VÝROČNÍ ZPRÁVA
MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ
ZA ROK 2017

Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva města Klášterce nad Ohří,
a to za rok 2017. Sloužit by měla především Vám občanům k získání náhledu do dění
na klášterecké radnici. Dozvíte se v ní 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:
GPS:
okres:
kraj:
počet obyvatel (k 31.12.2017):
průměrný věk:

320 m.n.m.
50.3846367N, 13.1711136E
Chomutov
Ústecký
14.650
41 let

Město Klášterec nad Ohří má 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
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)
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Samospráva
Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří má 21 členů. Od komunálních voleb na podzim 2014 se
schází v následujícím složení a na svém zasedání 22.10.2015 zvolilo následující vedení města:
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 Kostelík – 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

2017
Rada a Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří v číslech:
V roce 2017 se konalo 20 schůzí Rady města Klášterce nad Ohří.
Radní za tento rok přijali celkem 603 usnesení.
Zastupitelé města Klášterce nad Ohří v roce 2017 zasedli šestkrát a přijali celkem 164 usnesení.
Zasedání se konají v kulturním domě zpravidla ve čtvrtek odpoledne. V roce 2017 byly zavedeny
online přenosy ze zastupitelstva prostřednictvím místní televize OKO1 na městském kanálu
YouTube: Aktuality Klášterec. Z roku 2017 se na městském kanále nachází šest záznamů ze
zasedání s celkovým počtem 4.303 zhlédnutí. První zkušební online přenos proběhl na konci roku
2016. Celkový počet přítomných na všech zasedáních zastupitelstva v roce 2017 byl 436 osob.
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Starosta města
ING. ŠTEFAN DROZD
Poznejte starostu
„Jsem absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Hned po studiích jsem se
přestěhoval do Klášterce nad Ohří, kde od roku 1987 žiji a od roku 1993 podnikám. Ve svém
volném čase, kterého je bohužel málo, se věnuji rodině. O komunální politiku se aktivně zajímám
od roku 2010, kdy jsem se stal členem a poté předsedou kontrolního výboru. V roce 2015 jsem se
stal starostou města a jsem velmi rád, že se daří naplňovat vize, jak by měl Klášterec vypadat.
Změnou ve vedení je Klášterec nyní vnímán jako klidné město bez politického hašteření, které
naplňuje své dlouhodobé cíle v rámci strategického plánu. Hospodaření města je přebytkové,
připravujeme velké investiční akce, aniž bychom město zadlužili. Věřím, že se bude dařit i nadále
a cílů bude dosaženo.“

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.

Události z roku 2017:
V roce 2017 jsme se zaměřili na podporu mladých a rodin s dětmi, která je podle mne hodně
důležitá. Schválila se nová vyhláška o odpadech, která osvobozuje od poplatku všechny obyvatele
města Klášterce nad Ohří do 18 let. Také byla dokončena studie na vybudování pozemku pro
výstavbu rodinných domů v Ciboušovské ulici a do budoucna se počítá s využitím pozemků pro
výstavbu rodinných domů v historické části města poblíž sadů. V září 2017 byla také otevřena tzv.
dětská skupina v mateřské škole, jedná se o klasické jesle pro velmi malé děti, rodičům je tak
umožněn brzký návrat do zaměstnání.
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V lednu 2017 občané ve svých schránkách našli zbrusu nové Klášterecké noviny, jejichž redakce
nově spadá pod odbor komunikace a cestovního ruchu. Jejich nový formát barevného časopisu
a atraktivní obsah se ihned setkal s významným oceněním. V Lysé nad Labem jsem měl tu čest
s redaktorkou Vlastou Fišrovou převzít 1. cenu v kategorii Zpravodaje měst a obcí.
Na odboru výstavby a rozvoje města tým v roce 2017 zvládl neuvěřitelný počet zakázek. V únoru
bylo slavnostně otevřeno kino Egerie a kromě více než 250 dalších zakázek se uskutečnila další
etapa regenerace panelového sídliště a opravily se například komunikace v Útočišti, v Rašovicích
a v ulici Pod Pivovarem.
Ve městě jsme se rozhodli řešit problém s nedostatkem lékařů a vyhlásili jsme dotační program
na podporu nově příchozích lékařů, ať už praktických, tak specialistů.
Aktivně spolupracujeme s veřejností, v roce 2017 se uskutečnilo několik veřejných setkání
s obyvateli ulic Husova, Boženy Němcové, Jana Ámose Komenského, Větrná a Sadová, jejichž
připomínky se zapracovaly do studií k plánovaným investicím v daných lokalitách. Ze setkání se
zástupci SVJ vzešla potřeba řešit bezpečnost v lokalitě sídliště Panorama. Provedla se tedy
opatření a posílily se i hlídky Policie ČR.
V kanceláři mě často navštěvují děti z místních škol a jsem vždy velmi překvapen, jaké skvělé
nápady mají. Ve spolupráci s dětmi vznikla také podoba nového hřiště v Dlouhé ulici. V roce 2017
jsme realizovali nápad na zřízení žákovského zastupitelstva složené ze 17 zastupitelů ze všech
místních škol, zvolili si svého starostu a místostarostku. Jsem rád, že mám v žákovském
zastupitelstvu dětského partnera a těším se na jejich návrhy.
Poprvé jsme také zavedli tzv. participativní rozpočet projektem Společně pro Klášterec.
Zastupitelstvo města vyčlenilo částku 1 milion Kč na projekty dle návrhů veřejnosti. Sama
veřejnost pak hlasováním vybrala čtyři projekty, které se v roce 2018 realizují.
I v roce 2017 úspěšně pokračovalo partnerství s německou obcí Grossrückerswalde. Aktivně
se setkávají jak děti z místních škol, tak senioři v rámci projektu Poznáváme společně. V kostele
v partnerské obci také opět proběhl první festivalový koncert Jaroslava Svěceného v rámci
Kláštereckých hudebních pramenů.
Prvňáčky na Základní škole Krátká jsem v září vítal s novým ředitelem školy, Mgr. Petrem
Opavou, který vyhrál výběrové řízení a v červnu ho rada jmenovala ředitelem školy.
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Fotogalerie
zde

Zúčastnil jsem se slavnostního
ukončení 2. ročníku úspěšného
projektu Poznáváme společně,
mezigeneračního projektu
vzdělávání seniorů na půdě místního gymnázia. Projekt byl uveden
j a ko p ř í k l a d d o b r é p ra xe n a
webových stránkách Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR. V září
jsem také měl tu čest zahájit
společně s aktivními seniory
3. ročník, do kterého se přihlásilo
opět více studentů – seniorů, než
v roce předešlém.
V roce 2017 jsme došli k rozhodnutí
připravit studii na kompletní
rekonstrukci kulturního domu,
kde bude umístěna i městská knihovna. Vyřeší se tak nehospodárnost obou budov, stávajícího
kulturního domu a společenského domu Panorama. Inspirovali jsme se v Holicích budovou
základní umělecké školy, která je energeticky pasivním domem.
V roce 2017 došlo k přepadení banky MONETA, pachatelé byli po několika dnech dopadeni. Na
následné tiskové konferenci zástupci Policie ČR a městské policie uvedli, že byli pachatelé závažné
trestné činnosti dopadeni díky kamerovému systému. Vidíme, že má ve městě smysl a rádi
bychom pokračovali v jeho rozšiřování. Městské policii děkuji za odvedenou práci v roce 2017
a pořádání preventivních akcí pro děti, seniory i SVJ.

Fotogalerie
zde

V říjnu 2017 jsme v nových prostorách kina Egerie oslavili 25. výročí Městské policie
v Klášterci nad Ohří. Za účasti bývalých starostů, velitelů městské policie a Policie ČR
a současných a bývalých strážníků byly předány pamětní medaile a promítaly se fotograﬁe z jejich
činnosti.
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Od října 2017 probíhají pravidelně 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, a to
vždy první pondělí v měsíci. Obyvatelé města tak 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.
Město Klášterec nad Ohří podporuje každoročně Nemocnici Kadaň formou dotací, v roce 2017 jsem
společně s ředitelem nemocnice slavnostně otevřel nový rentgen v Klášterci nad Ohří.

V roce 2017 probíhalo výběrové řízení na nákup nové cisterny pro naši jednotku
dobrovolných hasičů. Rád bych hasičům poděkoval za to, že neustále
pomáhají všude, kde je potřeba. Pořádají také každoročně hasičskou
soutěž O pohár starosty města a Běh na zámeckou věž.
Rád bych poděkoval celému týmu zaměstnanců
radnice za spolupráci.
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Místostarosta města
JOSEF SUCHÝ
Poznejte místostarostu
„Ve funkci místostarosty města působím
od svého zvolení na zasedání Zastupitelstva
města Klášterce nad Ohří dne 22. října 2015.
Od komunálních voleb v roce 2010 jsem
zastupitelem, od roku 2012 pak radním města.
V Klášterci nad Ohří žiji od narození, od roku 1995
zde podnikám. Již 22 let žiju se svou partnerkou,
s níž mám dceru, která se závodně věnuje tanci
a hře na klavír, a syna, který hraje hokej
v místním klubu. Ve svém volném čase se věnuji
rodině, muzice, mám svou kapelu, sportu,
zejména tenisu a v neposlední řadě své živnosti.
Neumím a ani nechci si představit žít někde jinde,
než tady. Ač jsem měl příležitost odejít do jiného
města i do zahraničí, můj domov je Klášterec nad
Ohří a Česká republika.“

Kdo je místostarosta a co dělá?
M í s t o s t a r o s t a j e p r o v ý ko n s v é f u n k c e
dlouhodobě uvolněn, zastupuje starostu města v
době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
n ev y ko n áv á fu n k c i . Sp o l u s e s t ar o s t o u
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.

