Město

Klášterec

nad

Ohří

USNESENÍ
ze 46. schůze rady města, konané dne 20. ledna 2021

Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body:

Usn. č. 1408/46/2021
Rada města projednala a
volí
ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Jiří Jaroš, PhDr. Jiřina Malastová.
Usn. č. 1409/46/2021
Rada města projednala a
schvaluje
upravený program 46. schůze Rady města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. 1410/46/2021
Rada města projednala a
bere na vědomí
informace vedení města a tajemnice městského úřadu.
Usn. č. 1411/46/2021
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
splněná usnesení
Usn. č. 1180/37/2020
podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se Zámkem Klášterec
nad Ohří, příspěvkovou organizací, spočívající ve změně doby
výpůjčky vozidla Ford Transit užitkové vozidlo 2.2, a to na dobu
neurčitou
Usn. č. 1272/41/2020
podpis smlouvy o nájmu částí pozemku parc. č. 960 v k. ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohří s manželi H., Klášterec nad Ohří
Usn. č. 1292/42/2020
uzavřít smlouvu o dílo ke stavební zakázce „Rekonstrukce
chodníku v ul. Petlérská v Klášterci nad Ohří" s vybraným
uchazečem HERKUL a.s., Obrnice
Usn. č. 1330/43/2020
podpis smlouvy INO/449/2020/OVR (číslo smlouvy Ústecký kraj
20/SML 5804/SoPD/SPRP) o poskytnutí investiční dotace z Fondu
Ústeckého kraje na akci "DOPRAVNÍ TERMINÁL, Klášterec nad
Ohří, ul. Nádražní" s Ústeckým krajem
Usn. č. 1331/43/2020
podpis smlouvy INO/450/2020/OVR (číslo smlouvy Ústecký kraj
20/SML 5806/SoPD/SPRP) o poskytnutí investiční dotace z Fondu
Ústeckého kraje na akci "DOPRAVNÍ TERMINÁL, Klášterec nad
Ohří, ul. Nádražní" s Ústeckým krajem
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Usn. č. 1332/43/2020

Usn. č. 1341/43/2020
Usn. č. 1342/43/2020

Usn. č. 1356/44/2020
Usn. č. 1362/44/2020

Usn. č. 1398/45/2020
Usn. č. 1399/45/2020
Usn. č. 1401/45/2020
Usn. č. 1407/45/2020

podpis dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SD/348/2018/ORG na
realizaci stavební zakázky „Kulturní dům v Klášterci nad Ohří –
přestavba a přístavba“ se společností Trigema Building a.s.,
Praha 5
podpis smlouvy o nájmu částí části pozemku parc. č. 1517/1 k. ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohří s paní K., Kadaň
podpis dohody o ukončení nájemní smlouvy č.
NSN/190/2015/OSM ze dne 12.05.2015 o nájmu částí pozemků
parc. č. 255/1 a parc. č. 256 k. ú. Klášterec nad Ohří, uzavřené
se společností UNIPROGRAM Praha s.r.o., Praha 7 a to dohodou k
30.11.2020, a nájemní smlouvu o nájmu částí pozemků parc. č.
255/1 a parc. č. 256 k. ú. Klášterec nad Ohří se společností
UNIPROGRAM Trade s.r.o., Klášterec nad Ohří
podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování poradenských
služeb mezi městem Kláštercem nad Ohří a Ing. arch. L. K.
spočívající ve změně doby trvání smlouvy
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SD/136/2020/OVR na
realizaci stavební zakázky „Dopravní terminál ulice Nádražní,
Klášterec nad Ohří" se zhotovitelem Silnice Topolany a.s.,
Chomutov
podpis dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o výpůjčce pozemků ze
dne 11.03.2019 s p. Š., Klášterec nad Ohří, spočívající ve změně
doby výpůjčky, a to do 31.03.2026
podpis pojistné smlouvy na veřejnou zakázku "Pojištění majetku,
vozidel a odpovědnosti za škodu pro Město Klášterec nad Ohří"
vybranému uchazeči Generali Česká pojišťovna a.s., Praha 1
podpis dodatku č. 6 k rámcové smlouvě č. SPZS/027/2017/OMH
ze dne 15.02.2017 se společností Klášterecká kyselka, s.r.o.,
Klášterec nad Ohří
zaslat dopis starostovi městyse Kovářská se žádostí o
přehodnocení rozhodnutí o neposkytnutí souhlasu k uzavírce
komunikace v úseku od hotelu Nástup až po křižovatku II/223 x
III/2239 u obce Horní Halže,

