavnostně otevřeno veřejně přístupné hřiště na parkour. Město tak
vyšlo vstříc přání kláštereckých dětí. Po symbolickém přestřižení pásky si nové hřiště vyzkoušeli
místní parkouristé i sportovci z Team Overfly z Plzně. A samozřejmě i místní děti, které mají
nyní další příležitost k volnočasovým aktivitám na čerstvém vzduchu. Podoba hřiště byla předem
konzultována s místními parkouristy.
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Máme rádi Klášterec!
Inicioval jsem v galerii Kryt výstavu dětských prací na téma Máme rádi Klášterec. Výstava
dětských prací získaných na základě výzvy uveřejněné v Kláštereckých novinách představila
desítky krásných obrázků kláštereckých dětí, tématem bylo oblíbené místo ve městě, protože
všichni Máme rádi Klášterec! Součástí výstavy byly i tvůrčí dílny pro děti ke Dni otců s Irenou
Hofhans. Vybrané obrázky pak byly použity při tvorbě kalendáře města Klášterce nad Ohří
na rok 2019.

Cyklopark v Královéhradecké
Jsem rád, že se začal budovat cyklopark v Královéhradecké ulici, mít v Klášterci nad Ohří prostor
pro in-line bruslení byl jeden z mých hlavních cílů při nástupu do funkce. Více se o této investiční
akci dočtete v sekci odboru výstavby a rozvoje města.
Na závěr bych rád poděkoval všem úředníkům. Odvádějí dobrou práci, která je na chodu města
vidět. Po volbách v říjnu 2018 jsem skončil ve funkci místostarosty města, nadále však budu
pro místní obyvatele pracovat jako klášterecký zastupitel.

MGR. DAVID KODYTEK – od 1. listopadu 2018
Pochází z Českolipska, vystudoval Pedagogickou
fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
obor Dějepis a výtvarná výchova. Do roku 1998
vyučoval na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli
a poté se přestěhoval do Klášterce nad Ohří,
kde působil na klášterském gymnáziu. Se svou
ženou má tři děti, ve volném čase se věnuje
výtvarnému umění a divadlu, má rád historii
a přírodu. Jako zastupitel města působí od roku 2014,
od 1. listopadu 2018 ve funkci místostarosty města.
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Metodicky řídí odbor vnitřní správy, odbor komunikace a cestovního ruchu, odbor místního
hospodářství, dopravy a životního prostředí a odbor školství, sociálních věcí a sportu.
„Svůj úkol vidím hlavně v prosazování našeho volebního programu a zároveň chci podporovat
všechny smysluplné nápady ostatních osobností ve vedení města. Klášterec nad Ohří by měl
podle mého názoru v budoucnu nabízet lidem více volnočasových aktivit a veřejný prostor
by měl být nejen esteticky, ale i funkční. Přál bych si přesvědčit ostatní o důležitosti přizpůsobit
se klimatickým změnám, a to například péčí o zeleň nebo omezením lokálních zdrojů znečištění.
Jako podstatnou vnímám komunikaci s občany, atmosféra spolupráce je to nejdůležitější. Plodná
diskuze přináší výsledky.“

Události z roku 2018:
17. listopad jsme si připomněli v kostele
Den boje za svobodu a demokracii jsme si již počtvrté mohli připomenout v kostele Nejsvětější
Trojice, a to stužkováním, pásmem vzpomínkových textů či písněmi. Programu se vždy zhostí
náš divadelní soubor z gymnázia, The Brokes s.r.o. Fotografie z represí v roce 1939 a poté
událostí roku 1989 přenášené na plátno před oltářem zpěvem doplnila má dcera Adéla Kodytková.
Zazněla i Modlitba pro Martu. Jsem rád, že se tato vzpomínková akce již stala tradicí, v příštím
roce připravujeme kulaté výročí 17. listopadu oslavit trochu více a v jiném stylu.

Příprava první Tříkrálové sbírky
Ke konci roku 2018 jsme intenzivně pracovali na přípravě tradičního průvodu městem se světelnou
Kometou a poprvé na Tříkrálové sbírce.
Ve funkci místostarosty působím teprve krátce, seznamuji se s prací všech odborů, s projekty,
které se realizují a plánují do budoucna, a těším se na další spolupráci jak s úředníky,
tak i s veřejností.
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Městský úřad v Klášterci nad Ohří
Městský úřad sídlí v budově radnice na náměstí Dr. E. Beneše. Vůbec první radnice stála
v Klášterci pravděpodobně už v 16. století, ale nic se z ní nedochovalo, protože za svou téměř
třísetletou historii několikrát vyhořela. 3. května 1855 byl položen základní kámen nové radnice.
Celá budova byla postavena v novorenesančním slohu podle plánů mosteckého stavitele Wenzla
Böhma. V roce 1859 postihl město jako už tolikrát předtím velký požár a nově postavená radnice
celá vyhořela. Současná podoba dominanty náměstí tak pochází z druhé poloviny 19. století.
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Tajemnice městského úřadu
DR. ING. RADKA HODICOVÁ
Poznejte tajemnici
Ve funkci tajemnice městského úřadu pracuje
od června 2016, předtím tři roky působila jako
vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu,
dříve oddělení vnějších vztahů a cestovního ruchu.
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze
(obor

Podniková

ekonomika

a

management),

doktorát získala na Ekonomické fakultě Technické
univerzity v německém Chemnitz v oboru Marketing.
Před nástupem na městský úřad působila v pražské
pobočce

mezinárodní

personálně-poradenské

společnosti jako konzultant. Ve svém volném čase
se věnuje rodině a ráda sportuje.

Kdo je tajemník a co dělá?
Tajemníka obecního úřadu jmenuje podle zákona
o obcích starosta, a to se souhlasem ředitele
krajského

úřadu.

Vlastnímu

jmenování

musí

předcházet výběrové řízení v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků.
Tajemnice Městského úřadu v Klášterci nad Ohří řídí a kontroluje činnost jednotlivých zaměstnanců
městského úřadu, zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem
svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města. Plní úkoly uložené zastupitelstvem města,
radou města nebo starostou, účastní se zasedání rady a zastupitelstva města s hlasem poradním.
Dále například radě města navrhuje jmenování a odvolání vedoucích odborů, předkládá radě
města návrhy změny organizační struktury a celkového počtu zaměstnanců městského úřadu
a vyhlašuje výběrová řízení na místa úředníků. Stanovuje také platy všem zaměstnancům města
zařazeným do městského úřadu. Tajemnice řídí organizační úsek a metodicky vede odbor vnitřní
správy, který od 1. listopadu 2018 převzal místostarosta.
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Události z roku 2018:
V roce 2018 jsme na městském úřadě pokračovali v trendu nastavených změn z předchozího
roku. V souladu s organizačním řádem schváleným v roce 2017 zahájil na radnici svoji činnost
městský architekt, který má za úkol kromě posuzování záměrů města také poskytovat
konzultace široké veřejnosti, tedy občanům i firmám.
Zaměstnanci městského úřadu dělají maximum pro to, aby zákazníkům zabezpečili co možná
nejjednodušší vyřízení jejich požadavků a návštěva radnice pro ně tak byla rychlá a komfortní.
Otevírací doba radnice resp. přístupnost pracoviště CzechPoint byla také jedním z hodnotících
kritérií soutěže Přívětivý úřad 2018, jíž jsme se zúčastnili podruhé a opět jsme stáli
na stupních vítězů. Mezi úřady Ústeckého kraje jsme se umístili na první příčce, v celorepublikovém
srovnání jsme skončili bronzoví. Úřad dělají přívětivým především lidé. Na jedné straně aktivní
a profesionální zaměstnanci, kteří přicházejí s nápady a chutí a schopnostmi je realizovat, na druhé
straně ale i naši zákazníci - občané – od kterých získáváme každodenní (a často nekompromisní)
zpětnou vazbu. V Klášterci nad Ohří se snažíme zapojovat občany do rozhodování, snažíme
se o transparentnost a především o oboustrannou komunikaci - občany nejen informujeme,
ale nasloucháme jim, diskutujeme a hledáme společná řešení.
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Po komunálních volbách na podzim loňského roku nová rada města zřídila několik komisí jako
své poradní orgány. Oslovili jsme veřejnost s nabídkou členství v těchto komisích a jmenováním
relevantních odborníků jsme si kladli za cíl zprofesionalizovat činnost komisí rady města. Nově
zvolení zastupitelé si také schválili nový jednací řád zastupitelstva, jenž zjednodušuje procesní
záležitosti zasedání.
Inspirujeme se v jiných městech, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe funguje na velmi
dobré úrovni. Spoluprací a diskuzí s tajemníky a zaměstnanci úřadů ostatních měst se snažíme
najít optimální řešení v často zdánlivě nejasných situacích, např. v implementaci nových
legislativních požadavků. V loňském roce jsme tak např. zaváděli do praxe směrnici Evropské
unie o ochraně osobních údajů, známou jako GDPR. Občané si mohou být jisti, že uchováváme
pouze nezbytně nutná osobní data, a to zcela bezpečně.
Tým zaměstnanců městského úřadu považuji za profesionální a stabilní. Velký důraz klademe
na průběžné vzdělávání zaměstnanců i na zvyšování jejich kvalifikace. Dle velmi nízké fluktuace
i vysokému zájmu uchazečů o vypsané pozice lze městský úřad považovat za atraktivního
zaměstnavatele.
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Organizační úsek
Personální obsazení:
Ivana Džubinská, asistentka
Marie Fabianová, asistentka
Romana Hanková, personalistka
Ing. Gabriela Alferi, referentka agendy přestupků
Monika Schmidtová, referentka agendy přestupků

Řídí:
Dr. Ing. Radka Hodicová, tajemnice

Činnost organizačního úseku:
Organizační úsek zajišťuje kompletní administrativní podporu vedení města a městského úřadu,
připravuje jednání rady a zastupitelstva města a zodpovídá za vyhotovení a evidenci zápisů
a usnesení.
K dalším úkolům patří evidence podaných peticí, stížností, návrhů, připomínek a podnětů občanů,
jakož i žádostí podaných dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odbor
dále vede centrální evidenci smluv, vyhlášek, směrnic, nařízení a dalších předpisů.
Organizační úsek v neposlední řadě zajišťuje přestupkovou agendu na úseku veřejného pořádku,
občanského soužití a ve věcech majetkových a vede kompletní personální agendu městského
úřadu.

2018 Městský úřad v Klášterci nad Ohří v číslech:
116
Počet zaměstnanců k 31.12.2018:

92

Z toho žen:

24

mužů:

21

Dělnické profese (lesní dělníci, ústředna, uklízečky, řidič)

8

Veřejně prospěšné práce:

1

Strážníci městské policie:

16 (z toho 1 na RD)

Hasiči:

2

Úředníci:

66

Smlouvy v rámci projektu START inkluzivního vzdělávání:

23

Se zdravotním omezením:

4

Důchodci:

2

Na mateřské/rodičovské dovolené:

7

Během roku 2018 nastoupilo 7 nových zaměstnanců města a 12 veřejně prospěšných pracovníků
a pracovní poměr ukončilo 7 zaměstnanců úřadu a 18 veřejně prospěšných pracovníků. Strážník
městské policie nastoupil jeden, nahradil jednoho odchozího strážníka tak, aby zůstal celkový
počet 16 strážníků. Nejdéle na městském úřadě pracuje referentka již od roku 1982, tedy 36 let.
Poloviční úvazek:

3

Studium:

2

V roce 2018 bylo uzavřeno 40 dohod o provedení práce (z toho 11 na období voleb) a 7 dohod
o pracovní činnosti. Dále bylo k 31.12.2018 uzavřeno 25 dohod o provedení práce s dobrovolnými
hasiči a 121 dohod o provedení práce v rámci projektu inkluzivního vzdělávání na školách.