Události z roku 2017:
Začátek roku 2017 přinesl Klášterecké noviny
ve zbrusu novém kabátě. Jsem rád, že výběrové
řízení vyhrála brněnská ﬁrma SAMAB GROUP
PRESS, což se ukázalo jako správná volba. Obsah
novin má na starosti odbor komunikace
a cestovního ruchu a čtenářům se velmi líbí.
Z důvodu útlumu společnosti Lázně Evženie, a.s.
pod odbor komunikace a cestovního ruchu
od začátku roku 2017 spadají pitné pavilony
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a informační centrum v lázních. Na odbor tak
přibyly dvě nové zaměstnankyně. Jsem
rád, že se obě velmi dobře zapracovaly
a s týmem odboru komunikace a cestovního
ruchu se účastní například veletrhů v Mostě,
Plzni a Praze.
V loňském roce odbor stavebního úřadu
a územního plánování v čele s Ing. Markétou
Vocilkovou a Alenou Eclerovou intenzivně
pracoval na dokončení územního plánu
města, který tak mohl být zkraje roku 2018
vydán. Byl to nelehký a dlouhotrvající úkol
a děkuji celému týmu stavebního úřadu za
jeho úspěšné dotažení do cíle.

Pravidelně jsem se účastnil jednání se společnostmi RWE (Innogy) a SČVaK, které po městě
vlastní plynové, vodovodní a kanalizační sítě, ohledně jejich plánovaných prací v ulicích Souběžná,
Osvobozená a Ciboušovská. Jsem rád, že se podařilo domluvit setkávání na radnici, kde se
sejdeme všichni pohromadě a jednání o budoucích investicích jsou tak smysluplnější. Své
představy zde mohou přednést odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí
a odbor výstavby a rozvoje města. Zde bych chtěl poděkovat zejména Markétě Čechurové za
zpracování prezentací, které jednáním velmi pomáhají.
V září 2017 byla slavnostně otevřena Naučná stezka Cesta z města, vedoucí z Útočiště na
Měděnec. Na stezce jsme spolupracovali s Lesy ČR, s.p. a odborem komunikace a cestovního
ruchu.

V říjnu 2017 jsem jednal se společností Povodí Ohře ohledně znečištění řeky v zámeckém parku u
jezu. Nevzhledné nánosy odpadu byly zdůvodněny závadou na zařízení, která byla brzy vyřešena.
Při jednání se podařilo domluvit unikátní otevření útrob klášterského jezu pro veřejnost, které se
naplánovalo na květen 2018.
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Zimní sezóna 2016/2017 nás trochu potrápila, řešily se problémy s úklidem sněhu s ﬁrmou
Marius Pedersen. Zezačátku byla komunikace náročná, společnosti byla započtena i pokuta ve výši
320 tisíc Kč. Při plánování zimní údržby na sezónu 2017/2018 jsme se již bez problémů domluvili
na nových opatřeních. Mimo jiné byl sjednán drobnější kamínek na posyp chodníků, který byl
původně totožný jako posyp silnic. Firma Marius Pedersen každoročně sponzoruje akci Klášterecké
promenády částkou 100 tisíc Kč.
V roce 2017 se odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí zaměřil na opravu
všech hřišť ve městě, přidávaly se dopadové plochy, herní prvky se natřely a vzniklo také nové
hřiště za Dlouhou ulicí. Původní muselo být v roce 2016 demontováno kvůli nevyhovujícímu stavu
a na jaře 2017 jsme již otevírali nové. To vzniklo ve spolupráci s veřejností. V roce 2017 jsme se
také potkali s místními parkouristy a vznikl návrh hřiště, které se slavnostně otevře v roce 2018.
Hřiště na parkour se nenachází v žádném městě v okolí.

Rozsáhlé rekonstrukce se v roce 2017 konečně dočkalo i veřejné osvětlení,
které bylo celé roky opomíjeno.
Na závěr bych rád poděkoval všem úředníkům.
Odvádějí dobrou práci, která je na chodu města vidět.
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Městský úřad v Klášterci nad Ohří
Městský úřad sídlí v budově radnice na náměstí Dr. Edvarda 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
„Do funkce tajemnice městského úřadu jsem byla
jmenována v červnu 2016. Předtím jsem tři roky
působila jako vedoucí odboru komunikace a
cestovního ruchu, dříve oddělení vnějších vztahů
a cestovního ruchu. Vystudovala jsem Vysokou
školu ekonomickou v Praze (obor Podniková
ekonomika a management), doktorát jsem získala
na Ekonomické fakultě Technické univerzity
v německém Chemnitz v oboru Marketing. Před
nástupem na městský úřad jsem působila
v pražské pobočce mezinárodní personálněporadenské společnosti jako konzultant.
Klášterec mám velmi ráda, nejsem k němu tak
kritická, jako mnozí lidé. Možná je to mým
pozitivním přístupem, možná stačí jen na delší čas
vycestovat, aby člověk ocenil krásy domova. Ve
svém volném čase se věnuji své rodině a ráda
sportuji.“

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.

Události z roku 2017:
Rok 2017 byl plný změn. Hned zpočátku roku byl radě města předložen nový organizační řád
městského úřadu, který byl základem pro vytvoření funkční struktury úřadu. Mimo jiné posílil
např. roli agendy správy majetku a bytového fondu a začlenil do své struktury údržbu lázeňských
pramenů a na ni navazující péči o turisty v lázeňském turistickém informačním centru. Snažíme se
zkvalitnit spolupráci mezi jednotlivými odbory a tím zvýšit i komfort pro návštěvníky
kláštereckého úřadu.
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V personální oblasti se nám v uplynulém roce podařilo posílit tým městského úřadu o interního
právníka. Nově byly jmenovány vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu, odboru
sociálních věcí, školství a sportu a odboru správy majetku a bytového fondu. Konec roku
2017 byl také ve znamení výběru dlouho diskutované pozice městského architekta. Dříve zde
tato funkce nebyla a jsem velmi ráda, že můžeme budoucí podobu města konzultovat
s odborníkem. Ing. arch. Ladislav Komrska zpracovával pro naše město územní plán a dokonale ho
tedy zná. Má jiný pohled na město, vidí dále do budoucnosti a spolupráci s ním mohou využít i
žákovští zastupitelé, místní podnikatelé či veřejnost.
Současný tým zaměstnanců městského úřadu je složen z letitých profesionálů i čerstvě
„příchozích“, kteří přinášejí nový pohled na věc. I přes momentálně velmi složitou situaci na trhu
práce je Městský úřad v Klášterci nad Ohří považován za atraktivního a stabilního zaměstnavatele,
soudě minimálně podle zájmu uchazečů o vypsané pozice. O zaměstnance se snažíme velmi dobře
pečovat, kromě nejrůznějších beneﬁtů se snažíme povzbuzovat i jejich sounáležitost s městem
a podporovat jejich nejrůznější společné aktivity mimo práci. Velký důraz klademe na vzdělávání
zaměstnanců. Kromě běžných školení podporujeme i zvyšování kvaliﬁkace studiem na vysokých
školách. Snažíme se podporovat matky po rodičovské dovolené nabídkou zkrácených úvazků,
zaměstnáváme pracovníky se zdravotním omezením. Jsem velmi pyšná na to, že jsme díky ochotě
našich zaměstnanců mohli na radnici vylepit samolepku „Zde pracují Dobří andělé“. Na městském
úřadě pracuje celá řada vzdělaných, ochotných a ﬂexibilních úředníků, kteří si zaslouží za svoji
práci obrovský dík.
Na sklonku roku 2017 jsme za svoji snahu
o zlepšení péče o naše zákazníky získali ocenění
Přívětivý úřad 2017. V rámci Ústeckého kraje
jsme obsadili první příčku, v celorepublikové
konkurenci jsme se umístili druzí. Toto ocenění je
pro naši další práci velmi zavazující. Jsem velmi
ráda, že se v mnohém stáváme inspirací pro jiná
města, namátkově např. v pořádání rodinného dne
na radnici pro děti zaměstnanců nebo
v komunikaci s veřejností, kdy používanými
komunikačními prostředky předčíme i mnohá větší
města.
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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.

2017
Město v Klášterci nad Ohří v číslech:
Počet zaměstnanců k 31.12.2017:
Z toho žen:
mužů:
Dělnické profese (lesní dělníci, ústředna, uklízečky, řidič)
Veřejně prospěšné práce:
Strážníci městské policie:
Hasiči:
Úředníci:
Smlouvy v rámci projektu START inkluzivního vzdělávání:
Se zdravotním omezením:
Důchodci:
Na mateřské/rodičovské dovolené:
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120
92
28
8
8
17 (z toho 1 na RD)
2
64
21
6
2
7

Během roku 2017 nastoupilo 5 nových zaměstnanců města a 6 veřejně prospěšných pracovníků a
pracovní poměr ukončili 4 zaměstnanci a 9 veřejně prospěšných pracovníků. Strážníci městské
policie nastoupili dva, nahradili dva odchozí strážníky tak, aby zůstal celkový počet 16 strážníků.
Nejdéle na městském úřadě pracuje referentka již od roku 1982, tedy 35 let.
Poloviční úvazek:
Studium:

5
2

V roce 2017 bylo uzavřeno 59 dohod o provedení práce (z toho 22 na období voleb) a 7 dohod
o pracovní činnosti. Dále bylo k 31.12.2017 uzavřeno 23 dohod o provedení práce s dobrovolnými
hasiči a 109 dohod o provedení práce v rámci projektu inkluzivního vzdělávání na školách.