B) schvaluje
prodloužení termínu usnesení
Usn. č. 2353/51/2009
podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 433,
435, 455, 459, 460, 476, 497, 502, 507, 535 v k. ú. Potočná u
Vernéřova pro společnost APB – PLZEŇ a. s., Plzeň na stavbu
„kabelové vedení pro stavbu Větrný park Chomutov“
Původní termín: 31.12.2020
Nový termín: 31.12.2022
Usn. č. 1179/37/2020

podpis nájemní smlouvy vodního díla označeného jako „Klášterec
n.O, Vernéřov p.p.č. 878/4, 878/40, 878/42, 878/37, 878/51,
127/1, 1278/2, 5. etapa - vodovod a kanalizace“ se
Severočeskou vodárenskou společností a.s., Teplice, a to do doby
prodeje
Původní termín: 31.12.2020
Nový termín: 30.06.2021
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Usn. č. 1186/37/2020

navázat spolupráci s ČVUT, Fakultou architektury, případně
Střední průmyslovou školou stavební a Obchodní akademií v
Kadani, ve věci zpracování návrhu rozhledny jako ročníkové práce
Původní termín:31.12.2020
Nový termín: 31.12.2021
Usn. č. 1344/43/2020

záměr prodeje části pozemku parc. č. 1517/1 k. ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří a pronájmu částí pozemku parc. č. 1517/1
k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zpracovat návrh řešení
daného území (Ing. arch. K.).
Původní termín: 31.12.2020
Nový termín: 30.06.2021
Usn. č. 1412/46/2021
Rada města projednala a
A) revokuje
usnesení č. 1326/43/2020 ze dne 11.11.2020,
B) bere na vědomí
informaci o průběhu konkurzního řízení na pozici vedoucí(ho) Odboru místního
hospodářství, dopravy a životního prostředí Městského úřadu v Klášterci nad Ohří,
C) jmenuje
v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu v Klášterci nad Ohří pana Ing. L. K.
vedoucím odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí s účinností ode dne
následujícího po dni, ke kterému bude uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru se
současným vedoucím odboru,
D) ukládá
tajemnici městského úřadu zajistit veškeré úkony související se jmenováním do funkce a
stanovit platový výměr.
Odpovídá: Dr. Ing. Radka Hodicová - vedoucí úřadu
Termín: 30.04.2021
Usn. č. 1413/46/2021
Rada města projednala a
schvaluje
Směrnici RM č. 1/2021, Sociální program Městského úřadu Klášterec nad Ohří s účinností
od 01.02.2021.
Usn. č. 1414/46/2021
Rada města projednala a
bere na vědomí
zápis z jednání krizového štábu ze dne 13.01.2021.
Usn. č. 1415/46/2021
Rada města projednala a
bere na vědomí
přehled investičních akcí.