2018 Agenda přestupků v číslech:
V roce 2018 bylo řešeno 866 přestupků. Jelikož spolu některé souvisejí a evidují se v tzv. spisech,
zaevidovaných přestupků bylo 362. Dle přestupkového zákona bylo 35 přestupků postoupeno
jinému správnímu orgánu (jiné obci apod.). Odloženo bylo 125 případů. Odkládají se přestupky
s nezjištěným pachatelem, s nezletilým pachatelem, odkládají se také případy, které nenaplňují
skutkovou podstatu přestupku a přestupky bez souhlasu osoby přímo postižené spácháním
přestupku.
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A jaké přestupky se v roce 2018 mimo jiné řešily?
proti veřejnému pořádku

102

proti občanskému soužití

536

proti majetku

108

proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě

41

proti speciálním zákonům

79

Odbor vnitřní správy
Personální obsazení:
Bc. Pavlína Bláhová, vedoucí
Andrea Klanerová, ověřování, CzechPoint, spisovna
Jana Handlová, matrika
Jana Nováková, evidence obyvatel
Zdenka Kunstová, podatelna
Pavel Endršt, informatik
Bc. Michal Dlouhý, informatik, správce geografického informačního systému
Miroslav Moro, řidič, správce
Alena Rožcová, ústředna
Andrea Hryzláková, uklízečka
Marta Titěrová, uklízečka

BC. PAVLÍNA BLÁHOVÁ
Na úřadě pracuje od roku 2002, nejdříve jako
referentka odboru vnitřní správy na evidenci obyvatel
a od roku 2007 jako vedoucí odboru. Vystudovala
obor Veřejná správa při Vysoké škole finanční
a správní.
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V Klášterci nad Ohří žije od narození a jeho přednost vidí především v dokonalém začlenění
města do okolní krajiny, s řadou možností pro sportovní vyžití a dostupností většiny služeb.

Činnost odboru:
Odbor vnitřní správy je servisním týmem nejen pro všechny zaměstnance, ale i pro řadu občanů,
kteří k nám chodí na matriku, evidenci obyvatel, CzechPOINT či podatelnu. Zásadním dílem
je vnitřní správa také v rukou informatiků, údržby, úklidu či zásobování. Cílem odboru vnitřní
správy je každodenně zajistit bezproblémový chod v budovách radnice pro občany i zaměstnance
města. Odbor organizuje volby do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje
a do zastupitelstva města, vyhlášená referenda a sčítání lidu a plní funkci registračního úřadu
dle platných volebních zákonů i pro obce Domašín, Okounov, Perštejn. Odbor vnitřní správy vede
matriční knihy, vydává rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, vystavuje doklady do ciziny, přijímá
žádosti o sňatek a zabezpečuje obřad uzavření manželství. Rozhoduje o užívání a změně jména
a příjmení, provádí ověřování listin a pravosti podpisů na listinách dle platné legislativy, zajišťuje
úkoly ve věcech evidence obyvatel a hlášení pobytu občanů a rozhoduje ve správním řízení
o zrušení trvalého pobytu. V neposlední řadě přijímá hlášení o ztrátách a nálezech a napomáhá
vrácení věci vlastníkům. Vede také sklad kancelářských potřeb, zajišťuje evidenci a správu
pevných linek a mobilních telefonních čísel a řídí provoz služebních a referentských automobilů.
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2018 Činnost odboru vnitřní správy v číslech:
Kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT, ověřené výpisy:
rejstřík trestů

134

veřejný rejstřík

40

katastr nemovitostí

103

živnostenský rejstřík

24

konverze dokumentů

162

výpis z rejstříku právnických osob

20

zřízení datové schránky

2

zneplatnění přístupových údajů

9

bodové hodnocení řidiče

19

zprostředkování identifikace

11

seznam kvalifikovaných dodavatelů

3

ověřené podpisy a kopie dokumentů

3201

Evidence obyvatel
Agenda na úseku evidence obyvatel se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů. Na základě tohoto zákona mohou občané např. požádat
o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel, o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu, o zprostředkování kontaktu nebo o zavedení adresy pro doručování.

počet obyvatel k 31. 12. 2018
narození v roce 2018

14.600
152

dívky

75

chlapci

77

úmrtí

160

ženy

79

muži

81

přistěhovaní
odhlášení
správní řízení ve věci zrušení o místu trvalého pobytu

331
387
18
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Matrika
Matrika (z lat. matrix, matice, kmen) je veřejný úřední seznam, nejčastěji jmen. V České republice
jde o seznam narození, sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí, který vedou matrikáři
na určených matričních úřadech. Agenda matrik se řídí zákonem č. 301/2000 Sb. a vyhláškou
207/2001 Sb., a patří do kompetence Ministerstva vnitra.
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Za rok 2018 bylo oddáno 78 párů a přivítali jsme 77 občánků. V únoru se na zámku
konala stříbrná svatba, což je 25. výročí od vzniku manželství, a v srpnu rubínová svatba
(40 let společného života).

Další statistické údaje z matriky:
zápis úmrtí

74

zápis určení otcovství

69

duplikáty matričních dokladů

25

duplikáty pro úřední potřebu

17

duplikáty do ciziny

7

doslovný výpis z matriční knihy

7

vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

7

žádost o zápis příjmení v mužském tvaru

0

změna příjmení po rozvodu

2

osvědčení k uzavření církevního sňatku

1

zápis narození do zvláštní matriky

7

zápis manželství do zvláštní matriky

3

jubilejní svatby

2

počet navštívených občanů k významnému jubileu

147
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Nejvýznamnější události v roce 2018:
Volby
Odbor vnitřní správy zajišťuje také organizaci voleb, v roce 2018 se ve dnech 12. a 13. ledna
konalo první kolo volby Prezidenta České republiky, druhé kolo pak probíhalo ve dnech 26.
a 27. ledna 2018. Na podzim se pak konaly volby do zastupitelstev obcí souběžně s volbami do
Senátu Parlamentu České republiky, a to ve dnech 5. a 6. října 2018, druhé kolo voleb do senátu
pak ve dnech 12. a 13. října 2018.
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Mapy města Klášterce nad Ohří
V roce 2018 se mapový portál otevřel široké veřejnosti, pro kterou byly zveřejněny jak základní
mapy, tak i zcela nové mapové aplikace. Jedná se zejména o aplikaci „Kam jít volit“, která
pomáhá prvovoličům i dalším občanům při hledání své volební místnosti. Zároveň s tím byla
zveřejněna také mapa výsledků komunálních voleb. Mezi další mapy vytvořené a zveřejněné
v tomto roce patří „Nádoby na tříděný odpad“, „Dětská hřiště a sportoviště“, „Vše pro pejsky“.
Pro vnitřní potřeby úřadu byl vytvořen také modul Mapové podklady.
Jako již v loňském roce byla prováděna aktualizace a editace dat ve všech pasportech a aplikacích,
změněných či nově přidaných prvků bylo tisíce, opět byly také přidány nové fotografie k prvkům.
Správce GIS se podílel na editacích či vkladech více než 2000 zásahy.
Během roku byla prováděna běžná údržba systému, včetně 6 aktualizací dat katastru nemovitostí.
Do příštího roku plánuje opět další mapové aplikace a rozšíření.

Odbor komunikace a cestovního ruchu
Bc. Adéla Václavíková – vedoucí
Martina Cajthamlová - zástupce vedoucí odboru, pracovnice turistického informačního centra
Vlasta Fišrová - redaktorka Kláštereckých novin
Mgr. Lenka Fricová - kurátorka galerie Kryt
Dagmar Hejtmánková - pracovnice lázeňského informačního centra a pitného pavilonu
Michaela Svobodová - pracovnice lázeňského informačního centra a pitného pavilonu

Metodicky řídí:
Josef Suchý (do 10/2018)
Mgr. David Kodytek (od 11/2018)

Radní pro komunikaci a cestovní ruch:
Vladimír Klíma (do 10/2018)
Mgr. Vojtěch Marvan (od 11/2018)
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BC. ADÉLA VÁCLAVÍKOVÁ
Do funkce vedoucí odboru byla jmenována 1. dubna
2017, na městském úřadě pracuje od roku 2007,
nejdříve jako správce turistického webu, později
jako referentka a zástupce vedoucí. Vystudovala
Vyšší odbornou školu cestovního ruchu v Karlových
Varech a Vysokou školu obchodní v Praze v oboru
Cestovní

ruch.

Práce

v

oblasti

marketingu,

cestovního ruchu a nyní komunikace s veřejností
a médii ji velmi baví, je ráda, že může uplatnit své
vzdělání v místě svého bydliště. Podle ní je Klášterec
nad Ohří krásné město, které si zaslouží být viděno
a vnímáno v pozitivním světle.

Činnost odboru:
Odbor komunikace a cestovního ruchu vytváří
pravidla vnitřní a vnější komunikace a kontroluje
jejich dodržování, odpovídá za tvorbu komunikační
strategie města s cílem vytvoření pozitivního obrazu o městě, vytváří jednotný vizuální styl
úřadu a dohlíží na jeho dodržování. Odpovídá za tvorbu a správu komunikačních kanálů města
(Klášterecké noviny, webové stránky, sociální sítě, mobilní rozhlas apod.), provádí monitoring
médií a zajišťuje oficiální komunikaci s médii včetně pořádání tiskových konferencí, vytváření
a distribuci tiskových zpráv. Odbor organizuje veřejná setkání s občany a zajišťuje komunikaci
s veřejností. Zajišťuje přípravu a výrobu propagačních materiálů města, navrhuje a realizuje
publikační činnost města a zajišťuje marketingové aktivity města v oblasti cestovního ruchu
(účast na veletrzích cestovního ruchu, pořádání a účast na seminářích, konferencích, mediální
propagace, apod.). Zajišťuje provoz turistických informačních center a galerie Kryt. V místě
turistického informačního centra poskytuje ověřené výpisy prostřednictvím systému Czech POINT
a vede evidenci rozhodnutí týkajících se tombol. Odbor také organizuje pietní akty a drobné
kulturní akce.
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2018 Odbor komunikace a cestovního ruchu v číslech:
Odbor druhým rokem vydává Klášterecké noviny v nákladu 7 200 ks, v roce 2018 obdrželi 12
vydaných čísel do svých schránek obyvatelé Klášterce nad Ohří, přilehlých obcí a Okounova.
Webové

stránky

města

v

roce

2018

navštívilo

160.829

unikátních

návštěvníků,

což je o 7.000 více než v předchozím roce. Průměrná návštěvnost se v první polovině
roku pohybovala okolo 15 tisíc unikátních návštěvníků, ve druhé polovině roku návštěvnost
klesla na 12 tisíc návštěv měsíčně.
Facebooková stránka Město Klášterec nad Ohří ke konci roku 2018 měla 2.222 fanoušků.
Mobilní rozhlas pro získávání důležitých informací v roce 2018 využívalo 1.160 občanů.
V souvislosti se zaváděním zákona na ochranu osobních údajů (GDPR) nejdřív počet klesl,
jelikož museli uživatelé opětovně potvrdit registraci a ne každý tak učinil. V souvislosti
s častými haváriemi vodovodu v druhé polovině roku se pak adresář opět rozrostl, včasná
informovanost je pro občany důležitá a tento nástroj ji umožňuje.
V galerii Kryt se konalo 12 výstav, které zhlédlo 4.545 návštěvníků, což je obdobné číslo jako
v loňském roce. Nejnavštěvovanější byla série výstav Osudové osmičky, kterou využívaly
i třídy základních a středních škol.
V informačním centru v Lázních Evženie se prodalo 3.531 krabic kláštereckých lázeňských
oplatek.
Pro minerální vodu si za rok 2018 přišlo do pitného pavilonu a informačního centra v lázních
Evženie 19.471 lidí, pro informaci 1.660 turistů a návštěvníků.
Do turistického informačního centra pod radnicí v roce 2018 zavítalo 20.220 turistů
a návštěvníků, což je o 2 tisíce více než v předchozím roce.
Na veletrhy a z veletrhů ujel odbor 1.304 km.
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Významné aktivity v roce 2018:
Publikační činnost
Dnes je i zítra, povídkový příběh z Klášterce nad Ohří
Město vydalo novou knihu dle publikačního plánu, a to povídkový příběh z Klášterce nad Ohří
nazvaný Dnes je i zítra. Autorkou knihy je místní spisovatelka Renata Šindelářová. Povídky vypráví
pošťačka během své jednodenní trasy, fiktivní postavy jsou inspirovány i skutečností. Ilustrace
nakreslila Zdislava Mokrá z místní základní umělecké školy. Kniha je na prodej v turistickém
informačním centru pod radnicí za 149 Kč.