2017 Agenda přestupků v číslech:
V roce 2017 bylo řešeno 791 přestupků. Jelikož spolu některé souvisejí a evidují se v tzv. spisech,
zaevidovaných přestupků bylo 359. 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.
A jaké přestupky se v roce 2017 mimo jiné řešily?
Proti veřejnému pořádku
Proti občanskému soužití
Proti majetku
Proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě
Ochrana zvířat proti týrání
Ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek

86
446
175
29
28
5
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Odbor vnitřní správy
Personální obsazení:
Bc. Pavlína Bláhová, vedoucí
Andrea Klanerová, ověřování, Czech POINT, spisovna
Jana Handlová, matrika
Jana Nováková, evidence obyvatel
Hana Jirásková/Zdenka Kunstová, podatelna
Pavel Endršt, informatik
Bc. Michal Dlouhý, informatik, správce geograﬁckého
informačního systému
Václav Gall/Miroslav Moro, řidič, správce
Alena Rožcová, ústředna
Andrea Hryzláková, uklízečka
Marta Titěrová, uklízečka

BC. PAVLÍNA BLÁHOVÁ
„Na úřadě pracuji od roku 2002, nejdříve jako referentka
odboru vnitřní správy na evidenci obyvatel a od roku
2007 jsem byla jmenována do funkce vedoucí odboru.
Kvaliﬁkaci pro tuto pozici jsem získala bakalářským
studiem v oboru Veřejná správa při Vysoké škole
ﬁnanční a správní, dále mám odbornou způsobilost na
správní řízení a evidenci obyvatel, osvědčení
o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik,
pro výkon vidimace a legalizace, pro výkon státní správy
na úseku voleb a další osvědčení z průběžných školení.
V Klášterci nad Ohří žiji od narození a jeho přednost
vidím 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, Czech POINT 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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2017 Činnost odboru vnitřní zprávy v číslech:
Kontaktní místo veřejné správy Czech POINT, ověřené výpisy:
rejstřík trestů
výpis z obchodního rejstříku
katastr nemovitostí
živnostenský rejstřík
konverze dokumentů
výpis z rejstříku právnických osob
zřízení datové schránky
zneplatnění přístupových údajů
bodové hodnocení řidiče
zprostředkování identiﬁkace
ověřené podpisy a kopie dokumentů

83
35
150
15
90
12
1
4
9
3
2.628

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 31.12.2017
narození v roce 2017
dívky
chlapci
úmrtí
ženy
muži
přistěhovaní
odhlášení
správní řízení ve věci zrušení o místu trv. pobytu

14.650
158
88
70
154
77
77
307
398
22
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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,
k t e r ý ve d o u m a t r i k á ř i n a u r č e n ý c h
matričních úřadech. Agenda matrik se řídí
zákonem č. 301/2000 Sb. a vyhláškou
207/2001 Sb., a patří do kompetence
Ministerstva vnitra ČR.

Za rok 2017 bylo oddáno 66 párů a přivítali jsme 46 občánků. V únoru se na zámku konala
kamenná svatba, což je 65. výročí od vzniku manželství. Další statistické údaje z matriky:
zápis úmrtí
zápis určení otcovství
duplikáty matričních dokladů
duplikáty pro úřední potřebu
duplikáty do ciziny
doslovný výpis z matriční knihy
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
změna příjmení po rozvodu
zápis narození do zvláštní matriky
zápis manželství do zvláštní matriky
jubilejní svatby
počet navštívených občanů k významnému jubileu

19

52
72
25
6
17
7
9
6
7
6
4
5
128

Nejvýznamnější události v roce 2017:
Volby
Odbor vnitřní správy zajišťuje také organizaci voleb, v roce 2017 se ve dnech 20. a 21. října konaly
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ve volebních seznamech města
Klášterce nad Ohří bylo v 11 okrscích zapsáno 11.953 voličů. Volební účast v Klášterci nad Ohří
činila 47,18 % (v celé republice 60,84 %). Nejvyšší volební účast vykázaly okrsky 5 (51,85%; ZŠ
Petlérská) a 6 (52,01 %; Restaurace Chulimanga), nejnižší pak okrsek 2 (40,12 %; Společenský
dům Panorama). Za celý Ústecký kraj získalo mandát 13 poslanců: 7 za ANO 2011, 2 za SPD a po
jednom za KSČM, ODS, Piráty a ČSSD.
Mapy města Klášterce nad Ohří
V roce 2017 proběhla modernizace celého geograﬁckého informačního systému (GIS) na novou
verzi SPINBOX. Následně byly prováděny práce na konﬁguraci systému a jeho odladění, což trvalo
po celý rok, jelikož přechod na novou verzi byl postupný. Nová verze umožnila rozsáhlejší
možnosti editace, pokročilou vizualizaci, nové funkce apod. Během roku byly také zprovozněny
další nové součásti systému a aplikace jako Mapa technické infrastruktury a Mapa údržby
komunikací.
Celkem ve všech pasportech proběhlo během roku tisíce oprav, přidání nových prvků apod.
Správce GIS editoval či přidal 1962 aktualizací v pasportu zeleně a v pasportu komunikací, byl
doplněn nespočet příloh (fotograﬁí) a další práce.
V programu bylo během roku samozřejmě prováděno mnoho úkonů v jednotlivých aplikacích,
které slouží nejen jako pomocný nástroj pro celý úřad, ale v brzké době bude také dostupný
veřejnosti.
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Odbor komunikace a cestovního ruchu
Personální obsazení:
Bc. Adéla Václavíková - vedoucí odboru (od 04/2017), pověřená vedením odboru (do 03/2017)
Martina Cajthamlová - zástupce vedoucí odboru (od 04/2017), 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

BC. ADÉLA VÁCLAVÍKOVÁ
„Do funkce vedoucí odboru jsem byla jmenována
1. dubna 2017, do té doby jsem byla pověřena
vedením. Na městském úřadě pracuji od roku
2007, nejdříve jako správce turistického webu,
později jako referentka a zástupce vedoucí.
Vystudovala jsem 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 mě velmi
baví, jsem ráda, že mohu uplatnit své vzdělání
v místě svého bydliště. Klášterec nad Ohří je
krásné město, které si zaslouží být vidět
– 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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2017 Odbor komunikace a cestovního ruchu v číslech:
Odbor začal vydávat Klášterecké noviny v nákladu 7.200 ks, 12 vydaných čísel obdrželi
poprvé obyvatelé Klášterce nad Ohří, přilehlých obcí a Okounova do svých schránek
v lednu 2017.
Webové stránky města v roce 2017 navštívilo 153.892 čtenářů. Průměrná měsíční
návštěvnost se v první polovině roku pohybovala okolo 12 tisíc unikátních návštěvníků,
v červnu klesla na 10.200 návštěv a ve druhé polovině roku návštěvnost vzrostla
na více než 14 tisíc návštěv měsíčně.
Facebooková stránka Město Klášterec nad Ohří ke konci roku 2017 měla 1.850
fanoušků.
Mobilní rozhlas pro získávání důležitých informací v roce 2017 využívalo 1.023 občanů.
V galerii Kryt se konalo 12 výstav, které zhlédlo 4.855 návštěvníků.
Listopadová výstava ReStart byla charitativní a vynesla 17.677 Kč na vybavení ordinace
MS centra v teplické nemocnici, kde se léčí pacienti s roztroušenou sklerózou.
Ve stáčírně minerálních vod v Lázních Evženie se prodalo 3419 krabic kláštereckých
lázeňských oplatek.
Vytočilo se 181.069 litrů minerálních pramenů – Kláštereckého a Městského a 39.836
litrů pramene Evženie.
Pro minerální vodu si za rok 2017 přišlo 18.090 lidí, pro informaci 1.893 turistů
a návštěvníků.
Do turistického informačního centra pod radnicí v roce 2017 zavítalo 18.096 turistů
a návštěvníků.
Na odboru lze vyřídit Czech POINT, za rok 2017 však proběhlo pouze 37 úkonů.
Na veletrhy a z veletrhů ujel odbor 1.304 km.
Významné aktivity v roce 2017:
Publikační činnost
Vytvořili jsme 12 čísel Kláštereckých novin, které mají zcela novou podobu. Tyto noviny již po
dvou vydaných číslech získaly 1. místo v celorepublikové soutěži TuristPropag 2017 v kategorii
Zpravodaje měst a obcí. Soutěž pořádá Zlatý pruh Polabí, o.p.s. ve spolupráci s dalšími
organizacemi, záštitu nad soutěží převzala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Porota
vybírala z 24 zpravodajů a hodnotila zejména práci s fotograﬁemi, titulky či bonusy, např. v podobě
našich omalovánek a křížovek. Cenu jsme převzali na veletrhu cestovního ruchu v Lysé nad
Labem.
Ke konci roku jsme vydali brožuru Hrady v okolí Klášterecka, která podrobně mapuje hrady,
hradní zříceniny i zaniklé hrady v našem okolí.
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Fotogalerie
zde

Den zdraví
V sobotu 2. září odbor uspořádal v kulturním domě první akci svého druhu, Den zdraví. Původně se
měla konat v areálu letního kina, ale z důvodu nepřízně počasí se přesunula do kulturního domu.
Tento festival zdravého životního stylu určený zejména rodinám s dětmi zábavnou formou
představil nejrůznější možnosti cvičení, zdravého stravování a dalších aktivit, vše s hudebním
doprovodem. Podařilo se zapojit místní organizace, aktivní jednotlivce i provozovatele
gastronomických služeb. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl předán Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou péči Na Horách v Kovářské, kterým jsme takto přispěli na ozdravný pobyt
částkou 9.730 Kč.