Usnesení ze 46. RM ze dne 20.01.2021

3

Usn. č. 1416/46/2021
Rada města projednala a
bere na vědomí
informace o průběhu a výsledku veřejných zakázek uskutečněných odborem výstavby a
rozvoje města v období od 14.12.2020 do 20.01.2021.
Usn. č. 1417/46/2021
Rada města projednala a
rozhoduje
I. o poskytnutí neinvestiční dotace v dotačním programu "Podpora projektů v oblasti
tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2021" těmto
žadatelům:
1. AVZO TSČ ČR p.s. Střelci Klášterec nad Ohří, IČO 70226563, sídlo Pražská 119, 431 51
Klášterec nad Ohří, na projekt Střelecký den v loděnici, výše dotace 3.000 Kč;
2. Tenisový klub lázně Evženie, IČO 26994313, sídlo Kyselka 105, 431 51 Klášterec nad
Ohří, na projekt Klášterecká tenisová Tour, výše dotace 40.000 Kč;
3. Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s., IČO 61342912, sídlo Na Strážišti 1897, 432 01
Kadaň, na projekt II. Národní pohár JKA seniorů a dorostenců a II. kolo České nár. ligy
žáků JKA, výše dotace 30.000 Kč;
4. Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s., IČO 61342912, sídlo Na Strážišti 1897, 432 01
Kadaň, na projekt GRAND PRIX KADAŇ, výše dotace 40.000 Kč;
5. Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s., IČO 61342912, sídlo Na Strážišti 1897, 432 01
Kadaň, na projekt MČR JKA a III. kolo ČNL JKA, výše dotace 40.000 Kč;
6. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., IČO
44569181, sídlo tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, na projekt Učíme se s
ekocentrem, výše dotace 30.000 Kč;
7. Klub českých turistů, odbor Klášterec nad Ohří, IČO 61345083, sídlo Husova 10, 431 63
Perštejn, na projekt Velikonoční výstup na Mědník, výše dotace 5.000 Kč;
8. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Klášterec nad Ohří, IČO 00482641, sídlo
Chomutovská 116, 431 51 Klášterec nad Ohří, na projekt Rybářské závody v RT a lovu
udicí pro děti a mládež a účast v krajském kole Zlatá Udice, výše dotace 25.000 Kč;
9. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Klášterec nad Ohří, IČO 00482641, sídlo
Chomutovská 116, 431 51 Klášterec nad Ohří, na projekt Rybářské závody v RT a lovu
udicí pro děti a mládež Odemykačka, Zamykačka, výše dotace 10.000 Kč;
10. Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří, IČO 47792981, sídlo Stadion 356, 431 51
Klášterec nad Ohří nad Ohří, na projekt Hokejové turnaje mládeže, výše dotace
40.000 Kč;
11. Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří, IČO 47792981, sídlo Stadion 356, 431 51
Klášterec nad Ohří nad Ohří, na projekt Hodina pohybu navíc, výše dotace 40.000 Kč;
12. Gymnázium a střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace, IČO 47792931, na projekt Podporujeme talenty školy, výše
dotace 40.000 Kč;
13. TAJV, z.s., IČO 09287094, sídlo Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, na projekt
Sportovní den mládeže s TAJV v Klášterci nad Ohří, výše dotace 5.000 Kč;
14. TOJIMOTO team z.s., IČO 22859985, sídlo Okružní 552, 43151 Klášterec nad Ohří, na
projekt Účast na závodech mistrovství Německa, výše dotace 35.000 Kč;
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15. Sdružení přátel GSOŠ, IČO 26597616, sídlo Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad
Ohří, na projekt Cesta za přírodovědným vzděláním, výše dotace 40.000 Kč;
16. Hudba pro radost z.s., IČO 22712895, sídlo Větrušice 108, 277 41 Kly, na projekt
Odpoledne s Hudbou pro radost, výše dotace 5.000 Kč;
17. Tělovýchovná jednota Klášterec nad Ohří, z.s., IČO 00671851, sídlo Stadion 417,
Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, na projekt Cesta do vzduchu,
výše dotace 7.000 Kč;
18. Tělovýchovná jednota Klášterec nad Ohří, z.s., IČO 00671851, sídlo Stadion 417,
Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, na projekt Běh zámeckým
parkem, výše dotace 25.000 Kč;
19. Tělovýchovná jednota Klášterec nad Ohří, z.s., IČO 00671851, sídlo Stadion 417,
Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, na projekt Soustředění 2021,
výše dotace 40.000 Kč;
II. o neposkytnutí neinvestiční dotace v dotačním programu "Podpora projektů v oblasti
tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2021" těmto
žadatelům:
1. Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s., IČO 61342912, sídlo Na Strážišti 1897, 432 01
Kadaň, na projekt Výjezd na MS JKA do Japonska;
2. Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří, IČO 47792981, sídlo Stadion 356, 431 51
Klášterec nad Ohří nad Ohří, na projekt Pojď hrát hokej.
Usn. č. 1418/46/2021
Rada města projednala a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se spolkem NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11/19e,
155 00 Praha 5, na pronájem nebytového prostoru č. 303 o celkové výměře 14,7 m2 v
objektu ul. Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří, na dobu neurčitou, za nájemné
664 Kč/m2/rok a náklady spojené s pronájmem, za účelem zřízení skladového prostoru pro
službu Terénní program NADĚJE, a to s účinností od 1. dne následujícího po uzavření
nájemní smlouvy.
Usn. č. 1419/46/2021
Rada města projednala a
schvaluje
odložení úhrady nájemného a záloh za služby spojené s užíváním bytové jednotky č. 556/2
za měsíc prosinec 2020, a to do konce února 2021, u nájemnice paní J. Š., Klášterec nad
Ohří. Výše nedoplatku činí 4.100 Kč.
Usn. č. 1420/46/2021
Rada města projednala a
schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu bytu č. NSN/100/2020/OSM - 3/2020/VHČ ze dne 09.03.2020,
jedná se o byt č. 29, Pod Stadionem 395, Klášterec nad Ohří (velikost 2+1, započitatelná