Kniha Návrat do rodného města Klášterce nad Ohří
od Marie Prebslové
Kniha Návrat do rodného města Klášterce nad Ohří od Marie Prebslové, kterou vydalo město
Klášterec nad Ohří ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a dalšími přispěvovateli,
byla 28. října 2018 slavnostně představena v renesančním sále zámku v Klášterci nad Ohří.
Knihu pokřtil společně s kláštereckou rodačkou starosta města Ing. Štefan Drozd, a to místní
minerální vodou Evženkou. Významnou událost v duchu první republiky hudebně doprovodil
Pražský žesťový septet Viliama Béreše. Ten vytvořil velmi slavnostní atmosféru celé akce
připravené k 100. výročí založení Československa. Kromě oblíbených českých melodií, skladby
Ta naše písnička česká, která autorku knihy velmi dojala, zazněla mimořádně kromě české
i slovenská hymna.
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Pohnuté dějiny naší republiky se v knize vzpomínek Marie Prebslové výrazně promítají i v jejím
životním příběhu. Autorka se v Klášterci narodila v roce 1925, její vyprávění doplňují i unikátní
historické fotografie, které představují podobu města před začátkem 2. světové války. První
čtenáři si knihu zakoupili již při křtu a autogramiádě, další zájemci si mohou knihu v českém
nebo německém jazyce zakoupit v turistickém informačním centru pod radnicí za 179 Kč.

Lidé – osudy – vzpomínky, vzpomínky dvou národů na odsun v pohraničí
V galerii Kryt byla 1. června zahájena výstava s názvem Lidé – osudy – vzpomínky, vzpomínky
dvou národů na odsun v pohraničí. Vernisáže se zúčastnilo mnoho pamětníků z české i německé
strany, starosta města Klášterce nad Ohří, starosta partnerské obce Grossrückerswalde,
Dr. Baumann ze Saského ministerstva vnitra a další. Jedná se o putovní výstavu, jejíž autorkou
je Kristýna Sladomelová. Z galerie Kryt se výstava přesunula do Drážďan, kde byla v září vystavena
v Parlamentu a na Saském ministerstvu vnitra, které vznik výstavy podpořilo dotací ve výši
3.000 €. Na podzim pak putovala do naší partnerské obce Grossrückerswalde. Soustředí
se zejména na odsun sudetských Němců, je založená na výpovědích pamětníků jak z české,
tak německé strany Krušných hor a mapuje přesuny obyvatelstva v letech 1938-1945
na Klášterecku. Příběhy pamětníků jsou doplněny informacemi z historie a dále o dobové
předměty a fotografie. Na vernisáži panovala příjemná atmosféra a zazněly smířlivé projevy
z české i německé strany.
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Propagace města a cestovní ruch
V roce 2018 odbor reprezentoval město na několika veletrzích cestovního ruchu. Zahraniční
propagace se zaměřuje na saskou část Německa, odkud k nám dle dostupných statistik přijíždí
nejvíce cizinců. Na začátku ledna se proto město zúčastnilo veletrhu v Chemnitz a na konci
ledna veletrhu v Drážďanech, v obou případech na stánku Tourismusverband Erzgebirge
společně s Destinační agenturou Dolní Poohří. V listopadu se pak město pravidelně prezentuje
na pětidenním veletrhu v německém Lipsku, který měl v roce 2018 mimořádnou návštěvnost
a o nabídku našeho města byl nebývalý zájem.
V únoru se město tradičně zúčastnilo největšího veletrhu cestovního ruchu v Čechách Holiday
World v Praze. Na stánku Ústeckého kraje se opět kromě atraktivit města propagoval hudební
festival Klášterecké hudební prameny, tentokrát bez autogramiády Jaroslava Svěceného,
který v tu dobu koncertoval v zahraničí. Již několik let je město také součástí jednodenního
Miniveletrhu cestovního ruchu v Mostě, který se zde koná vždy v polovině června před budovou
radnice. Poslední český veletrh, který město navštěvuje, je zářijový ITEP Plzeň.
Stánek

Klášterce

nad

Ohří

se obvykle těší velké pozornosti.
Návštěvníci se nejvíce zajímají
o

cykloturistiku,

vodáctví

i muzeum porcelánu na zámku.
Velkým lákadlem pro turisty
jsou zříceniny hradů v okolí
a možnost rozmanitých výletů
do okolí, zároveň i různorodost
možností

vyžití

ve

městě

(cyklostezky, aquapark, lázně,
zámek, turistické a cyklistické
trasy, kulturní akce a mnoho
dalšího).
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Společně pro Klášterec
Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří schválilo 21. června 2018 pravidla projektu participativního
rozpočtu Společně pro Klášterec na další rok. Pravidla zůstala stejná jako v předchozím roce
v případě pilotního projektu. Město Klášterec nad Ohří vyčlenilo do rozpočtu 2019 částku
1 milion Kč na projekty navržené veřejností. Maximální náklady jednoho projektu mohly činit
250 tisíc Kč, to znamená, že se realizují minimálně čtyři. Ve dnech 1. července 2018 až 30. září
2018 podávala veřejnost své návrhy, z kterých vzešlo 9 projektů. Hlasování veřejnosti proběhlo
od 1. do 15. prosince 2018 a realizuje se pravděpodobně prvních pět projektů do celkové výše
1 milion Kč.
1. Dětské hřiště a odpočinková zóna ve Vítězné ulici
2. Sportujeme podél řeky Ohře
3. Fasáda skautské klubovny
4. Rozšíření odpočinkové zóny s herními prvky v Útočišti
5. Autobusová čekárna a popelnicové stání v Klášterecké Jeseni
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Odbor místního hospodářství, dopravy a životního
prostředí
Personální obsazení:
Mgr. Emil Sadílek, vedoucí odboru
Ing. Libor Kocáb, zástupce vedoucího, referent životního prostředí
Ing. Ivana Dragomirová, referentka životního prostředí
Jana Hobžová, referentka silničního hospodářství
Simona Šantorová, referentka místního hospodářství
Josef Šedivý, referent lesního hospodářství

Metodicky řídí:
Josef Suchý (do 10/2018)
Mgr. David Kodytek (od 11/2018)

Radní pro místní hospodářství:
Stanislav Pechouš (do 10/2018)
Ing. Jiří Jaroš (od 11/2018)

MGR. EMIL SADÍLEK
Na Městský úřad v Klášterci nad Ohří nastoupil
na začátku roku 2015. Vystudoval pedagogickou
fakultu a několik let vyučoval v Klášterci nad Ohří,
ve městě, ke kterému si vybudoval kladný vztah. Před
nástupem na úřad zastával pozice nejen ve státní
správě, ale i v soukromém sektoru. V soukromém
sektoru se zabýval problematikou životního prostředí
a získané zkušenosti i vědomosti nyní využívá
ve

své

pozici

vedoucího

odboru

místního

hospodářství, dopravy a životního prostředí.
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Činnost odboru:
Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí vykonává funkci silničního úřadu pro
město Klášterec nad Ohří, zajišťuje údržbu, opravy a čistotu komunikací města, koordinuje provoz
MHD ve městě a odpovídá za opravy a udržování dopravního značení, autobusových zastávek
a dešťové kanalizace. Zajišťuje výkon státní správy v oblasti vodního hospodářství, nakládání
s odpady, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, lesního hospodářství a veterinární péče. Odbor
zabezpečuje provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, vydává stanoviska a vyjádření správních řízení jako dotčený orgán státní
správy, zajišťuje ekologickou likvidaci autovraků a odpovídá za likvidaci černých skládek. V rámci
péče o místní hospodářství a životní prostředí vykonává odbor správu a údržbu veřejné zeleně,
dětských hřišť, veřejného osvětlení a městského mobiliáře. Vede agendu pohřebnictví a má
na starosti údržbu hřbitova. Po útlumu akciové společnosti Lázně Evženie od ledna 2017
odbor nově zajišťuje monitoring přírodních léčivých zdrojů, kontroluje činnosti prováděné
na technologickém zařízení lázeňských pramenů a vyhodnocuje protokoly o zkouškách odebraných
vzorků.

Vybrané akce a činnosti odboru v roce 2018:
Ve spolupráci s Kláštereckou kyselkou se kácely a prořezávaly dřeviny ve městě a v blízkém
okolí, např. platany a javory na Petlérské ulici, stromy u silnice k Rašovické lávce, na autobusovém
nádraží, zámeckém parku, 4 smrky v ul. 17. listopadu a jiné. Za pokácené stromy byla provedena
náhradní výsadba. U mnoha stromů pak byla provedena zdravotní a bezpečnostní prořezávka.
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Ve městě stále probíhá intenzivní likvidace černých skládek. V souvislosti s černými skládkami
bioodpadu si mohli nově o kompostér za kauci 200 Kč požádat i majitelé rekreačních objektů,
nejen vlastníci rodinných domů v Klášterci nad Ohří. Všech 50 kompostérů, které byly k dispozici,
byly rozebrány během několika dní.
Zcela uzavřen byl most v ulici Pod Pivovarem. S tím souvisí změna dopravního režimu, kdy se
ulice Pod Pivovarem stala slepou obousměrnou ulicí a jediný vjezd a výjezd je v současné době
z ulice Chomutovská ze silnice I/13. Důvodem je havarijní stav zmíněného mostu. Připravuje
se jeho oprava.
Na hřbitově byla vybudována zpevněná plocha pod kontejnerovým stáním za bránou z ulice
Karlovarská.
V lázeňském parku se opravovaly altány, u celodřevěného altánu v zadní části parku byla
provedena oprava poškozené konstrukce, výměna zábradlí, podbití a čištění střechy, provedeny
byly i povrchové úpravy dřeva. U zděného altánu v přední části parku byly vyměněny poškozené
části dřevěné konstrukce, doplněny lavice a natřeny byly nejen dřevěné části, ale i fasáda. Práce
prováděla firma Severočeská stavební Klášterec, cena obou akcí dohromady byla 234.503 Kč.
V zámeckém byly ještě před sezónou dokončeny poslední prořezávky stromů, keřů a tisových
skupin, proběhlo čištění skalních partií, v rámci kontroly nebezpečných převisů byly odstraněny
uvolněné kameny, rozmístěny byly opravené a nově natřené lavičky, na naučných trasách byly
vyměněny poškozené nebo nečitelné cedule označující nejvýznamnější stromy, proběhly kontrola
a údržba nových výsadeb a samozřejmě i mnohé další práce.
Na většině autobusových zastávek ve městě proběhla výměna starých, rozbitých a mnohdy
již nevyhovujících kovových a umělohmotných sedáků. Nahrazeny byly dřevěnými prkny,
a kde to bylo technicky možné, byly doplněny i dřevěné opěrky zad. Na autobusovém nádraží
byly nově natřeny všechny autobusové zastávky včetně označníků, proběhly i drobné opravy
a čištění dešťových svodů. Práce realizovala Klášterecká kyselka. V Lestkově a u Hradiště byly
demontovány autobusové zastávky v havarijním stavu a nahradily je nové.
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V rámci projektu Společně pro Klášterec byla zhotovena dřevěná krytá veranda a zpevněné
plochy v areálu loděnice. Práce prováděla firma Severočeská stavební Klášterec, cena akce
byla 250.000 Kč. Obyvatelé si v projektu participativního rozpočtu přáli také hřiště v Útočišti,
po nutných terénních úpravách zde byly instalovány dětské herní prvky, které hned získaly
oblibu. Na akci se podílely firmy Petr Horský a Bonita Brno rovněž v částce 250.000 Kč.
V Zahradní ulici byl zrenovován parčík s pingpongovým stolem naproti zahradnictví Mana,
cestičky byly vyčištěny a vysypány pískem, instalovány byly nové lavičky a umístěn zde byl
odpadkový koš. Na pracích se podílely firmy Milan Mana, Vlastimil Platil a Klášterecká kyselka,
cena je cca 15.000 Kč.
Dokončena byla stavba parkourového hřiště za ulicí Žitná. Na hřiště vynaložilo město
z rozpočtu 1,4 milionu korun, akci realizovala firma hřiště.cz Brno.
Na lampách veřejného osvětlení po městě bylo na konci května rozvěšeno 24 závěsných
květináčů. Do květináčů bylo vysázeno více než 400 rostlin, převážně muškátů, ve čtyřech
barevných kombinacích.
Po celém městě se opravovaly výtluky na silnicích, kromě několika menších oprav byla provedena
například i oprava komunikace od kruhového objezdu směrem k hotelu Slávie.
V roce 2018 pokračovala postupná obměna lamp veřejného osvětlení, opravovaly se havárie,
nabourané lampy, porušené kabely, vyhořelé rozvaděče, např. v Lestkově a Hradišti proběhla
výměna poškozených svítidel, na náměstí proběhla oprava nabourané lampy, byla provedena
oprava rozvaděče v Ciboušově atd. Práce zajišťovala firma Elektronovy-Trade.
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2018 Odbor místního hospodářství, dopravy a životního
prostředí v číslech:
Počet zpracovaných dokumentů:

2073 (tj. průměrně 8 za 1 pracovní den)

Počet místních šetření:

500

Počet obsloužených klientů:

2500 (tj. průměrně 10 za 1 pracovní den)

Množství doručených faktur:

776

Vystavené faktury:

41

Objednávky:

121

Správní řízení (povolení ke kácení dřevin /
zvl. užívání komunikace):

47/94

Stanoviska (k projektům, ke stavebním řízením,
k EIA, dle zák. o ochraně ovzduší atp.):

59

Povolení ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně:

36

Smlouvy na hřbitovní místa:

232

Ostatní smlouvy (služby, stavební práce,
kompostéry, prodej dřeva aj.):

76

Rybářské lístky:

140

Další dokumenty (výzvy, oznámení, upozornění,
protokoly, pozvánky, povolenky):

40

451

Odbor výstavby a rozvoje města
Personální obsazení:
Vlastimil Dokoupil, vedoucí
Monika Kozelnická - referentka
Gabriela Kratochvílová, referentka
Jana Kühnerová, referentka
Markéta Čechurová, referentka do - 18.2.2018
Ing. Zuzana Šorová, referentka – do 28.2.2018
Bc. Barbora Blehová – od 4.6.2018
Michaela Dolanská – od 26.11.2018

Metodicky řídí:
Ing. Štefan Drozd, starosta

Radní pro investice:
Ing. Petr Hybner

VLASTIMIL DOKOUPIL
Vedoucím

odboru

výstavby

a

rozvoje

města

je od 1. listopadu 2016, do té doby na odboru od roku
2003 působil jako samostatný referent a zástupce
vedoucího. Za tuto dobu získal řadu zkušeností
a hlavně přehled o městě a jeho objektech.
Před nástupem na město pracoval jako úsekový
stavbyvedoucí pro stavební společnost v Praze.
Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební
v Kadani.
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Klášterec nad Ohří má rád nejen proto, že je jeho rodným městem, ale i proto jeho zasazení
do krajiny, členitost a množství zeleně. Ze své pozice se snaží město rozvíjet ke spokojenosti
jeho obyvatel.

Činnost odboru:
Odbor výstavby a rozvoje města připravuje podklady a podává návrhy pro rozhodování orgánů
samosprávy v oblasti investičních a rozvojových záměrů města v souladu se strategickým plánem
rozvoje města. Odpovídá za plánování, přípravu a realizaci investičních záměrů města. Odbor
sleduje možnosti čerpání dotačních titulů, odpovídá za přípravu žádostí, čerpání dotací a jejich
následné vyúčtování. Zajišťuje kompletní přípravu a realizaci nových staveb a rekonstrukcí,
vyřizuje příslušná správní řízení, odpovídá za zadávání veřejných zakázek, jedná s dodavateli,
s veřejností a ostatními složkami dotčenými výstavbou, řeší podněty a stížnosti, zajišťuje přípravu
staveb, koordinuje a kontroluje jejich průběh, odpovídá za převzetí dokončených staveb, předání
uživateli a převod ukončených realizací do majetku města. Odbor také zabezpečuje realizaci
oprav a údržby objektů v majetku města a poskytuje metodickou a odbornou pomoc ostatním
odborům při formulaci investičních záměrů pro stavební investice města. Zajišťuje podklady
a vyjádření ohledně investičních záměrů města pro potřeby ostatních odborů městského úřadu.

Vybrané akce a činnosti odboru v roce 2018:
Komunikace
V první polovině roku se opravila komunikace u společnosti B.O.S. Automotive Products CZ,
projektovala se komunikace v ulici U Koupaliště.

Chodníky
V roce 2018 se uskutečnila rekonstrukce chodníků v ulicích Větrná, V Zátiší a Chomutovská. Město
si nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování chodníku u autobusové zastávky
U Koupaliště k odbočce na veterinu, zcela nové chodníky se plánují směrem od aquaparku
do Útočiště, v Rašovické ulici a protažení chodníku ke kapličce u Útočiště.

42

Parkoviště
Odbor výstavby vybudoval parkoviště a část komunikace v Zahradní ulici čp. 508-509, parkoviště
v Petlérské ulici pod poštou a v ulici 17. listopadu u objektů čp. 478-481. (foto Zahradní)

Nová kontejnerová stání
Město postavilo nová kontejnerová stání v ulicích Pražská, Školní a Chomutovská (čp. 457-458).

Ulice
Projektanti pro město zpracovávají projektové dokumentace na lokalistu ulic Husova a Boženy
Němcové a celkovou regeneraci ulic Pod Stadionem a Královéhradecká. Projekty řeší nejen
komunikace a chodníky, ale i parkoviště, veřejné osvětlení, kontejnerová stání či zeleň.
Dále se pracuje na projektových dokumentacích hned pro tři lokality, a to Ciboušovská ulice
včetně zvýšené křižovatky s ulicí J. Á. Komenského, Souběžná a vybudování komunikace
ve Větrné ulici od okálů k novým domům. Současně probíhá úprava projektové dokumentace
k Sadové ulici, jejíž kompletní rekonstrukce proběhne v roce 2019.
Průběžně se pracuje i na projektech na dopravní terminál (rekonstrukce Nádražní ulice)
a zasíťování lokality Ciboušovská pro výstavbu rodinných domů. Smlouva na projekt zasíťování
této lokality byla uzavřena již v říjnu 2017 s firmou DIGITRONIC, firma však po mnoha urgencích
nesplnila žádné zadané termíny, nebyla ani do konce roku 2018 schopna vyřídit inženýrskou
činnost pro zahájení územního řízení (termín byl leden 2018), projekt měl být hotoven do září
2018.
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Městský ústav sociálních služeb
V přízemí objektu městského ústavu sociálních služeb nechalo město vybudovat recepci,
dále se v tomto zařízení dělaly nové podlahy a dveře.

Sportovní zařízení ve městě
Aquapark
V prostorách aquaparku proběhla pravidelná oprava obkladů, obklady v brouzdališti,
které jsou přes zimu nejvíce namáhány, byly nově nahrazeny bazénovou fólií. Dále se pracovalo
na projektových dokumentacích pro objekt plavčíků a občerstvení s obnovou venkovní terasy.

Sauna
V areálu zimního stadionu byla celkově rekonstruována sauna.

Cyklostezky
Kromě velkého projektu cykloparku v Královéhradecké ulici má město rozpracované projektové
dokumentace na tři cyklostezky: Lázně – Šumná, podél řeky Ohře a podél Kláštereckého potoka.

Kulturní zařízení
Kulturní dům
V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele jak projektové dokumentace, tak samotné
realizace dostavby a modernizace objektu kulturního domu. Náklady na provoz kulturního domu
a společenského domu Panorama, ve kterém se nachází knihovna a zázemí pro setkávání spolků,
jsou již velmi vysoké. Proto by zde vnikl pasivní dům s minimálními náklady a díky této investici
by se z kulturního domu stalo multifunkční centrum pro všechny generace s kulturním domem,
knihovnou, prostory pro spolky a seniory, konferenční místností, hernou pro děti a dalším
využitím.
K formě výběrového řízení „design and build“ („navrhni a postav“) se začalo přistupovat
až v poslední době. Zhotovitel má odpovědnost za projektovou dokumentaci, zamezí se tak
vícenákladům ze strany objednatele (města), které vznikají při realizaci stavby nutnými změnami
v projektu.

44

Letní kino
Město každoročně investuje do modernizace areálu letního kina. Po úpravě zeleně a cestních sítí
se v roce 2018 rekonstruovalo sociální zařízení a obnovily se fasády objektů v areálu. Pracovalo
se také na projektové dokumentaci na rekonstrukci pódia a plátna včetně střechy a zázemí pódia
pro rok 2019.

Školská zařízení
Kromě standardních oprav na mateřských a základních školách se na Základní škole Školní
rekonstruoval povrch manipulační plochy u pavilonu stravování a družiny včetně zhotovení
přístupového chodníku pro veřejnost a zaměstnance školy. U Základní školy Petlérská
se rozšířilo parkoviště včetně kontejnerového stání, rekonstruovala se i školní kuchyně.
Na objektu učebny pěstitelské výchovy byla vyměněna okna. Základní škola Krátká se dočkala
kompletní výměny rozvodů vody a například i opravy rampy u školní jídelny. Na základní umělecké
škole se rekonstruovala učebna výtvarného oboru a vyměnily se venkovní požární žebříky. Dále
se rekonstruovalo oplocení mateřských škol ve Školní a Souběžné ulici, město si také v roce
2018 nechalo zpracovat návrhy školních zahrad s přírodními dětskými prvky, jejichž realizace
proběhne v roce 2019 a bude podpořena Státním fondem životního prostředí.

Městské památky a památková zóna
Zámek a zámecký park
Zkraje roku se dokončila rekonstrukce nádvoří. Dále se v průběhu roku 2018 připravovaly
následující čtyři projekty: schodiště u vstupu do parku horní cestou od železničního mostu,
okapové chodníky a zpevněné plochy kolem sala terreny, výměna krytiny nad hlavní římsou
a zřízení voliéry pro pávy v arkádové chodbě sala terreny. Instalace voliéry pro pávy se nakonec
uskutečnila ještě v roce 2018 a pávi tak mají nový příbytek. Zahájily se projektové práce
na předprostor zámeckého parku u lázní, kde projektant navrhuje odpočinkovou zónu a dětské
hřiště.
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Město si v roce 2017 nechalo zpracovat projekt, ze kterého je patrný havarijní stav obvodové zdi
zámeckého parku, zejména v místě vstupní renesanční brány od lázní. V roce 2018 tak prošla
brána rekonstrukcí a pokračovat se bude obvodovou zdí ve Vodní a Chomutovské ulici.

Zřícenina hradu Šumburk
V roce 2017 město zahájilo stabilizační opravy hradu Šumburk, konkrétně torzo západní hradby.
Náklady ve výši téměř 800 tis. Kč byly podpořeny dotací od Ministerstva kultury ČR ve výši
200 tis. Kč. V roce 2018 město pokračovalo v záchranných pracích, stabilizován byl současný
stav nádvorní stěny jižní budovy hradu. Cílem opravy je zachování současného stavu, zachování
vypovídající hodnoty památky, konzervace všech autentických prvků, k nimž patří zejména
detaily konstrukcí (kapsy po lešení, ostění otvorů), zbytky omítek, původní charakter zdiva,
skalní výchozy i terény včetně sutí. Náklady ve výši 1,2 milionů Kč byly posíleny dotací 200 tisíc
Kč od Ministerstva kultury ČR.