Film Ornament
Podíleli jsme se na produkci, ﬁnancování
i natáčení krátkého ﬁlmu Ornament.
Námět ﬁlmu konzultoval scénárista
a režisér Petr Mikšíček s pracovnicemi
našeho odboru. Snahou bylo najít neotřelé
a lákavé téma, které přitáhne k regionální
historii jak místní publikum, tak osloví
turisty z celé ČR i Německa. Promítání
ﬁlmu se konalo již na několika místech v
severozápadních Čechách i v Německu,
ﬁlm byl velmi příznivě přijat.
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Naučná stezka Cesta z města
Ve spolupráci s Lesy ČR a obcí Měděnec jsme
vytvořili obsah naučné stezky, která měří přes
7 kilometrů a vede údolím Širokého potoka.
Stezka obsahuje 8 naučných tabulí, několik
interaktivních prvků pro děti, altány k odpočinku
a přístřešky. Ve spolupráci s veřejností byla
stezka pojmenována Cesta z města.

Propagace města a cestovní ruch
V roce 2017 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.
Ve dnech 16. až 19. února 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 s autogramiádou Jaroslava Svěceného.
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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V roce 2017 jsme hostili konferenci Stop and Stay, která se uskutečnila 27. dubna v nově
zrekonstruovaném kině Egerie. Dále se odbor zúčastnil mezinárodního setkání infocenter
v Annabergu, konference cestovního ruchu a regionálních značek v Chomutově a setkání
infocenter Dolního Poohří v Žatci.
Společně pro Klášterec
Město Klášterec nad Ohří má zájem o zapojení občanů do rozhodování o vytváření veřejného
prostoru ve městě. Po vzoru jiných měst tak v polovině roku 2017 přistoupilo k vyčlenění ﬁnanční
částky z rozpočtu města na realizaci projektů navržených veřejností, tzv. participativnímu
rozpočtu pod názvem Společně pro Klášterec. Pravidla projektu byla schválena zastupitelstvem
města 22. června 2017. Od 1. července do 30. září 2017 bylo možné podávat návrhy. Návrhy byly
během listopadu představeny veřejnosti v Kláštereckých novinách, na webu města a při veřejném
setkání. Hlasováním pak veřejnost v první polovině prosince rozhodla o čtyřech projektech, které
město v roce 2018 zrealizuje, jsou to:
1. Vybudování zastřešení stávajícího posezení, zpevněné plochy
a veřejného ohniště v loděnici
2. Oprava terasy v Chomutovské ulici č. 207
3. Příprava odpočinkové zóny s herními prvky v Útočišti
4. Zpracování projektu pro rozvoj veřejného prostranství 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, místostarosta
radní pro místní hospodářství: Stanislav Pechouš

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

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.
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Vybrané akce a činnosti odboru v roce 2017:
Dětská hřiště:
V roce 2017 se prostřednictvím ﬁrmy Klášterecká kyselka, s.r.o. natřely a opravily herní
a sportovní prvky na všech dětských hřištích. Na dětských hřištích v ulici Pod Stadionem a na
dopravním hřišti navíc proběhla montáž pryžových povrchů v ceně 119.886 Kč, kterou zajistila
ﬁrma ONYX wood spol. s r.o., na hokejbalovém hřišti pak proběhl nátěr asfaltového povrchu v ceně
63.404 Kč ﬁrmou EAGLE 39 s.r.o. U dětského hřiště u ZŠ Petlérská byl odstraněn plot v ceně
134.211 Kč, práce prováděla Stavební ﬁrma Petr Horský, s.r.o.
Komunikace:
Marius Pedersen, a.s. opravil recyklátem komunikace např. u garáží Pod Stadionem, na Ohřecké
louce, u garáží nad Dlouhou ulicí a v ulici Pod Hřbitovem v celkové ceně 215.812 Kč. Opravu
výtluků a asfaltizaci na komunikacích města zajišťovala ﬁrma COLAS CZ, a.s. Zde bylo však
zjištěno porušení smlouvy, které vedlo k uložení sankce ve výši 157.500 Kč.
V rámci zimní údržby komunikací se rovněž řešily problémy s ﬁrmou Marius Pedersen, a.s., zjištěná
porušení smlouvy vedla k uložení sankce ve výši 320.000 Kč. Následně se město s ﬁrmou Marius
Pedersen dohodlo na změnách v novém plánu zimní údržby pro další sezónu.
Zeleň:
V roce 2017 se uskutečnila největší prořezávka stromů ve městě a v zámeckém parku za
posledních 5 let. Pokácelo se cca 20 stromů a zdravotní a bezpečnostní prořezávka se týkala více
než 50 stromů, cena provedených prací je cca 200.000 Kč, akci prováděla Klášterecká kyselka,
s.r.o. ve spolupráci s panem Petrem Šafaříkem. Naopak se ve stejném roce vysadilo více než 60
nových stromů, a to v zámeckém a lázeňském parku, v parku u Podmileského potoka a v Dlouhé a
Pražské ulici. V rámci regenerace panelového sídlišti se například v Polní ulici založily nové záhony s
keři. Na přání obyvatel se také rozšířila květinová výzdoba města o květináče na lampách.
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Údržba majetku města:
Klášterecká kyselka, s.r.o. pro město zajistila v roce 2017 tyto práce:
Výměna kanalizačních poklopů v IP Verne v ceně 230.000 Kč
Úprava okolí a renovace epitafů na hřbitově v ceně 92.906 Kč
Oprava můstku v parčíku u tenisových kurtů v lázních včetně opravy odtokové jímky v ceně
46.049 Kč
Výměna porušených obrubníků v ul. J. Á. Komenského v ceně 90.232 Kč
Severočeská stavební Klášterec a.s. na objednávku zajistila:
Oprava dřevěného plotu u lázeňské kolonády v ceně 60.476 Kč
Komplexní oprava vodního altánu včetně lávek u rybníka v lázeňském parku v ceně
331.268 Kč
Oprava dřevěných částí, oprava sněholamů, doplnění prken a nátěr objektu u autobusové
zastávky na náměstí v ceně 156.731 Kč
Oprava věžičky s točitým schodištěm do zámeckého parku v ceně 119.984 Kč
Dále v rámci údržby města proběhla oprava schodišť v ulicích Nad Tunýlkem (zde byla uplatněna
reklamace), u tržiště za Královéhradeckou ulicí a za ulicí Pionýrů. Před květinářstvím v Polní ulici
bylo nainstalováno nové zábradlí. Firma D-L s.r.o. Černýš zajistila broušení a nátěr dřevěné
lázeňské kolonády v ceně 289.720 Kč. Po městě se vyměnilo a nainstalovalo více než 70 nových
laviček, například na hřbitově, v lázeňském parku, u dětských hřišť a v ulicích Budovatelská
a Sadová. V Rašovicích se vyměnila svítidla veřejného osvětlení v ceně 174.876 Kč a nasvítila
se Rašovická lávka v ceně 123.043 Kč, obě akce zajistila ﬁrma Elektronovy - Trade s.r.o.
Socha Dech Anděla, která zdobí průchod z náměstí do zámeckého parku, byla ošetřena a vyčištěna
autorkou sochy, paní Jitkou Kůsovou. Opravu sochy Moudrá v lázeňském parku provedli pan
Miloslav Voříšek a pan Karel Meloun.
V roce 2017 město objednalo hlavní mostní prohlídky u 12 mostů v Klášterci nad Ohří v ceně
119.911 Kč. Kontrolu provedla ﬁrma SG-SANACE s.r.o. Most. Z výsledků kontroly vyplynul
havarijní stav mostu v ulici Pod Pivovarem, který tak byl dočasně uzavřen.
Po inspekci kanalizace u tržnice v Královéhradecké ulici pod Petlérskou ulicí došlo k vytěžení
odpadu z kanalizace a zaslepení potrubí v ceně 59.640 Kč, akci prováděla ﬁrma Gvoždík s.r.o.
Karlovy Vary. Stejná ﬁrma prohlédla a vyčistila kanalizaci u zdravotního střediska
v Královéhradecké ulici. Sanace potrubí byla provedena sklolaminátovým rukávcem v celkové
ceně 305.830 Kč.
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Životní prostředí:
Na webových stránkách města byla založena a průběžně aktualizována sekce ekologické okénko
s informacemi z činnosti odboru.
Útlumem společnosti Lázně Evženie, a.s. přešla pod odbor místního hospodářství v roce 2017
správa přírodních léčivých zdrojů v lázeňském areálu. Jejich monitoring včetně oprav a zkoušek
odebraných vzorků vyšel na 254.727 Kč.
Na dětském hřišti v Sadové ulici a na městském úřadě vznikly knižničky, bezplatné půjčování
a výměna knih.
Na sídlišti Panorama, v ulici 17. listopadu a v Polní ulici byly instalovány kontejnery na kovový
odpad.
Na Šumné, v Klášterecké Jeseni, v Ciboušově, v Zatopené, v Pavlově a na dalších místech došlo
k likvidaci několika desítek černých skládek.
Nejvýznamnější akce v roce 2017:
Vybudování hřiště v Dlouhé ulici
Po demontáži stávajícího dřevěného hřiště v roce 2016 z důvodu havarijního stavu odbor přistoupil
k přípravě nového hřiště. Do plánování podoby nového hřiště byla zapojena veřejnost, děti
navrhovaly, které prvky by na hřišti uvítaly, některé i připojily obrázek vysněného hřiště. Na jaře
2017 bylo hřiště za přítomnosti dětí z mateřské i základní školy slavnostně otevřeno.
Cena: 999.558 Kč, dodavatel Bonita Group Service s.r.o.