plocha 54,45 m²), kde nájemcem je paní T. H., dohodou k 31.01.2021.
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Usn. č. 1421/46/2021
Rada města projednala a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu jedné místnosti v nebytovém prostoru č. 302 v objektu
ul. Chomutovská 206, Klášterec nad Ohří mezi zapsaným spolkem Poradna pro rodinu a
mezilidské vztahy Kadaň, z.s., IČO 22723030, se sídlem Mírové náměstí 120, 432 01
Kadaň, jako pronajímatelem a Úřadem práce České republiky, kontaktní pracoviště
Chomutov, IČO 72496991, se sídlem Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov, jako
podnájemcem.
Usn. č. 1422/46/2021
Rada města projednala a
A) schvaluje
1. ukončení dohody o přičlenění honebních pozemků do honitby Volyně ze dne 26.04.2012
a ukončení dohody o finančním vyrovnání č. 233639 ze dne 10.09.2013 včetně dodatku
č. 1 ze dne 02.06.2016, dodatku č. 2 ze dne 24.02.2017 a dodatku č. 3 ze dne
18.11.2019, uzavřenými s Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
2. uzavření dohody č. 233685 o náhradě za přičlenění honebních pozemků k honitbě Volyně
s Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08
Hradec Králové,
B) ukládá
starostovi města podepsat dohodu o náhradě za přičlenění honebních pozemků k honitbě
Volyně.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová – vedoucí OSM
Termín: 31.03.2021
Usn. č. 1423/46/2021
Rada města projednala a
schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1330/3 o výměře 152 m2 a části pozemku parc. č. 1321/5
o výměře cca 5 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. 1424/46/2021
Rada města projednala a
A) schvaluje
poskytnutí daru ve výši 15.000 Kč obci Měděnec, IČO 00262030, se sídlem Nádražní 212,
431 84 Měděnec, na akci „Digitalizace a aktualizace územního plánu obce Měděnec“,
B) ukládá
starostovi města podepsat darovací smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová – vedoucí OSM
Termín: 31.03.2021
Usn. č. 1425/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.17 o výměře cca 716 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, manželům
M. a K. S., 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2 pozemku
určeného územním plánem města jako plochy pro bydlení – v rodinných domech městské a
příměstské a ve výši 1.390 Kč /m2 pozemku určeného územním plánem jako plochy pro
bydlení – zahrady, a to dle Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská.
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Usn. č. 1426/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.15 o výměře cca 890 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, P. Š. a
P. G., 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2 pozemku určeného
územním plánem města jako plochy pro bydlení – v rodinných domech městské a
příměstské a ve výši 1.390 Kč /m2 pozemku určeného územním plánem jako plochy pro
bydlení – zahrady, a to dle Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská.
Usn. č. 1427/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.16 o výměře cca 821 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, manželům
D. a M. V., 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2 pozemku
určeného územním plánem města jako plochy pro bydlení – v rodinných domech městské a
příměstské a ve výši 1.390 Kč /m2 pozemku určeného územním plánem jako plochy pro
bydlení – zahrady, a to dle Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská.
Usn. č. 1428/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.11 o výměře cca 779 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, M. Z.,
431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2, a to dle Pravidel pro prodej
pozemků v lokalitě Ciboušovská.
Usn. č. 1429/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.03 o výměře cca 964 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, manželům
J. a V. M., 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2 pozemku
určeného územním plánem města jako plochy pro bydlení – v rodinných domech městské a
příměstské a ve výši 1.390 Kč /m2 pozemku určeného územním plánem jako plochy pro
bydlení – zahrady, a to dle Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská.
Usn. č. 1430/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.07 o výměře cca 897 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, manželům
M. I., 431 51 Klášterec nad Ohří a V. I., 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši
1.490 Kč/m2 pozemku určeného územním plánem města jako plochy pro bydlení –
v rodinných domech městské a příměstské a ve výši 1.390 Kč /m2 pozemku určeného
územním plánem jako plochy pro bydlení – zahrady, a to dle Pravidel pro prodej pozemků v
lokalitě Ciboušovská.
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Usn. č. 1431/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.09 o výměře cca 808 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, M. J.,
431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2, a to dle Pravidel pro prodej
pozemků v lokalitě Ciboušovská.
Usn. č. 1432/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.12 o výměře cca 787 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, manželům
R. a P. T., 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2, a to dle Pravidel
pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská.
Usn. č. 1433/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.13 o výměře cca 790 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, M. V.,
432 01 Kadaň a O. S., 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2, a to