Měšťanský objekt čp. 10
Tomuto objektu chybělo vhodné zastřešení, které město v roce 2018 realizovalo. Původní stav
střechy byl již nevyhovující. Současně byla vyměněna okna. Opravy byly dotovány z Programu
regenerace městských památkových zón.
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Vyhlídková terasa u kruhového objezdu
V rámci projektu Společně pro Klášterec veřejnost odhlasovala i opravu terasy, ze které je pěkný
výhled na historickou část města. Opravily se zde povrchy terasy, osvětlení a instalovala se zde
cedule s objekty, které jsou z terasy viditelné. Projekt byl rozšířen o opravu fasády štítu tohoto
objektu, nově je zde logo města viditelné pro ty, kteří přijíždějí od Karlových Varů, a banner
lákající návštěvníky města na velké akce či turistické atraktivity.
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Nejvýznamnější akce v roce 2018:
Výstavba nového atletického oválu
Začátkem roku 2018 jsme informovali, že město vybuduje ovál se čtyřmi drahami. Nakonec jsme
se rozhodli realizovat nový běžecký ovál o délce 400 m s šesti běžeckými drahami a vodním
příkopem pro běh 3000 m překážek. Byly také navrženy doplňkové sektory pro další atletické
disciplíny – skok daleký a vysoký, trojskok, skok o tyči, hod oštěpem, vrh koulí, vrh diskem
a kladivem. Naše město má výborné atlety, kteří nás skvěle reprezentují doma i ve světě, nový
atletický ovál si jistě zaslouží. Areál je navíc umístěn v dochozí vzdálenosti všech místních škol,
které ho budou moci využívat během vyučování. Atletická sportoviště byla navržena ve vysokém
standardu a v souladu s požadavky mezinárodní atletické federace IAAF (sportoviště kategorie
A). Součástí projektu jsou další vyvolané a doprovodné investice. Jedná se především o přeložku
příjezdové komunikace do areálu, která musela být odsunuta vzhledem k rozšíření běžeckého
oválu, zřízení parkovacích ploch pro osobní vozidla, nové oplocení a osvětlení atletického oválu,
zřízení a dopojení dešťové kanalizace pro odvodnění areálu a další drobné terénní úpravy
a zpevněné plochy. Projekt se nakonec rozšířil i o nový fotbalový trávník. Ke konci roku musela
být stavba kvůli počasí přerušena a bude dokončena na jaře 2019.

Cyklopark v Královéhradecké ulici
V srpnu byla zahájena stavba cykloparku v Královéhradecké ulici. Plánovaná rekonstrukce
stávajícího parku přinese nové cesty, které budou využitelné pro jízdu na kole a především
na kolečkových bruslích. Jelikož je část parku v aktivní záplavové zóně, nemohou tu dle
Povodí Ohře vzniknout všechna původně zamýšlená hřiště, amfiteátr či nový mostek přes
potok. Kromě nových cest a nového veřejného osvětlení zde však vznikne prostor pro budoucí
workoutové hřiště. Vedle parku bude vybudováno zázemí pro správce parku a pro tržnici včetně
veřejných toalet. V roce 2019 se plánuje pokračovat revitalizací zeleně. Kromě stávajících cest,
které se opraví, přibydou další, aby in-line dráha a cyklostezka byla delší. Do budoucna
se uvažuje, že se park stane jakýmsi dopravním uzlem pro cyklisty, cílem je svést do něj aktuálně
plánované cyklostezky podél Kláštereckého potoka, podél Podmileského potoka a podél Petlérské
ulice. Na park také naváže přejezd do ulice Pod Skalkou a následně Cyklostezka Ohře. Park bude
od hlavní silnice místy oddělen bariérami a zábradlím. Stavba byla v zimním období přerušena
a bude dokončena v květnu 2019.
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Další etapa regenerace panelového sídliště
Druhá část VI. etapy regenerace panelového sídliště se v roce 2018 dotkla ulic Ječná, Luční
a Sportovní. Práce byly zahájeny v červnu a částečně omezily parkování na sídlišti. Předposlední
část regenerace zahrnovala kompletní obnovu povrchů komunikací a chodníků, veřejného
osvětlení a samozřejmě i revitalizaci zeleně. V lokalitě přibylo cca 30 parkovacích míst včetně
míst pro invalidy, nejvíce v Luční a Ječné ulici. Harmonogram projektu byl naplánován tak,
aby nebyl omezen začátek školního roku. Práce ve spodní části Sportovní ulice (tj. parkoviště
vedoucí k Základní škole Krátká) se proto zahájily hned na začátku prázdnin a hotové byly
na konci srpna.

Odbor sociálních věcí, školství a sportu
Personální obsazení:
Bc. Zdena Janichová – vedoucí odboru
Bc. Petra Makoli Glacnerová, DiS. - zástupce vedoucí, sociální pracovnice
Bc. Jana Hotová, DiS. - sociální pracovnice
Šárka Oujeská, DiS. - sociální pracovnice
Lucie Černá, DiS. - referentka školství
Bc. Jitka Bendová, DiS. - referentka odboru, opatrovnictví, sociální pohřby, sport

Metodicky řídí:
Mgr. David Kodytek (od 11/2018)
Ing. Štefan Drozd (do 10/2018)

Radní pro školství:
PhDr. Jiřina Malastová (od 11/2018)
Mgr. Lenka Kodytková (do 10/2018)
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BC. ZDENA JANICHOVÁ
Do funkce vedoucí odboru byla jmenována v říjnu
2017, jako referent školství na městském úřadě
působila již od roku 1997. Předtím pracovala
ve školství jako učitelka v mateřské a základní škole.
V Klášterci nad Ohří žije od roku 1979, ve volném
čase ráda cestuje a užívá si roli babičky.

Činnost odboru:
Odbor sociálních věcí, školství a sportu mimo jiné
zajišťuje v sociální oblasti sociální poradenství,
pomáhá řešit vztahovou problematiku, vyřizování
dokladů, dávky z Úřadu práce, důchody, zajišťuje
výkon

zvláštního

příjemce

důchodu,

výkon

veřejného opatrovnictví, sociální pohřby a sbírky.
Sociální odbor vykonává 24hodinovou nepřetržitou
službu

spojenou

s

výkonem

sociálně-právní

ochrany dětí a spolupracuje s orgány státní správy
a organizacemi působícími v sociální oblasti. Odbor se podílí a koordinuje strategické plánování
v sociální oblasti.
Má také na starosti příspěvkové organizace města a kontrolu jejich hospodaření. Zajišťuje
aktuální informace vedené v rejstříku škol, vede statistiky školských zařízení, evidenci žáků
škol a kontroluje vytíženost zařízení. Sleduje výsledky kontrol České školní inspekce, Krajské
hygienické stanice a ostatních orgánů a následné odstranění zjištěných nedostatků. Připravuje
porady ředitelů příspěvkových organizací a organizuje zápisy do mateřských a základních škol,
předkládá návrhy na obsazení školských rad z řad zástupců zřizovatele.
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Odbor

spolupracuje

na

projektech

města

s

příspěvkovými

organizacemi,

sportovními

kluby, koordinuje zapojení mateřských a základních škol do sportovní činnosti klubů, podílí
se na organizaci setkání zástupců sportovních klubů s vedením města a monitoruje činnost
sportovních klubů při grantové podpoře města.

Činnost odboru v roce 2018:
Oblast školství:
Město Klášterec nad Ohří je zřizovatelem jedné mateřské školy s pěti detašovanými pracovišti
rovnoměrně rozmístěnými po celém městě, tří základních škol a základní umělecké školy. Součástí
základní školy Petlérská je Dům dětí a mládeže Volňásek a detašované pracoviště v Havlíčkově
ulici. Kromě toho sídlí ve městě také Gymnázium a střední odborná škola, jejichž zřizovatelem
je Ústecký kraj.
V roce 2018 došlo k revizi Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody spádových
základních škol zřízených městem Klášterec nad Ohří a část společného školského obvodu
základní školy zřízené městem Klášterec nad Ohří. Nově byla podepsána dohoda s obcí Domašín
o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní
škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov.

Události z oblasti školství:
Mgr. Doris Homolková obdržela z rukou ministra MŠMT ocenění za vynikající pedagogickou
činnost
ředitelka Mgr. Zora Breczková byla oceněna organizací NIPOS za mimořádnou pedagogickou
práci, taneční tvorbu a dlouhodobé výrazné výsledky v oblasti taneční výchovy dětí
plavkyně ze ZŠ Krátká se v republikovém kole plaveckých závodů umístily na 12. místě
13. února se konal masopustní průvod městem dětí z mateřských škol
23. dubna proběhla na radnici vernisáž tradiční výtvarné výstavy všech mateřských škol
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24. května se konala akce ZUŠ Open – průvod městem, akce, představení v zámeckém
parku a den otevřených dveří v ZUŠ
žáci hudebního a tanečního oboru, Ondřej Nechvátal (hra na trubku) a Lucie Kačalová
(sólová choreografie) získali 2. místo v soutěžích MŠMT pro ZUŠ
18. října proběhl 2. ročník Drakiády kláštereckých mateřských škol
29. října byl pro školní jídelny uspořádán seminář s názvem Skladba jídelníčku dětí a žáků
dle výživových doporučení
28. listopadu ZŠ Školní oslavila 45. výročí založení školy
6. prosince proběhlo slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže Nejsem na světe sám,
kde v kategorii 4-10 let získal 1. místo Kryštof Dvořák z MŠ U Jablíček, 2. místo Kateřina
Szatmari z MŠ Stonožka, 3. místo Josefina Kratochvílová z MŠ Duha, v kategorii 11-15 let
1. místo za tvořivost Kolektivní práce – ZŠ Havlíčkova
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Sociální oblast:
besedy na školách pro rodiče ve spolupráci se strážníky městské policie
v období třídních schůzek
pořádání každoroční sbírky použitého ošacení a dalších potřebných věcí v salónku městského
úřadu pro Diakonii Broumov a Naději, které se koná se vždy na jaře a na podzim
uskutečňují se pravidelná sociální šetření na celém území města, nejen ve vyloučených
lokalitách
úzká spolupráce s městskou policií na přípravě plánu prevence kriminality, pomoc při řešení
prevence a problematiky se sociálně vyloučenými osobami z důvodu věku, zdravotního
postižení, rizikového chování a trestné činnosti, náročné životní a dlouhodobé sociální
situace jednotlivců i rodiny, národnostních menšin, etnik a multikulturismu a následného
zapojení osob do řešení jejich situace, kdy jsou osoby vedeny k vlastní odpovědnosti
spolupráce s registrovanými sociálními službami ve městě - Naděje, z.s., Radka, z.s., Světlo,
z.s.
základní poradenství všem osobám v případě problémů v rodině a blízkých (znásilnění,
týrání, těhotenství, užívání návykových látek, domácí násilí ve všech věkových kategoriích)
pomoc rodičům s chodem domácnosti, hospodařením a plánováním rodinného rozpočtu,
vyhledání či řešení problémů s bydlením, zaměstnáním, řešením dluhů, případně pomoc
při výchovných problémech dítěte
poskytování informací o postupu v případě vyřízení důchodu, dokumentů pro zdravotně
postižené, možnosti získání příspěvku na péči, s vyplňování formulářů, s doprovody
na úřady, k lékaři
přijímání a zpracování žádostí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
výkon veřejného opatrovnictví
sociální pohřby

Sport:
v říjnu proběhlo setkání sportovních klubů s představiteli města, kde zhodnotili plnění
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Klášterci nad Ohří a seznámili sportovní kluby
s přípravou projektu Sportu otevřeno
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Příspěvkové organizace
Město bylo v roce 2018 zřizovatelem celkem osmi příspěvkových organizací, z toho je pět
příspěvkových organizací z oblasti školství (tři základní školy, základní umělecká škola a mateřská
škola), jedna z oblasti sociálních věcí (MÚSS), jedna z oblasti kultury (Zámek). Příspěvky
na provoz všech příspěvkových organizací činily 38.368 tis. Kč.