Vyčištění retenční nádrže na IP Verne vč. revitalizace břehů
Zanešená nádrž na dešťové vody z průmyslové zóny postupně zarůstala dřevinami a rákosem,
docházelo k ucpávání odtoku a hrozilo přeplnění a přetečení nádrže. Byla vyčerpána voda,
odstraněny dřeviny a odtěžen sediment, čímž došlo k obnovení funkčnosti nádrže.
Cena: 482.346 Kč, vyčištění provedla ﬁrma VR servisetrades s.r.o. Praha.
Výměny a opravy poškozených lamp veřejného osvětlení ve městě
Provedeny byly např. tyto práce: oprava porušeného kabelu VO v IP Verne, v Kostelní ulici, oprava
poškozených svítidel a stožárů VO ve Školní ulici a u zdravotního střediska, oprava poškozených
lamp v ulici Václava Řezáče, oprava poškozených svítidel a stožárů za ulicí Pod Stadionem aj.
Cena: 695.874 Kč, realizovala ﬁrma Elektronovy - Trade s.r.o.
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2017 Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí v číslech:
Počet zpracovaných dokumentů:

1.889
(tj. průměrně 7 za 1 pracovní den)

Počet místních šetření:
Počet obsloužených klientů:

500
2.500
(tj. průměrně 10 za 1 pracovní den)

Množství doručených faktur:
Vystavené faktury:
Objednávky:
Správní řízení
(povolení ke kácení dřevin / zvl. užívání komunikace):
Stanoviska (k projektům, ke stavebním řízením,
k EIA, dle zák. o ochraně ovzduší atp.):
Povolení ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně:
Smlouvy na hřbitovní místa:
Statní smlouvy (služby, stavební práce,
kompostéry, prodej dřeva aj.):
Rybářské lístky:
Další dokumenty (výzvy, oznámení, upozornění,
protokoly, pozvánky, povolenky):

765
67
160
35/86
89
33
300
36
160
134
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Odbor výstavby a rozvoje města
Personální obsazení:
Vlastimil Dokoupil, vedoucí
Markéta Čechurová, referentka
Gabriela Kratochvílová, referentka
Ing. Zuzana Šorová, referentka
Jana Kühnerová, referentka
metodicky řídí: Ing. Štefan Drozd, starosta
radní pro investice: Ing. Petr Hybner

VLASTIMIL DOKOUPIL
„Vedoucím odboru výstavby a rozvoje města jsem od
1. listopadu 2016, do té doby jsem na odboru od roku 2003
působil jako samostatný referent a zástupce vedoucího. Za
tuto dobu jsem získal řadu zkušeností a hlavně přehled
o městě a jeho objektech. Před nástupem na město jsem tři
roky pracoval jako úsekový stavbyvedoucí pro stavební
společnost PSJ holding a.s. v Praze. Vystudoval jsem Střední
průmyslovou školu stavební v Kadani.
Klášterec nad Ohří mám rád nejen proto, že je mým rodným
městem, ale i pro jeho zasazení do krajiny, členitost
a množství zeleně. Ze své pozice se snažím město rozvíjet ke
spokojenosti jeho obyvatel, možná to zní jako klišé, ale cítím
to tak.
Svůj volný čas se snažím trávit s rodinou, rád relaxuji prací na
zahradě a údržbě okolí mého bydliště. Vždy si říkám, kdyby se
tak choval každý, nebál se v zimě vzít do ruky hrablo
a odházet sníh i tam, kde mi to neříká pane, nebo v létě
posekal trávník před sousedovým plotem a naproti přes ulici,
sebral papírek, který odhodil někdo jiný a nečekal, až to udělá
ten, kdo je za to placený, jak se dnes s oblibou říká. Nevypadlo
by to u nás hned lépe?“

Činnost oboru:
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.
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Vybrané akce a činnosti odboru v roce 2017:
Komunikace a veřejný prostor:
Regenerace panelového sídliště v Žitné ulici
Rekonstrukce povrchu komunikace a výstavba
propojovací komunikace v Rašovicích
Rekonstrukce komunikací v Útočišti, v ulici Pod
Pivovarem, v Přívozní ulici
Rekonstrukce povrchu parkoviště za obchodním
domem Centrum
Výstavba chodníku podél aquaparku do Dlouhé ulice
Oprava chodníku v Pražské ulici
Přechod pro chodce s ostrůvkem na silnici I/13 poblíž
ZŠ Havlíčkova
Nová kontejnerová stání (Lesní, Dukelská,
Václava Řezáče)
Doplnění veřejného osvětlení
(Za Korkem – Petra Bezruče)
Kulturní zařízení:
Dokončení rekonstrukce kina Egerie
Letní kino – dostavba zpevněných ploch
Exponát u kina Egerie (promítačka z původního kina v Perštejně)
Historické centrum a památky:
Rekonstrukce dvora, repase hlavních vrat, dveří do salónku, do informačního
centra a galerie na budově městské radnice
Objekt Zahradní čp. 10 - obnova uličních fasád, kancelář přestupků
Obnova historických fasád objektu Weberova domu Chomutovská čp. 120
Hrad Šumburk – konzervace torza západní hradby
Hřbitov – výstavba nových kolumbárních stěn
Lázeňský dům Evženie – výměna oken u bazénu
Oprava střechy věže s točitým schodištěm do zámeckého parku
Zámecký park – obnova vstupu přes čp. 2, schodiště u terasy zámku, rekonstrukce vstupu
z ulice Pod Skalkou
Zámek – rekonstrukce nádvoří
Muzeum města – komplexní design expozice

32

Sportoviště:
Aquapark - výměna náplně pískových ﬁltrů, oprava čerpadel, oprava obkladů v aquaparku
Stadion – obnova přístupu z ulice Pod Stadionem, obnova nátěru střechy zimního stadionu,
montáž záchytného systému, oprava poškozeného okapu zimního stadionu, obnova nátěru
lávek, obnova nátěrů dřevěných konstrukcí střechy
Tenisový klub Evženie – výměna povrchu
Dopravní hřiště – doplnění oplocení
Organizace ve městě:
Městský ústav sociálních služeb – výměna podlahových krytin, výměna hlavních
vchodových dveří s automatickým otvíráním, rekonstrukce dvou bytových jednotek
a kanceláře pro odlehčovací službu vč. vybavení a dodání nového automobilu
MŠ Souběžná a MŠ Lípová – rekonstrukce zpevněných ploch
ZŠ Petlérská – rekonstrukce směšovací stanice ÚT
ZŠ Školní – rekonstrukce vzduchotechniky
Naděje – výměna zdroje tepla ÚT
Projektové dokumentace: cyklostezka v Petlérské ulici, cyklostezka podél Kláštereckého
potoka, dopravní terminál v Nádražní ulici, příprava lokality pro výstavbu rodinných domů
v Ciboušovské ulici
Nejvýznamnější akce v roce 2017:
1. Regenerace panelového sídliště, ulice Žitná
Nové sídliště prošlo v druhé polovině roku 2017 již šestou etapou regenerace. Tato etapa byla
zaměřena na Žitnou ulici, která byla kompletně obnovena. Hlavním cílem obnovy bylo rozšíření
parkovacích míst, jejichž počet již neodpovídal potřebám obyvatel této ulice. Rekonstrukcí byla
zajištěna kompletní výměna povrchů komunikací, chodníků a parkovišť. Chodníky byly nově
provedeny v zámkové dlažbě včetně přístupů do panelových domů u čísel popisných 644 až 665
a bezbariérových přístupů pro osoby ZTP.
Rekonstrukce se týkala i zeleně. Travnaté plochy byly zrekultivovány a osety odolnou travní směsí.
Podél chodníku, na levé straně ve směru jízdy, se vysadilo nové stromořadí a keře.
Místa pro přecházení se nyní nacházejí v křižovatkách s ulicí Dlouhá, Ječná a Luční. Kompletní
rekonstrukcí prošlo i veřejné osvětlení, v celé ulici byly rozmístěny nové lavičky a odpadkové koše.
Nová kontejnerová stání občané naleznou v ulici Dlouhá, Ječná a Luční.
dodavatel: HERKUL a.s.
náklady:
14.316.503,34 Kč
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2. Rekonstrukce komunikací v Rašovicích, v Útočišti a v ulici Pod Pivovarem
Dlouhá léta čekaly přilehlé obce Rašovice a Útočiště na rekonstrukci komunikací. V roce 2017 se
dočkaly opravy dvě rašovické komunikace a dvě cesty v Útočišti. Podle dotazníkového šetření,
které mezi obyvateli Útočiště proběhlo po veřejném setkání, byly shledány nejnutnějšími
investicemi oprava silnice vedoucí kolem restaurace U Černé báby (od návsi k domu č. p. 304)
a oprava celé tzv. dolní kolonky (od návsi k domu č. p. 37). Část horní kolonky byla řešena
přeložením betonové dlažby. Cílem opravy komunikací bylo zklidnění dopravy i bezpečnost
chodců.
Na rekonstrukci ulice Pod Skalkou v roce 2016 navázala oprava povrchu ulice Pod Pivovarem.
V části ulice, která je po obou stranách lemována rodinnými domy,vede středem asfaltový jízdní
pruh pravidelného tvaru, který byl směrem k fasádám rodinných domů doplněn betonovou
dlažbou. Tímto řešením mělo dojít k optickému uspořádání tvaru ulice.
Rekonstrukce komunikací v Rašovicích:
dodavatel:
PETROM STAVBY, a.s.
náklady:
2.941.230,00 Kč vč. DPH
Rekonstrukce komunikací v Útočišti:
dodavatel:
COLAS CZ
náklady:
4.095.605,63 vč. DPH
Rekonstrukce ulice Pod Pivovarem:
dodavatel:
HERKUL a.s.
náklady:
2.072.693,00 Kč vč. DPH
3. Kino Egerie
Zrekonstruované kino Egerie bylo slavnostně otevřeno 7. února 2017. Nová podoba kina zaujme
již u vstupu do předsálí, které má tvar objektivu promítacího přístroje. Promítací sál nabízí
pohodlné sedačky, jejichž počet byl snížen na 103, aby bylo docíleno co největšího komfortu.
Sedadla měří 60 cm, což je o něco více než je standard v klasických multikinech. Divácký zážitek
zajišťují nejmodernější technologie obrazu a zvuku. Kvalitní akustiku sálu zajišťují nové akustické
obklady ve spojení se špičkovým audiosystémem prostorového zvuku.
Náročná rekonstrukce kina, která byla zahájena v srpnu 2016, si vyžádala náklady ve výši cca 14
mil. Kč bez DPH, dodavatelem bylo NEPRO stavební, a.s. Součástí rekonstrukce bylo také
vybudování nového parkoviště u kina.
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Odbor sociálních věcí, školství a sportu
Personální obsazení:
Bc. Zdena Janichová – vedoucí odboru (od 10/2017)
Bc. Petra Makoli Glacnerová, DiS. - zástupce vedoucí (od 11/2017),
sociálně-právní ochrana dětí
Bc. Jitka Bendová, DiS. - referentka odboru, opatrovnictví, sociální pohřby,
ustanovování zvláštního příjemce důchodu, sport
Bc. Jana Hotová, DiS. - sociální pracovnice
Šárka Oujeská, DiS. - sociální pracovnice
Lucie Černá, DiS. - referentka školství
metodicky řídí: Ing. Štefan Drozd, starosta
radní pro školství: Mgr. Lenka Kodytková