dle Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská.
Usn. č. 1434/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.14 o výměře cca 818 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, Š. J.,
431 51 Klášterec nad Ohří a J. S., 432 01 Kadaň, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2, a to
dle Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská.
Usn. č. 1435/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.19 o výměře cca 822 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, J. J.,
431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2, a to dle Pravidel pro prodej
pozemků v lokalitě Ciboušovská.
Usn. č. 1436/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.18 o výměře cca 860 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, manželům
Mgr. J. a Ing. Z. H., 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2, a to dle
Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská.
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Usn. č. 1437/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.04 o výměře cca 951 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, D. D.,
432 01 Kadaň, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2 pozemku určeného územním plánem
města jako plochy pro bydlení – v rodinných domech městské a příměstské a ve výši 1.390
Kč /m2 pozemku určeného územním plánem jako plochy pro bydlení – zahrady, a to dle
Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská.
Usn. č. 1438/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.02 o výměře cca 978 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, Ing. V. H.,
430 01 Chomutov, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2 pozemku určeného územním plánem
města jako plochy pro bydlení – v rodinných domech městské a příměstské a ve výši 1.390
Kč /m2 pozemku určeného územním plánem jako plochy pro bydlení – zahrady, a to dle
Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská.
Usn. č. 1439/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.06 o výměře cca 912 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, M. Ž.,
431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2 pozemku určeného územním
plánem města jako plochy pro bydlení – v rodinných domech městské a příměstské a ve
výši 1.390 Kč /m2 pozemku určeného územním plánem jako plochy pro bydlení – zahrady,
a to dle Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská.
Usn. č. 1440/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.08 o výměře cca 824 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, V. H.,
431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2 pozemku určeného územním
plánem města jako plochy pro bydlení – v rodinných domech městské a příměstské a ve
výši 1.390 Kč /m2 pozemku určeného územním plánem jako plochy pro bydlení – zahrady,
a to dle Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská.
Usn. č. 1441/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č. 1610/80,
označenou jako B.05 o výměře cca 933 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, Ing. V. B.,
431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.490 Kč/m2 pozemku určeného územním
plánem města jako plochy pro bydlení – v rodinných domech městské a příměstské a ve
výši 1.390 Kč /m2 pozemku určeného územním plánem jako plochy pro bydlení – zahrady,
a to dle Pravidel pro prodej pozemků v lokalitě Ciboušovská.
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Usn. č. 1442/46/2021
Rada města projednala a
A) doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří zrušit usnesení č. 705/25/2018 ze dne
22.02.2018, č. 214/07/2019 ze dne 07.11.2019,
B) ruší
usnesení č. 1176/37/2020 ze dne 05.08.2020.
Usn. č. 1443/46/2021
Rada města projednala a
schvaluje
udělení výpovědi ze smlouvy o nájmu pozemku č. NSN/272/2018/OSM uzavřené dne
29.06.2018 s L. V., 431 51 Klášterec nad Ohří, a to s šestiměsíční výpovědní dobou z
důvodu plánované investiční akce "Vybudování komunikace a parkoviště ul. Pod
Pivovarem".
Usn. č. 1444/46/2021
Rada města projednala a
bere na vědomí
Plán OMH – údržba a opravy 2021.
Usn. č. 1445/46/2021
Rada města projednala a
schvaluje
výjimku z počtu dětí v přípravné třídě Základní školy, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447,
okres Chomutov, IČO 46787496 pro školní rok 2020/2021 a to na 19 dětí.
Usn. č. 1446/46/2021
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit Komunitní plán sociálních a souvisejících
služeb na roky 2021 - 2025 pro města Kadaň a Klášterec nad Ohří.
Usn. č. 1447/46/2021
Rada města projednala a
A) schvaluje
užívání služebního vozidla Škoda Superb registrační značky 8U3 2012 panu Ing. Š. D., a to
za podmínek stanovených v dohodě o dočasném užívání služebního vozidla pro rok 2021,
B) ukládá
místostarostovi města uzavřít dohodu o dočasném užívání služebního vozidla.
Odpovídá: Bc. Pavlína Bláhová - vedoucí OVS
Termín: 31.01.2021
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Usn. č. 1448/46/2021
Rada města projednala a
bere na vědomí
informace z 23. jednání finanční a rozpočtové komise a z 21. jednání komise pro sport.

Dne: 27.01.2021
----------------------------Ing. Štefan Drozd
starosta

----------------------------Ing. Jiří Jaroš
ověřovatel

---------------------------Mgr. David Kodytek
místostarosta

-----------------------------PhDr. Jiřina Malastová
ověřovatel

Usnesení vyhotovila: Ivana Džubinská – asistentka organizačního úseku
Dne: 27.01.2021
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