Městský ústav sociálních služeb:
V roce 2018 zde došlo k řadě úprav v objektu. V přízemí Domova byla vybudována recepce spolu
se zázemím denní místnosti pro přímou obslužnou péči. Ve 3. patře byla vybudována bezbariérová
centrální koupena. Modernizací prošlo kadeřnictví, kuřárna i kaple. Dále byly vyměněny vstupní
dveře v suterénu a položeno lino ve 2. patře.
Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu získal MÚSS nový automobil Dacia
Dokker a díky Nadačnímu fondu pro rozvoj plného vědomí se v MÚSS realizuje každé pondělí
jóga pro seniory, která se těší velkému zájmu.
Také byla domluvena spolupráce se zubařem, který pravidelně dochází ordinovat do MÚSS.
Z finančního příspěvku 30 tisíc od Města Klášterec nad Ohří byly realizovány výlety pro seniory
(např. do Karlových Varů, Zooparku v Chomutově, na pouť v Březně u Chomutova, do Lázní
Evženie, Krušných hor nebo Pivovaru Chalupník v Perštejně).
V květnu oslavil MÚSS 20 let od svého založení. Oslavy byly rozloženy do celého týdne. Klienty
přijel navštívit známý zpěvák a moderátor Vláďa Hron, o prohlídku Domova projevili zájem
senioři z partnerské obce Grossrückerswalde a na závěr týdne se na zahradě Domova uskutečnila
přehlídka dravých ptáků, kam byly pozvány i děti z Mateřských škol.
V listopadu byla oceněna vedoucí pečovatelské služby Jitka Kočková cenou Sympatie výborem
pro zdravotnictví a sociální politiku Parlamentu České republiky.
Na závěr roku se Městský ústav opět zapojil do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata,
kde veřejnost mohla plnit přání jednotlivým seniorům.
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Školy
Zápisy do základních škol proběhly v dubnu, zapsáno bylo 168 žáků, v první školní den
4. září nastoupilo do základních škol 150 prvňáčků. Základní školy navštěvuje ve školním roce
2018/2019 celkem 1 309 žáků a otevřeno bylo 64 tříd, včetně třídy přípravné.
Zahájen byl i školní rok v mateřské škole, kam v rámci povinného předškolního vzdělávání
nastoupilo 136 dětí, zápisy se konaly v květnu, zapsáno bylo 118 dětí. Celkově všechna
detašovaná pracoviště klášterecké mateřské školy navštěvuje 438 dětí v 19 třídách.
Na základní uměleckou školu nastoupilo k výuce v září 371 žáků, z toho 210 do výuky hudebního
oboru.

Zámek Klášterec nad Ohří
Zámek Klášterec nad Ohří je příspěvkovou organizací města, která má na starosti pořádání
kulturních akcí města, provoz zámku, kina, městské knihovny a kulturního domu. Zámek navštívilo
v roce 2018 celkem 25.850 turistů a návštěvníků, což je zhruba stejně jako v předchozím roce.
Obdobné statistiky jako v roce 2017 poskytl kulturní dům, jeho celkem 172 akcí navštívilo
26.860 diváků. V roce 2018 kino Egerie odehrálo 449 filmových představení s celkovým počtem
17.404 návštěvníků, průměrná návštěvnost vzrostla z 34 na 38 diváků na jedno představení.
V roce 2018 měla městská knihovna registrovaných 1.567 čtenářů, z nichž 736 je ve věku
do 15 let. Tito uživatelé vykonali za rok 23.626 návštěv. Čtenáři si vypůjčili 79.514 knih a periodik.

Nejvýznamnější akce v roce 2018:
Poznáváme společně aneb Klášterečtí senioři a studenti se společně vzdělávají
pod jednou střechou – 18. června 2018 byl v kině Egerie slavnostně ukončen III. ročník
mezigeneračního projektu vzdělávání. Z rukou starosty převzalo certifikát 72 úspěšných
studentů seniorů, kteří ve školním roce navštěvovali 11 kurzů. Oceněno bylo i 30 studentů,
kteří se na přípravě seminářů podíleli. Do IV. ročníku, který byl zahájen 8. září 2018 na místním
gymnáziu, se přihlásilo 63 seniorů.
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START inkluzivního vzdělávání
V září 2018 začal poslední školní rok v projektu START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad
Ohří. Město Klášterec nad Ohří spolu se všemi základními školami a mateřskou školou tento
projekt realizuje od září 2016 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělání. Smyslem
projektu je zlepšit a zkvalitnit vzdělávání dětí a žáků ze všech sociálních vrstev a umožnit rovný
přístup ke vzdělávání. Získané finanční prostředky činí 27.631.486,60 Kč, finanční spoluúčast
města je 5 % z celkové částky, tj. 1.381.575 Kč.
Děti a žáci během uplynulých dvou let získali nové zkušenosti a zážitky. V rámci adaptačních
programů, které jsou určeny pro předškoláky a žáky prvních tříd, měly děti možnost se navzájem
blíže poznat a v rozmanitých činnostech si tak prohloubit klíčové kompetence potřebné pro vstup
do jiného prostředí. Společné aktivity, které pro děti a žáky připravuje příspěvková organizace
Zámek Klášterec nad Ohří a jsou vyvrcholením pravidelných aktivit, které připravují pedagogové
jednotlivých škol, tak dětem usnadňují přechod z domácího prostředí do prostředí mateřské
školy, respektive z mateřské do základní školy.
Na školy bylo díky projektu pořízeno mnoho nových pomůcek pro vzdělávání i pro volnočasové
či sportovní aktivy, které slouží ke zpestření výuky, ale i k rozvoji základních kompetenci dětí
a žáků. Někteří žáci tak poprvé vyzkoušeli koloběžky, kola, lyže či běžky. Během výuky jsou
také používány modernější technologie jako například interaktivní tabule, výukové tablety
či notebooky.
Díky projektu bylo možné na školách zprostředkovávat doučování žáků, které jim následně
pomáhá k motivaci pro další vzdělávání, ale i zvolit správnou formu učení. Pomocí logopedů
se zase dětem dařilo zmírnit jejich řečové či sluchové poruchy. Se vším pak pedagogům
na školách vypomáhají školní asistenti a výchovným poradcům je k dispozici i školní psycholog.
V květnu byl celý projekt představen formou Komunitního dne s názvem „START pro všechny“.
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Pedagogičtí pracovníci díky projektu absolvovali již přes 20 kurzů zaměřených především
na inkluzi, a to zejména na oblasti spolupráce mezi pedagogem a asistentem, pedagogické
podpoře, prevenci šikany, matematické či čtenářské gramotnosti, ale i na jiné formy vzdělávání
jako je například sfumato.

Komunitní den
Dne 17. května 2018 se uskutečnil Komunitní den s názvem „START pro všechny“ ve spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování v areálu ZŠ Petlérská. Cílem bylo ukázat, jaké jsou výsledky
projektu START inkluzivního vzdělávání, do kterého byly zapojeny všechny školy a školky
ve městě. Dále došlo na zaměření se na služby, které jsou poskytovány pro občany v tíživé
sociální situaci a na koho se mohou občané obrátit v případě vzniku problému. Součástí dne byl
doprovodný program pro děti společně s prohlídkou techniky a práce hasičů a městské policie.
Na přípravě akce se podílelo město Klášterec nad Ohří, příspěvkové organizace města a neziskové
organizace.
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Strategické dokumenty odboru
Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb měst Klášterec nad Ohří,
Kadaň a Vejprty na roky 2017-2020
Strategický plán sociálního začleňování měst Klášterec nad Ohří a Vejprty 2016-2018
sociální problematiku řeší také Strategický plán rozvoje města 2016-2023
Koncepce rozvoje školství na období 2015-2020
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Klášterci nad Ohří 2017-2025.

Odbor stavebního úřadu a územního plánování
Personální obsazení:
Ing. Markéta Vocilková, vedoucí
Alena Eclerová, zástupkyně vedoucí
Jana Saitzová, referentka
Dagmar Černáková, referentka
Jana Hudáková, referentka
Jana Bašusová, spisovna

Metodicky řídí:
Josef Suchý, místostarosta (do 10/2018)
Ing. Štefan Drozd, starosta (od 11/2018)

ING. MARKÉTA VOCILKOVÁ
V pozici vedoucí odboru je od roku 2005, předtím pracovala jako projektová manažerka
ve stavební firmě. Vystudovala Vysokou školu dopravní v Žilině. Žije v obci poblíž Klášterce nad
Ohří, má ráda zdejší okolní přírodu. Ve volném čase se věnuje sportu, především volejbalu.
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Činnost odboru:
Odbor stavebního úřadu a územního plánování ve věcech stavebního řádu povoluje stavby
a jejich změny, terénní úpravy a zařízení, užívání a odstraňování staveb, vydává souhlasy
k povolení stavby speciálním stavebním úřadem a poskytuje územně plánovací dokumentace.
Vede také územní řízení a vydává územní rozhodnutí, územní souhlasy a územní opatření
o stavební uzávěře a asanaci území. Zároveň vede společné územní a stavební řízení, ohlášení
staveb, jejich změn a udržovacích prací a spolupracuje s autorizovanými inspektory, poskytuje
informace o povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb, zadává podmínky
a informuje o podmínkách pro projektovou činnost a provádění staveb. Odbor také povoluje
předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením, změny v užívání stavby a užívání
stavby a nařizuje a povoluje odstranění staveb. Odbor stavebního úřadu dále provádí kontrolní
prohlídky rozestavěných staveb a vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných
zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich
povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
Mimo jiné také zabezpečuje veškerý výkon agendy týkající se tvorby územního plánu a jeho
případných změn. Pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce a poskytuje informace
pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.

Činnost odboru v roce 2018:
Vybrané úkony podle zákona o územním plánování a stavebním řádu:
počet poskytnutých územně plánovacích informací: 			
počet vydaných územních rozhodnutí						
počet vydaných rozhodnutí o změně nebo zrušení územ. rozhodnutí
počet vydaných společných rozhodnutí 					

3
28
2
29

počet vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecních
požadavků na výstavbu						

21

počet vydaných územních souhlasů samostatných				

34

počet vydaných společných územních souhlasů a souhlasů
s provedením ohlášeného stavebního záměru				

28

počet vydaných souhlasů s ohlášením

18

59

počet vydaných stavebních povolení						

45

počet vydaných povolení změny stavby před jejím dokončením		

19

počet vydaných souhlasů s užíváním stavby					

35

počet vydaných kolaudačních souhlasů					

40

počet vydaných rozhodnutí o zkušebním provozu stavby			

4

počet vydaných rozhodnutí o dodatečném povolení stavby		

17

počet výzev o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, příp.
orientačního										

6

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším
předpisů
počet žádostí o informace							

3

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějším
předpisů
počet stavebních objektů, o nichž byly vloženy identifikační údaje
do systému územní identifikace (ISÚI)					
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Nejvýznamnější události v roce 2018:
Schválení územního plánu
Územní plán je druh dokumentu, který si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního
uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé správní
území obce. Obec Klášterec nad Ohří zahrnuje tato katastrální území: Hradiště u Vernéřova,
Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, Kunov, Lestkov u Klášterce nad Ohří, Mikulovice
u Vernéřova, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pavlov u Vernéřova, Potočná u Vernéřova, Rašovice
u Klášterce nad Ohří, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, Velká Lesná, Vernéřov.
V roce 2018 byl schválen Územní plán našeho města. Společně s odborem stavebního úřadu
a územního plánování ho vypracoval Ing. arch. Ladislav Komrska, který se stal na konci roku
také městským architektem.

61

Novela stavebního zákona
1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, jejímž smyslem je podle Ministerstva
pro místní rozvoj ČR zjednodušení a ulehčení povolování staveb i procesu jejich vlastní realizace.
Největší novinkou je, že pro výstavbu rodinných domů a rekreačních staveb již nebude potřeba
stavební povolení, ale pouze územní souhlas a ohlášení. Dále nemusí být povolení na ploty
do 2 m výšky mezi dvěma sousedy. Netýká se to však oplocení sousedící s komunikací či veřejným
prostranstvím. Novela zákona se také citelně dotkla procesu kolaudace. Stavebník nově pouze
ohlásí dokončení stavby. Změny vybíráme jen některé, jelikož je jich celá řada. Nejlépe vám
je vysvětlíme přímo na stavebním úřadě ve čtvrtém patře klášterecké radnice.