ZDENA JANICHOVÁ
„Do funkce vedoucí odboru jsem byla jmenována
v říjnu 2017, jako referent školství jsem na
městském úřadě působila již od roku 1997. Předtím
jsem 11 let pracovala ve školství jako učitelka
v mateřské a základní škole. V Klášterci nad Ohří žiji
od roku 1979, ve volném čase ráda cestuji, a to
zejména po České republice. Ráda navštěvuji
ﬁlmová místa, hrady a zámky a nově si užívám roli
babičky. Práce na odboru sociálních věcí, školství
a sportu mě baví, mám ráda změny, nové výzvy
a projekty, na kterých spolupracuji se svými
kolegyněmi, na něž se mohu plně spolehnout.“

Činnost oboru:
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 sociálněprávní 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. 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.

35

Činnost odboru v roce 2017:
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.
Ve dnech 10. až 30. května 2017 se konala tradiční výstava mateřské školy na radnici.
Pro žáky II. stupně základních škol se konal branný den ve spolupráci s městskou policií
a Muzeem civilní obrany, účast 480 žáků.
Ve dnech 26. června až 30. srpna 2017 se na radnici konala výstava základní umělecké
školy, která představila celoroční projekt o zámeckém parku.
5. září 2017 se na zámku uskutečnilo Klášterecké pohádkování, během kterého studenti
a učitelé místního gymnázia připravili pohádkový a soutěžní program pro prvňáčky
i pro veřejnost.
25. září 2017 proběhly oslavy 30 let ZŠ Krátká, byli oceněni bývalí zaměstnanci.
HC Klášterec nad Ohří uspořádal pro mateřské školy projekt Hodina pohybu navíc.
Pro žáky prvních tříd a dětí z předškolních tříd mateřské školy byly zajištěny ve spolupráci
se zámkem tzv. adaptační programy, které připravují děti na přechod do základní školy
formou her, výletů či kulturních vystoupení v rámci projektu START inkluzivního vzdělávání
v Klášterci nad Ohří.
ZŠ Krátká zvítězila v okresních a krajských závodech v plavání.
klášterecké školy se 13. prosince zapojily do projektu Česko zpívá koledy.
Ve výtvarné soutěži Nejsem na světě sám obsadily dvě děti z místní mateřské školy
první místa.
ZŠ Krátká se stala partnerskou školou, na které se lze připravit na mezinárodní
jazykové zkoušky Cambridge English a ÖSD.
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Sociální oblast:
Besedy na školách pro rodiče ve spolupráci se strážníky městské policie v období třídních
schůzek (listopad, prosinec).
Proběhla každoroční sbírka použitého ošacení a dalších potřebných věcí v salónku
městského úřadu pro Diakonii Broumov a Naději, koná se vždy na jaře a na podzim.
Každé 3 měsíce probíhá pracovní setkání sociálních pracovníků a poskytovatelů sociálních
služeb.
Depistáž (monitoring bezdomovců) se uskutečňuje ve vyloučených lokalitách
za součinnosti strážníků městské policie.
Sociální odbor úzce spolupracoval s městskou na přípravě plánu prevence kriminality.
Nové služby neziskových organizací ve městě:
Intervenční centrum nabízející právní poradenství a psychologickou poradnu.
V září 2017 vznikla „dětská skupina“ pro děti od 1,5 do 2,5 roku v MŠ Dlouhá,
provozuje ji Radka, z.s., jedná se o dřívější jesle, služba za úhradu.
Naděje, z.s. v roce 2017 zprovoznila Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
odborné sociální poradenství – Dluhová poradna.
Světlo, z.s. rozšířilo terénní program a nově zřídilo Odborné sociální poradenství.
Příspěvkové organizace
Město bylo v roce 2017 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) a jedna, která v
současnosti neprovozuje žádnou činnost (Veřejné služby). Příspěvky na provoz všech
příspěvkových organizací činily 37.422 tisíc Kč.

Fotogalerie
zde

Městský ústav sociálních služeb:
V roce 2017 zde došlo k řadě úprav – výměna krytin, vstupních dveří, vybavení prostor
pečovatelské služby a odlehčovacích služeb, úpravy chodby a jídelny domova pro seniory. V září
ústav obhájil Certiﬁkát kvality poskytovaných služeb od Asociace poskytovatelů sociálních služeb,
značka byla udělena s nejvyšším hodnocením, certiﬁkováno je do roku 2021. Díky Nadačnímu
fondu Tesco a hlasování veřejnosti obdržel ústav 30 tisíc Kč na revitalizaci Relaxační zahrady pro
seniory a ve druhé polovině roku opět 30 tisíc Kč na klub aktivního stáří – rekonstrukci prostoru
volnočasových aktivit. Díky akci Pomáhejte pohybem s mobilní aplikací Nadace ČEZ byl v ústavu
realizován projekt Klimatizace jídelny pro seniory ve výši 60 tisíc Kč.
Klášterečtí senioři zvítězili v celorepublikové výtvarné soutěži domovů pro seniory nazvané Domov
plný života, 1. místo bylo vyhlášeno 19. října v rámci Gerontologických dnů v Ostravě. Městský
ústav se také 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 185 žáků, v první školní den 4. září
nastoupilo do základních škol 149 prvňáčků. Základní školy navštěvuje ve školním roce 2017/2018
celkem 1.285 žáků a otevřeno bylo 63 tříd. V roce 2017 nahradil Mgr. Janu Dimunovou ve funkci
ředitele školy ZŠ Krátká Mgr. Petr Opava, který byl jmenován od 1. července. Výběrového řízení se
zúčastnili tři zájemci.
Zahájen byl i školní rok v mateřské škole, kam v rámci povinného předškolního vzdělávání
nastoupilo 107 dětí, zápisy se konaly v květnu, zapsáno bylo 133 dětí. Celkově všechna
detašovaná pracoviště klášterecké mateřské školy navštěvuje 449 dětí v 19 třídách.
Na základní uměleckou školu nastoupilo k výuce v září 362 žáků, z toho 205 do výuky hudebního
oboru.