Odbor správy majetku a bytového fondu
Personální obsazení:
Mgr. Zuzana Skalová, vedoucí odboru
Kateřina Frajbišová, referentka (agenda pozemků)
Lada Kenderová, referentka (agenda evidence majetku)
Pavlína Hloušková, referentka (agenda bytů)
Petra Vyskočilová, referentka (agenda nebytů)
Hana Žaloudková, referentka (agenda pozemků)

Metodicky řídí:
Ing. Štefan Drozd, starosta

Radní pro ekonomiku a správu majetku města:
Ing. Štěpán Kostelník (do 10/2018), Pavla Zemančíková (od 11/2018)
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MGR. ZUZANA SKALOVÁ
„Pro město pracuji od listopadu 2017, nejprve
na pozici právníka městského úřadu, od 1.1.2018
v kumulované funkci vedoucí odboru správy majetku
a bytového fondu a právníka městského úřadu.
Od

začátku

roku

2018

se

nacházel

odbor

v personálním oslabení, doplnit stav a stabilizovat
činnost odboru se podařilo až k 1.5.2018.“

Činnost odboru:
Odbor správy majetku a bytového fondu zajišťuje
agendu evidence, správy a dispozice s majetkem
města, nabývání i zcizování movitého i nemovitého
majetku do/z vlastnictví města. V rámci agendy
nemovitého majetku, tj. bytového a nebytového
fondu,

budov

a

pozemků

se

jedná

zejména

o příjem žádostí, přípravu podkladů pro rozhodnutí
odpovědných orgánů města, přípravu a uzavírání
smluvních vztahů, předpisy, změny a vyúčtování nájemného, vymáhání pohledávek apod.
Dále odbor provádí pravidelné kontroly dodržování ujednání nájemních smluv na

pronájem

nemovitostí. Vede evidenci uzavřených kupních, nájemních a dalších smluv, zajišťuje její návaznost
na evidenci účetní, vede evidenci veškerého majetku města a zajišťuje inventarizaci majetku,
provádí pravidelné odpisy hodnoty majetku a jejich kontrolu. Odbor zajišťuje majetkoprávní
narovnání a vede evidenci pojistných smluv a zajišťuje agendu pojištění majetku města. V rámci
správy majetku mimo jiné uzavírá smluvní vztahy s dodavateli, zajišťujícími opravy, údržbu,
případně revize nemovitého majetku a administruje výběrová řízení na dodavatele energií,
pojištění majetku a výběry zhotovitele pro údržby a opravy většího rozsahu.
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Činnost odboru v roce 2018:
rozvoj cyklostezek:
- Cyklostezka podél Kláštereckého potoka – vyřešeny vlastnické vztahy
- Cyklostezka od lázeňského areálu k hradu Šumná u Klášterce nad Ohří –řešeny vlastnické
vztahy v projektované trase
budoucí dopravní terminál u vlakového nádraží – jednání související s majetkoprávním
vypořádáním pozemků (uzavřeny nájemní smlouvy s ČD, a.s. a SŽDC, s.o.
lyžařský areál Alšovka - zrealizován převod pozemků Státního pozemkového úřadu o celkové
rozloze 8.143 m2, řešen převod pozemků od obce Měděnec o celkové rozloze cca 3.750 m2,
v současné době uzavřena nájemní smlouva, s platností do 31. 12. 2019
příprava Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská
chodník do Útočiště – částečně vyřešeny vlastnické vztahy a pokračování majetkoprávního
vypořádání v plánované trasa
proběhlo výběrové řízení na dodavatele elektrické energie a plynu, formou elektronické
aukce
uzavřeno bylo celkem 117 smluvních vztahů, z toho např. 45 kupních smluv (na prodej
i koupi nemovitostí), 11 smluv o nájmu, 11 smluv o bezúplatném převodu, 8 smluv o zřízení
věcného břemene, 7 smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene

Hospodaření s byty a nebytovými prostory:
proběhla aktualizace Pravidel pro hospodaření s byty, nebytovými prostory a pro nabytí,
převod, nájem, pacht a výpůjčku ostatních nemovitých věcí ve vlastnictví města Klášterce
nad Ohří, kde zásadní změnou je úprava postupu v případě bezdůvodného odmítnutí
nabízené bytové jednotky a nově zavedená úprava prověřování bezdlužnosti spolubydlících
osob
v první polovině roku jsme se intenzivně zabývali záměrem účasti v dotačním titulu
Sociální bydlení II., kde podmínkou bylo nabytí vlastnictví bytů pro tyto účely. Vzhledem
ke skutečnosti, že se nám nepodařilo žádné vhodné byty nakoupit, dotačního titulu jsme
se nezúčastnili
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v roce 2018 došlo k převodu vlastnictví z majetku měst u 14 bytů v ulici Boženy Němcové,
na základě smluv o smlouvách budoucích kupních, uzavřených po vybudování nástaveb
v předmětných objektech
město tedy vlastní aktuálně celkem 101 bytů, z toho 8 bezbariérových, a je členem
v 36 společenstvích vlastníků bytových jednotek
za rok 2018 bylo přiděleno celkem 12 bytů, přičemž průměrná doba evidence žadatele
v bytovém pořadníku je 11 měsíců
město eviduje 25 žadatelů o přidělení bytu
město spravuje nebytové prostory ve zdravotním středisku v Sadové a Královéhradecké
ulici, kde je v současné době 27 nájemců
ostatních nebytových prostorů je 9 s 33 nájemci
Celkem bylo řešeno 24 pojistných událostí.
Celkové pojistné plnění v roce 2018 bylo ve výši 204.940,- Kč.

Nejvýznamnější akce v roce 2018:
Nabytí vlastnického práva k většině pozemků v lyžařském areálu Alšovka a dokončení převodu
vlastnického práva k bytovým jednotkám v nástavbách domů v ulici Boženy Němcové ve prospěch
stávajících nájemců.

Statistika v číslech:
Celková hodnota majetku města je 1.805.025.306,59 Kč
Celková hodnota majetku v Projektu START je 2.448.790 Kč
Celková hodnota majetku v Projektu Odlehčovací služby pro MÚSS je 1.108.363,90 Kč.
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Odbor finanční
Personální obsazení:
Ing. Veronika Dlouhá, vedoucí odboru
Lenka Dušková, zástupce vedoucí, hlavní účetní
Petra Manová, účetní
Bc. Radka Pechová, účetní
Ing. Martina Kubištová, dotace, rozpočet
Helena Kassová, mzdová účetní
Věra Podběhlá, vymáhání pohledávek
Dana Dvořáková, místní poplatky
Pavlína Hloušková/Marcela Kostelníková, místní poplatky, vymáhání pohledávek
Sylva Studničková – pokladna, místní poplatky, povolování herních míst

Metodicky řídí:
Ing. Štefan Drozd, starosta

Radní pro ekonomiku a správu majetku města:
Ing. Štěpán Kostelník (do 10/2018), Pavla Zemančíková (od 11/2018)

ING. VERONIKA DLOUHÁ
V pracovním poměru k městu Klášterec nad Ohří je od 1. května 2007, kdy byla jmenována vedoucí
odboru. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu řízení, obor automatizované
systémy řízení v ekonomice. V minulosti byla zastupitelkou města i Ústeckého kraje, krátce také
místostarostkou města. Do Klášterce se přestěhovala v roce 1991. Ve volném čase se věnuje
rodině, zahrádce, četbě a houbaření.

Činnost odboru:
Odbor finanční sestavuje návrh rozpočtu a střednědobého výhledu, navrhuje rozpočtové změny,
sleduje plnění rozpočtu a sestavuje rozbor hospodaření.
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Zajišťuje vedení účetnictví města, kontroluje dodržování rozpočtové skladby, sestavuje
účetní závěrku města a závěrečný účet města. Dále kontroluje účetní závěrky příspěvkových
organizací města a zajišťuje provedení přezkumu hospodaření. Odbor také navrhuje a realizuje
opatření k efektivnímu využívání finančních zdrojů a důsledně dbá o účelnost a hospodárnost
při vynakládání finančních prostředků města. Komplexně zajišťuje agendu správy dotací,
kontroluje jejich čerpání a užití.
Odbor finanční také kompletně spravuje agendu místních poplatků, vymáhá nedoplatky, pokuty
a další pohledávky. Dále zajišťuje provoz pokladny a vede agendu související s technickými
hrami (povolení k umístění herního prostoru podle zákona o hazardních hrách).
Odbor také zajišťuje zpracování platů a veškerých prací s touto činností související, provádí
kontrolu a likvidaci cestovních náhrad, vede měsíční evidenci o provozu osobních automobilů.

2018 Odbor finanční a hospodaření města v číslech:
Hospodaření města za rok 2018 skončilo přebytkem 20 mil. Kč.
Celkové zůstatky na běžných účtech města byly 136 mil. Kč, dalších 30 mil. Kč mělo město
uloženo na termínovaném vkladu s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Stavy na účtech města k 31.12.2018
Běžné účty
Termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 3m
Sociální fond
Fond rozvoje a bydlení
Depozitní účet (cizí peníze)
Účty podnikatelské činnosti (VHČ)
Úvěrové účty

135.884.647,25 Kč
30.024.410,96 Kč
574.404,65 Kč
1.335.456,91 Kč
248.019,87 Kč
16.410.736,02 Kč
- 4.248.409,33 Kč

Dlouhodobý úvěr – Lázně

- 1.765.568,75 Kč

Dlouhodobý úvěr - IP VERNE

- 2.482.840,58 Kč
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Výsledky hospodaření města za rok 2018 – porovnání
od roku 2015
Bilance (v tis. Kč)
2015

2016

2017

2018

188.266,4

207.875,4

232.537,2

242.287,5

Nedaňové příjmy

6.121,0

7.497,0

9.794,4

10.782,0

Kapitálové příjmy

2.785,0

29.549,8

1.304,1

1.597,0

Přijaté transfery

39.350,3

35.676,7

29.859,5

74.394,4

Příjmy celkem

236.522,6

280.599,0

273.495,3

329.060,9

163.102,3

178.393,5

204.968,5

213.592,1

48.737,6

46.372,1

58.366,5

95.786,3

211.839,8

224.765,7

263.335,0

309.378,4

24.682,7

55.833,3

10.160,3

19.682,5

Daňové příjmy

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů

Roční příjmy dosáhly 329 mil. Kč. Vyšší byly zejména daňové příjmy (DPH, daň z příjmu fyzických
osob) a dotace (např. vyšší dotace na zajištění sociálních služeb, na pořízení nové hasičské
cisterna, na rekonstrukci atletického stadionu).

Struktura příjmů 2018 podle druhů
Daňové příjmy: 242.288 tis. Kč, 73,61 %
Přijaté transfery: 74.394 tis. Kč, 22,62 %
Nedaňové příjmy: 10.782 tis. Kč, 3,28 %
Kapitálové příjmy: 1.597 tis. Kč, 0,49 %
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Na grafu níže je znázorněno rozložení výdajů podle odvětví. Do služeb pro obyvatelstvo,
kam směřuje více než polovina všech výdajů, spadá školství, kultura, tělovýchovná a zájmová
činnost, ale také oblast životního prostředí a nakládání s odpady. Do oblasti všeobecné veřejné
správy spadají náklady na provoz městského úřadu. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
zahrnují opravy komunikací, dopravu a cestovní ruch. Pod odvětví sociální věci a politika
zaměstnanosti spadá např. Městský ústav sociálních služeb a pod bezpečnost státu městská
policie a sbor dobrovolných hasičů.