Výroční
zpráva
zde

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 2017 celkem 26.622 turistů a návštěvníků. Celkem 175 akcí kulturního domu
navštívilo 26.770 diváků. Kino Egerie po jeho únorovém slavnostním otevření odehrálo 437
ﬁlmových představení s celkovým počtem 15.289 návštěvníků. V roce 2017 měla městská
knihovna registrovaných 1.358 čtenářů, z nichž 577 je ve věku do 15 let. Tito uživatelé vykonali za
rok 27.898 návštěv. Čtenáři si vypůjčili 92.138 knih a periodik.
Nejvýznamnější akce v roce 2017:

Fotogalerie
zde

Poznáváme společně aneb Klášterečtí senioři a studenti se společně vzdělávají pod
jednou střechou – 28. června 2017 byl v kině Egerie slavnostně ukončen II. ročník
mezigeneračního projektu vzdělávání, o který je stále větší zájem. Do III. ročníku, který byl
zahájen 9. září 2017 na místním gymnáziu, se přihlásilo 72 seniorů. Projekt byl v roce 2016
publikován jako příklad dobré praxe na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, v roce
2017 byl publikován jako příklad dobré praxe na stránkách Rady seniorů o.s. včetně tištěného
periodika Doba seniorů. V listopadu navštívili Klášterec nad Ohří senioři z partnerského města
Grossrückerswalde.
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START inkluzivního vzdělávání
Město Klášterec nad Ohří spolu se základními školami a mateřskou školou od září 2016 realizuje
projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří 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. Na realizaci projektu se podílí město Klášterec nad
Ohří se všemi základními školami a všemi pracovišti mateřské školy ve městě. Finanční prostředky
v celkové výši 27.631.486,60 Kč budou v průběhu 36 měsíců použity na různé aktivity pro děti
a žáky, které by měly snížit riziko jejich vzdělávacích neúspěchů (adaptační programy, doučování,
činnost školních asistentů, logopedická prevence atd.), na vybavení škol potřebnými pomůckami,
část prostředků pak bude použita na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Finanční
spoluúčast města je 5 % z celkové částky, tj. 1.381.575 Kč.

V rámci projektu např. probíhá doučování žáků a příprava dětí na vstup do základní školy včetně
logopedické nápravy. Při výchově a vzdělávání budou pedagogům nápomocni školní asistenti,
k dispozici bude pro školy i školní psycholog. Příprava projektu si vyžádala nemalé nasazení všech
členů přípravného týmu hlavně z řad zástupců škol, za což jim patří velké poděkování. Poděkování
patří také všem členům realizačního týmu, kteří se aktivně podílejí na průběhu projektu. Aby školy
nebyly zatíženy nadbytečnou administrativou, jsou v projektu jako partneři bez ﬁnanční
spoluúčasti, tzn., že veškeré úkony spojené s administrací projektu, veřejnými zakázkami,
uzavíráním pracovních smluv a dohod atd. vykonává město, jako žadatel o dotaci.
Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spoluﬁnancován v rámci Operačního programu Výzkum,
Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.
V roce 2017 byl vypracován Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb
měst Klášterec nad Ohří, Kadaň a Vejprty na roky 2017-2020. Dalším strategickým
dokumentem je Strategický plán sociálního začleňování měst Klášterec nad Ohří a Vejprty
na období 2016-2018 a sociální problematiku řeší také Strategický plán rozvoje města 2016-2023.
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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

ING. MARKÉTA VOCILKOVÁ
„V pozici vedoucí odboru jsem od roku 2005, předtím jsem pracovala jako projektová manažerka
ve stavební ﬁrmě. Vystudovala jsem Vysokou školu dopravní v Žilině. Nežiju přímo v Klášterci nad
Ohří, ale v blízké obci, obdivuji zdejší okolní přírodu. Ve volném čase se věnuji sportu, především
volejbalu.“
Činnost oboru:
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.
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Činnost odboru v roce 2017:
Vybrané úkony podle zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů:
počet poskytnutých územně plánovacích informací:
počet vydaných územních rozhodnutí
počet vydaných rozhodnutí o změně nebo zrušení územ. rozhodnutí
počet vydaných společných rozhodnutí
počet vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecních
požadavků na výstavbu
počet vydaných územních souhlasů samostatných
počet vydaných společných územních souhlasů a souhlasů
s provedením ohlášeného stavebního záměru
počet vydaných souhlasů s ohlášením
počet vydaných stavebních povolení
počet vydaných povolení změny stavby před jejím dokončením
počet vydaných rozhodnutí o zákazu užívání stavby
počet vydaných souhlasů s užíváním stavby
počet vydaných kolaudačních souhlasů
počet vydaných rozhodnutí o zkušebním provozu stavby
počet vydaných rozhodnutí o dodatečném povolení stavby
počet výzev o přidělení čísla popisného nebo evidenčního,
příp. orientačního

2
39
2
34
12
35
13
12
74
30
2
66
45
11
25
7

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

8

Úkony podle zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
počet stavebních objektů, o nichž byly vloženy identiﬁkační údaje
do systému územní identiﬁkace (ISÚI)
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531

Nejvýznamnější události v roce 2017:
Příprava 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 2017 vrcholila příprava nového Územního plánu Klášterce nad Ohří, proběhla také veřejné
projednání, a to v únoru v kině Egerie a v říjnu na radnici. Dříve nad územním plánem diskutovali
obyvatelé v roce 2015. Ke konci roku 2017 byl nový územní plán připraven a nic nebránilo předložit
ho zkraje roku 2018 zastupitelům. Územní plán našeho města společně s odborem stavebního
úřadu a územního plánování vypracoval Ing. arch. Ladislav Komrska, který se stal na konci roku
také městským architektem.
Územní studie Ciboušovská
Řešené území je louka na východní straně ulice Ciboušovská v Klášterci nad Ohří. Studie řeší
výstavbu 21 rodinných domů, přístupových komunikací, inženýrských sítí a veřejné zeleně.
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Odbor správy majetku a bytového fondu
Personální obsazení:
Kateřina Frajbišová, pověřená vedením odboru
Lada Kenderová, správa majetku
Ing. Ivana Duchoňová, správa bytů, nebytů
Petra Vyskočilová, referentka
Hana Žaloudková, referentka
metodicky řídí: Ing. Štefan Drozd, starosta
radní pro ekonomiku: Ing. Štěpán Kostelník

KATEŘINA FRAJBIŠOVÁ
„Na městském úřadě jsem chvíli pracovala již v 90.
letech, od roku 2001 jako referent. Od roku 2008
jsem vedla oddělení správy majetku a bytového
fondu, v roce 2017 se změnou organizační
struktury změnilo na odbor, jehož řízením jsem
byla pověřena.
Ve volném čase se věnuji sportu, zejména
volejbalu, jízdě na kole a in-line bruslích,
vysokohorské turistice a v zimě lyžování i běžkám.
Mám vášeň pro potápění.“

Činnost oboru:
Odbor správy majetku a bytového fondu zajišťuje agendu evidence, správy a dispozice
s majetkem města, nabývání movitého i nemovitého majetku do vlastnictví města. V rámci
agendy nemovitého majetku, tj. bytového a nebytového fondu 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, ve spolupráci s ﬁnančním odborem 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 2017:
Vybrané úkony podle zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů:
prodej a pronájem nemovitého a movitého majetku, z toho např. prodej technologie
výměníkové stanice na IP Verne v lokalitě C
rozvoj cyklostezek:
- Cyklostezka Ohře: uzavřena smlouva s Ústeckým krajem o výpůjčce, etapa 1,
projektová příprava obnovy cyklostezky v úseku Klášterec nad Ohří – Černýš
(128,20 km – 131,90 km)
- Cyklostezka podél Kláštereckého potoka – majetkoprávní příprava, osloveni
vlastníci pozemků
- Cyklostezka od lázeňského areálu k hradu Šumná
u Klášterce nad Ohří - projektová a majetkoprávní příprava
budoucí dopravní terminál u vlakového nádraží – jednání související s majetkoprávním
vypořádáním dotčených pozemků
příprava vybudování transbordéru přes řeku Ohři, investice obce Okounov, s městem
uzavřena smlouva o výpůjčce
změna nájemce a s tím související stavební úpravy v nebytových prostorech v Polní
ulici, nájemci Úřad práce České republiky, Komerční banka, vznik nového
samostatného nebytového prostoru v souvislosti s rekonstrukcí, prostor pro banku
lyžařský areál Alšovka - převod pozemků od obce Měděnec (jedná se o pozemky
v celkové rozloze cca 3.750 m2), v současné době uzavřena nájemní smlouva,
s platností do 31.12.2018. Dále se jedná o převod pozemků ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu (v celkové rozloze 8.143 m2), na tyto pozemky je uzavřena
pachtovní smlouva na dobu neurčitou
Hospodaření s byty a nebytovými prostory:
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 vytvoření bytového pořadníku
město vlastní celkem 115 bytů, z toho 8 bezbariérových, a to v 36 společenství vlastníků
bytových jednotek
za rok 2017 bylo přiděleno celkem 13 bytů
město eviduje 23 žadatelů o přidělení bytu, z toho jednoho žadatele o bezbariérový byt
město spravuje nebytové prostory ve zdravotním středisku v Sadové a Královéhradecké
ulici, kde je v současné době 23 nájemníků
ostatních nebytových prostorů je 9 s 33 nájemníky
V roce 2017 se řešilo celkem 32 pojistných událostí.
Celkové pojistné plnění v roce 2017 bylo ve výši 841.554,76 Kč.
Nejvýznamnější akce v roce 2017:
Oprava sociálního zařízení ve zdravotním středisku v Sadové ulici
Statistika v číslech:
Celková hodnota majetku města je 1.759.747.377,98 Kč.
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Odbor ﬁnanční
Personální obsazení:
Ing. Veronika Dlouhá, vedoucí odboru
Lenka Dušková, zástupce vedoucí, hlavní účetní
Jana Krásová, účetní
Bc. Radka Pechová, účetní
Helena Kassová, mzdová účetní
Věra Podběhlá, vymáhání pohledávek
Dana Dvořáková, odpady, místní poplatek
Dana Vlková/Pavlína Hloušková, místní poplatky, pokuty – vymáhání pohledávek
Ing. Martina Kubištová, dotace, rozpočet
Pavlína Hloušková/Sylva Studničková – pokladna
metodicky řídí: Ing. Štefan Drozd, starosta
radní pro ekonomiku: Ing. Štěpán Kostelník

ING. VERONIKA DLOUHÁ
„V pracovním poměru k městu Klášterec nad Ohří jsem od 1. května 2007, kdy jsem byla
jmenována vedoucí ekonomického odboru. V období od 1. června 2013 do 31. ledna 2017 jsem
byla vedoucí odboru ﬁnančního a majetku města, od 1. února 2017 pak na pozici vedoucí odboru
ﬁnančního. Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu řízení - zakončena
získáním titulu inženýr. V minulosti jsem působila jako místostarostka města Klášterce nad Ohří,
jako zastupitelka města i Ústeckého kraje.“

Činnost oboru:
Odbor ﬁnanční dbá na dodržování zásad ﬁnanční politiky, navrhuje a realizuje opatření
k efektivnímu využívání ﬁnančních zdrojů a důsledně dbá o účelnost a hospodárnost při
vynakládání ﬁnančních prostředků města. Má v kompetenci přípravu a zveřejňování dotačních
programů, zpracování žádostí o dotaci od příjmu žádosti až po kontrolu vyúčtování. Odbor
sestavuje návrh rozpočtu, navrhuje rozpočtové změny, sleduje plnění rozpočtu a sestavuje rozbor
hospodaření. Zajišťuje vedení účetnictví města, kontroluje dodržování rozpočtové skladby. Dále
sestavuje účetní závěrku města a závěrečný účet města, kontroluje účetní závěrky příspěvkových
organizací města a zajišťuje provedení přezkumu hospodaření.
Mimo jiné také zajišťuje zpracování platů a veškerých prací s touto činností související, provádí
kontrolu a likvidaci cestovních náhrad, vede měsíční evidenci o provozu osobních automobilů,
zajišťuje pokladní činnost, spravuje pokladní hotovost a vede evidenci s ní spojenou.
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2017 Odbor ﬁnanční a hospodaření města v číslech:
Hospodaření města v roce 2017 skončilo přebytkem 10,16 mil. Kč, z toho byly 2 mil. Kč použity
na splátky úvěrů. V roce 2017 jsme tedy nepoužili žádné úspory minulých let, naopak došlo
k navýšení těchto úspor.
Celkové zůstatky na běžných účtech města činily k 31. prosinci 2017 146,44 mil. Kč, což
představuje meziroční nárůst o 7,8 mil. Kč. Tento zůstatek je tvořen nevyčerpáním plánovaných
výdajů odborů (54 mil. Kč), rezervami (53 mil. Kč) a překročením plánovaných příjmů (40 mil. Kč).

Výsledky hospodaření města za rok 2017 – porovnání od roku 2014
Bilance (tis. Kč)
2014

2015

2016

2017

184.675,3

188.266,4

207.875,4

232.537,2

12.053,8

6.121,0

7.497,0

9.794,4

5.185,1

2.785,0

29.549,8

1.304,1

36.028,5

39.350,3

35.676,7

29.859,5

Příjmy celkem (po konsolidaci)

237.942,7

236.522,6

280.599,0

273.495,3

I. Běžné výdaje

160.789,6

163.102,3

178.393,5

204.968,5

69.947,1

48.737,6

46.372,1

58.366,5

230.736,7

211.839,8

224.765,7

263.335,0

7.206,0

24.682,7

55.833,3

10.160,3

I. Daňové příjmy
II. Nedaňové příjmy
III. Kapitálové příjmy
IV. Přijaté transfery

II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci)
Výdaje celkem (po konsolidaci)
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)

Na účtech fondů (sociální fond a fond rozvoje bydlení) činil zůstatek 1,85 mil. Kč a na depozitním
účtu (cizí peníze) bylo 0,27 mil. Kč. Tyto zůstatky jsou obdobné jako v předchozím roce.
Na účtech podnikatelské činnosti města (správa majetku) bylo 14,42 mil. Kč, meziročně se jedná
o nárůst 1,4 mil. Kč.
Zůstatek úvěrů (aktuálně splácíme tři) činil k 31. prosinci 2017 celkovou částku 6,1 mil. Kč (za rok
2017 byly splaceny 2 mil. Kč).
Město Klášterec nad Ohří v průběhu roku 2017 hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen 15.
prosince 2016 zastupitelstvem města. Rozpočet byl schválen jako přebytkový o celkovém objemu
příjmů 206.165,7 tis. Kč a celkovém objemu výdajů 204.170,7 tis. Kč.
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Struktura příjmů 2017 podle druhů (v tis. Kč)

Přijaté
transfery
29.859,5
11%

Daňové příjmy
232.537,2
85%

Kapitálové
příjmy
1.304,1
0%
Nedaňové
příjmy
9.794,4
4%

Na grafu níže je znázorněno rozložení výdajů dle odvětví. Do služeb pro obyvatelstvo spadá
například školství, tělovýchovná a zájmová činnost, ale i proběhlá rekonstrukce kina. Do oblasti
všeobecné veřejné správy spadají náklady na provoz městského úřadu. Ze složky nazvané
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství se ﬁnancují například opravy komunikací či svoz
odpadů. Sociální věci a politika zaměstnanosti zahrnuje například náklady na provoz městského
ústavu sociálních služeb nebo dotace na sociální služby, jako jsou Naděje či Radka, z.s.
Výdaje 2017 podle odvětví (v tis. Kč)

Průmyslová
a ostatní odvětví
hospodářství
44.844,0
17%

Služby pro
obyvatelstvo
138.128,2
52%

Zemědělství, lesní
hospodářství a rybářství
193,4
0%
Všeobecná veřejná
správa a služby
53 019,9
20%
Bezpečnost státu
a právní ochrana
9.935,0
4%
Sociální věci
a politika
zaměstnanosti
18.634,5
7%
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Interní audit
Vnitřní auditor prováděl v roce 2017 v souladu s ročním plánem kontrol interní audity zaměřené na
přezkoumávání a vyhodnocování operací s důrazem na kontrolu následnou, kvalitu vnitřního
kontrolního systému, hospodaření s ﬁnančními prostředky města na všech úrovních veřejné
správy, kontroly zaměřené na způsob zadávání veřejných zakázek a jejich ﬁnanční plnění.
Kontrolováno bylo poskytování ﬁnančních prostředků různým zájmovým, společenským
organizacím a občanským sdružením prostřednictvím grantů.
Cílem auditorských akcí bylo přinést 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. Interním auditorem města je 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.

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.
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Městská policie
Výroční
zpráva
zde

Velitel: BC. PETR HÖRBE
„U městské policie sloužím od roku 2000 a od
prosince 2003 jsem velitelem. Baví mě organizovat, řídit, tato práce je různorodá, neustále je
potřeba něco vymýšlet a posouvat dopředu. Je to
práce s lidmi. Původně jsem z Jáchymova,
ale v Klášterci nad Ohří žiji již téměř 30 let. Mám tu
rodinu, práci a naše město mě zajímá a snažím se
řešit jeho problémy, zajímá mě současnost
i minulost. Ve svém volném čase relaxuji na
zahradě a při rybaření. Mám rád historii.“

Městská policie Klášterec nad Ohří sídlí na náměstí
Dr. Edvarda Beneše v domě čp. 10. Primárně plní
úkoly v oblasti komplexního zajišťování místních
záležitostíveřejného pořádku na katastru města
a plnění dalších úkolů, pokud jí tak ukládá zákon
oobecní 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. Po předchozí dohodě s místní pobočkou Úřadu práce, byli dále
zařazeni dva pracovníciv rámci veřejně prospěšných prací. Uvedení pracovníci nastoupili v dubnu
2017 na pozici asistenta prevence kriminality.
Činnost městské policie v roce 2017 včetně statistického přehledu přestupků, udělených pokut
a dalších událostí je podrobně zpracována ve Zprávě o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří
za rok 2017.
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Výroční
zpráva
zde

Velitel: FILIP FOUKAL
„Ve funkci velitele jednotky jsem od října 2011, kdy
jsem vystřídal dlouholetého velitele Josefa
Herouta. K hasičům v Klášterci jsem přišel v roce
2001 ještě jako student střední hasičské školy
v Chomutově. V současnosti si zvyšuji vzdělání na
katedře Ochrany obyvatelstva na ČVUT.
Ke Klášterci mám vztah jako místní patriot se
zájmem o místní historii, hlavně tu hasičskou, jak
taky jinak. Především jsem tu vyrostl a s krátkou
dvouletou přestávkou po střední škole, kdy jsem
šel studovat a pracovat k hasičům do Ústí nad
Labem, tu žiji celý život. Volný čas trávím svou
prací, jelikož se mi stala smyslem i cílem bytí, a to
málo co zbyde, věnuji své ženě.“

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 2017 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. 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 2017 včetně statistického přehledu výjezdů, akcí a dalších událostí je
podrobně zpracována ve Zprávě o činnosti JSDH Klášterec nad Ohří za rok 2017.
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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.
Klášterecká kyselka, s.r.o. hospodařila v roce 2017 se ziskem ve výši 13 tis. Kč. Odpisy za rok 2017
byly 916 tis. Kč a jsou plně kryty výnosy společnosti.
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, stáčíren minerálních vod (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 stáčíren minerálních vod převeden
přímo pod město.
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Vypracovala
Bc. Adéla Václavíková