Služby pro obyvatelstvo: 159.272,9 tis. Kč, 51,48 %
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství: 56.345,8 tis. Kč, 18,21 %
Sociální věci a politika zaměstnanosti: 22.260,3 tis. Kč, 7,20 %
Kapitálové příjmy: 1.597 tis. Kč, 0,49 %
Kapitálové příjmy: 1.597 tis. Kč, 0,49 %
Kapitálové příjmy: 1.597 tis. Kč, 0,49 %

Kapitálové příjmy: 1.597 tis. Kč, 0,49 %
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Pokud se na hospodaření města podíváme přes provozní rozpočet, zjistíme, že město je finančně
velmi zdravé. Přebytek provozního rozpočtu je za rok 2018 více než 87 mil. Kč, což představuje
úsporu 29 % běžných příjmů.

Bilance provozního rozpočtu
Bilance (v tis. Kč)
2015

2016

2017

2018

188.266,4

207.875,4

232.537,2

242.287,5

6.121,0

7.497,0

9.794,4

10.782,0

Přijaté dotace neinvestiční

20.760,5

29.676,7

25.743,5

47.833,6

Provozní příjmy celkem

215.147,9

245.049,1

268.075,1

300.903,1

163.102,3

178.393,5

204.968,5

213.592,1

163.102,3

178.393,5

204.968,5

213.592,1

Saldo provozního rozpočtu

52.045,6

66.655,6

63.106,6

87.311,0

Index provozních úspor

24,19 %

27,20 %

23,54 %

29,02 %

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

Běžné výdaje
Provozní výdaje celkem

A na závěr několik statistik:
Dotace
Dotační program

Počet smluv

Celková poskytnutá částka

20

4.250.000 Kč

a volnočasových aktivit dětí a mládeže

20

500.000 Kč

Podpora kulturních akcí a projektů

16

400.000 Kč

Podpora dostupnosti lékařských služeb

1

100.000 Kč

Dotace na řešení odkanalizování objektů

1

45.553 Kč

25

1.952.921 Kč

Podpora činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu
a volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže
Podpora projektů v oblasti tělovýchovy, sportu

Individuální dotace
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Evidence psů
Počet registrovaných psů k 01.01.2018

1.307

Počet přihlášených psů v roce 2018

169

Počet odhlášených psů v roce 2018

192

Celkový počet psů převzatých z útulku
Nejčastější přihlášené plemeno (kromě kříženců)

31
jorkšírský teriér (199)

Účetnictví
Rok 2018
Počet došlých faktur
Počet zaúčtovaných majetkových dokladů
Počet vystavených příkazů do banky

celkem
2.415
12.292
327

Počet pokladních dokladů

3.783

Počet zaúčtovaných dokladů SIPO

3.861

Počet vystavených a zaúčtovaných platebních poukazů

681

Počet vystavených a zaúčtovaných interních dokladů

266

Počet zaúčtovaných bankovních výpisů

857

Počet vystavených a zaúčtovaných faktur

340

Vymáhání pohledávek - exekutoři
Rok 2018
Počet předaných dlužníků (nově nařízené exekuce)
Počet předaných pohledávek (exekučních titulů)
Celková vymáhaná částka (Kč)

celkem
373
1.333
2.028.790
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Daňové příjmy - rozbor

rok 2018 celkem

Kč/obyv.

Daňové příjmy celkem

242.287.536,53

16.625,78

Daně celkem

218.568.443,22

14.998,18

Sdílené daně celkem

192.525.286,82

13.211,09

Daň z přidané hodnoty

97.703.790,87

6.704,44

Daň z příjmu fyzických osob

55.122.046,80

3.782,48

Daň z příjmů právnických osob

39.699.449,15

2.724,18

Daň z nemovitých věcí

23.900.906,40

1.640,08

2.142.250,00

147,00

895.390,00

61,44

22.823.703,31

1.566,16

Místní poplatky

6.869.159,31

471,36

Poplatek za odpady – trvalý pobyt

5.347.275,26

366,93

Poplatky ze psů

743.813,47

51,04

Poplatek za odpady - chaty

218.419,00

14,99

Poplatek za užívání veřejného prostranství

429.830,58

29,49

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

52.640,00

3,61

Poplatek z ubytovací kapacity

69.474,00

4,77

7.707,00

0,53

469.835,08

32,24

15.484.708,92

1.062,56

Daň z příjmů právnických osob za obce
Správní poplatky celkem
Poplatky celkem

Poplatek ze vstupného
Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí
Ostatní odvody (daň z hazardu)
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Interní audit
Vnitřní auditor provádí na základě zákona č. 320/2001 Sb. a v souladu s ročním plánem kontrolní
činnosti interní audity zaměřené na přezkoumávání hospodaření města, poskytování finančních
prostředků zájmovým, sportovním organizacím a občanským sdružením prostřednictvím grantů.
Hodnotí kvalitu nastavení kontrolního systému na všech úrovních veřejné správy a předkládá
doporučení k jeho zkvalitnění. Kromě zajištění kontrolní činnosti poskytuje metodickou
a poradenskou pomoc organizačním složkám města a příspěvkovým organizacím.
Cílem auditorských činností je nezávislé objektivní ujištění o spolehlivosti a integritě finančních
a provozních informací, o účinnosti a efektivnosti zajišťovaných procesů, o stavu zajištění
ochrany aktiv a dodržování právních předpisů a přijímaných opatření v mezích těchto předpisů.
Kromě vnitřního auditu prochází město Klášterec nad Ohří každoročně auditem prováděným
nezávislým externím auditorem v rámci přezkumu hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí dle zákona č. 420/2004 Sb. Funkci vnitřního auditora vykonává pan
Miroslav Tošner.

Právník
Právnické služby pro město Klášterec nad Ohří dříve zajišťovali externí právníci, kteří kromě
poradenství zastupovali město v případě soudních kauz. Ve druhé polovině roku 2017 bylo
vypsáno výběrové řízení na interního právníka, který bude součástí týmu zaměstnanců města.
V říjnu 2017 byla do funkce jmenována Mgr. Zuzana Skalová, která pro město zajišťovala
právnické služby po celý rok 2018. Současně se stala vedoucí odboru správy majetku a bytového
fondu. Pokud se nejvýznamnějších právních činností týče, vydala se veřejná vyhláška - opatření
obecné povahy, kterým se vyhlašují oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů
ve městě Klášterec nad Ohří, jež nabylo účinnosti dne 1.12.2018. V neposlední řadě to byla
i právní agenda, týkající se rozvoje lázeňství ve městě.
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Městský architekt
Město Klášterec nad Ohří již delší dobu uvažovalo o zřízení pozice městského architekta.
Vyhlásilo proto zakázku na poskytování odborného poradenství orgánům města při řešení
otázek architektonického charakteru v oblasti vytváření veřejného prostoru, posuzování záměrů
rekonstrukcí a novostaveb objektů na území města Klášterce nad Ohří, koordinace případných
architektonických soutěží a spolupodílení se na vytváření strategických dokumentů v příslušné
oblasti. Vybrán byl Ing. arch. Ladislav Komrska, autor územního plánu města.

74

Městská policie
Velitel: BC. PETR HÖRBE
U městské policie slouží od roku 2000 a od prosince
2003 je velitelem. Na práci ho baví organizace,
řízení, různorodost a kontakt s lidmi. Původně
je z Jáchymova, ale v Klášterci nad Ohří žije již téměř
30 let. Má tu rodinu, práci a naše město ho zajímá
a snaží se řešit jeho problémy. Ve svém volném čase
relaxuje na zahradě a při rybaření. Má rád historii.
Městská policie Klášterec nad Ohří sídlí na náměstí
Dr. E. Beneše v domě čp. 10. Primárně plní úkoly
v oblasti komplexního zajišťování místních záležitostí
veřejného pořádku na katastru města a plnění
dalších úkolů, pokud jí tak ukládá zákon o obecní
policii, nebo zvláštní zákony. Vnitřní organizační
systém klade důraz na fyzickou přítomnost strážníka
v terénu, převážně formou pěších hlídek, v kombinaci
s motohlídkou. Je personálně obsazena 16 strážníky.
Činnost městské policie v roce 2018 včetně statistického přehledu přestupků, udělených pokut
a dalších událostí je podrobně zpracována ve Zprávě o činnosti Městské policie Klášterec
nad Ohří za rok 2018.
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Velitel: FILIP FOUKAL
Ve funkci velitele jednotky je od října 2011,
kdy vystřídal dlouholetého velitele Josefa Herouta.
K hasičům v Klášterci přišel v roce 2001 ještě
jako student střední hasičské školy v Chomutově,
vzdělání si zvyšuje na katedře Ochrany obyvatelstva
na ČVUT. Volný čas tráví svou prací, jelikož se mu
stala smyslem i cílem bytí, a se svou ženou.
Jednotka

sboru

dobrovolných

hasičů

Klášterec

nad Ohří sídlí v Husově ulici. V současné době má
jednotka dva zaměstnance na částečný úvazek,
velitele jednotky a zástupce velitele, který současně
zpracovává agendu bezpečnostní rady a krizového
řízení. Dalších 22 hasičů je zaměstnáno na dohodu
o provedení práce.
V roce 2018 jednotka navázala na úspěšné předchozí
roky a nikdy se nestalo, že by kvůli selhání techniky
nebo nedostatku hasičů k zásahu nevyjela. Díky obětavé práci všech členů a hodinám stráveným
na údržbě a školení se potvrzuje vysoká akceschopnost jednotky, která se v roce 2018 ještě
vylepšila díky pořízení moderní cisterny. Díky kvalitní odborné přípravě, kdy byl kladen důraz
na praktické nácviky s požárním vybavením, se daří jednotku udržovat na profesionální úrovni.
Činnost jednotky v roce 2018 včetně statistického přehledu výjezdů, akcí a dalších událostí
je podrobně zpracována ve Zprávě o činnosti JSDH Klášterec nad Ohří za rok 2018.

76

Společnosti založené městem
Město Klášterec nad Ohří je 100% vlastníkem společností Klášterecká kyselka, s.r.o. a Lázně
Evženie a.s.

Klášterecká kyselka, s.r.o.
Společnost vznikla ke konci roku 1996. Od roku 2010 společnost nevykazovala žádnou činnost
(do té doby spravovala minerální prameny). Rozhodnutím zastupitelstva města z dubna 2015
došlo k navýšení základního kapitálu z 200 tis. Kč na 5,2 mil. Kč a byl rozšířen předmět podnikání
společnosti s cílem postupně vytvořit malé technické služby města. Společnost zajišťuje
pro město zejména údržbu veřejné zeleně, dále pak úklid kolem kontejnerových stání, svoz kusového
odpadu, svoz odpadkových košů, odstraňování černých skládek, úklid schodišť, prostranství
a zastávek MHD, údržbu komunikací a dopravního značení, údržbu dešťové kanalizace, opravy
městského mobiliáře, dopravního značení, dětských hřišť, letní údržbu chodníků a další činnosti.

Lázně Evženie a.s.
Společnost založilo v roce 2008 město Klášterec nad Ohří jako jediný zakladatel. Základní kapitál
činil ke dni založení 4 mil. Kč. Společnost vznikla za účelem provozování lázeňského komplexu
vybudovaného převážně ze zdrojů státního rozpočtu a Evropské unie. Rozhodnutím zastupitelstva
města došlo v letech 2009 a 2010 k navýšení základního kapitálu společnosti postupně
na 10 mil. Kč.
Protože provoz lázní vykazoval dlouhodobě vysokou ztrátu (cca 4 mil. Kč ročně), začala se v roce
2012 připravovat transformace společnosti, jejímž výsledkem byl pronájem části areálu lázní
soukromé společnosti. Činnost společnosti Lázně Evženie a.s. se tak zúžila na provoz bazénu,
solné jeskyně, informačního centra, pitných pavilonů (Evženie, Klášterecký pramen a Městský
pramen) a půjčování sportovního vybavení (kola, loďky). Od března 2014 byly bazén a solná
jeskyně také pronajaty soukromé společnosti. V roce 2016 byl schválen plán útlumu akciové
společnosti a ke konci roku byl provoz informačního centra a pitných pavilonů převeden přímo
pod město.
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