Město Klášterec nad Ohří
Sbírka usnesení
65. schůze rady města dne 19.01.2022
Usn. č. RM/2045/65/2022
Rada města
volí
ověřovatele zápisu ve složení Bc. Pavla Zemančíková a Ing. Jiří Jaroš.
Usn. č. RM/2046/65/2022
Rada města
schvaluje
program 65. schůze Rady města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2047/65/2022
Rada města
bere na vědomí
informace vedení města a tajemnice městského úřadu.
Usn. č. RM/2048/65/2022
Rada města
A. bere na vědomí
splněná usnesení:
RM/1650/52/2021, RM/1939/59/2021, RM/1948/60/2021, RM/1957/60/2021,
RM/2007/61/2021, RM/2008/61/2021, RM/2009/61/2021, RM/2010/61/2021,
RM/2014/62/2021, RM/2017/63/2021, RM/2027/64/2021, RM/2042/64/2021,
RM/2043/64/2021,
B. schvaluje
prodloužení termínu:
RM/1529/49/2021, RM/1568/50/2021.
Usn. č. RM/2049/65/2022
Rada města
doporučuje
zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedícího Okresního soudu v Chomutově
pana
, nar.
, bytem
, 431 51 Klášterec
nad Ohří, s účinností od 23.02.2022.
Usn. č. RM/2050/65/2022
Rada města
A. bere na vědomí
záměr nabytí akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. ze dne
15.12.2021,
B. doporučuje
zastupitelstvu města vyslovit souhlas s odprodejem 2 ks akcií Regionální
rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. za cenu 10.000 Kč/ks.
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Usn. č. RM/2051/65/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled zadaných zakázek za období 12/2021.
Usn. č. RM/2052/65/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled investičních akcí z roku 2021 a začínajícího roku 2022.
Usn. č. RM/2053/65/2022
Rada města
bere na vědomí
informace o průběhu a výsledku veřejných zakázek uskutečněných odborem
výstavby a rozvoje města v období od 14.12.2021 do 19.01.2022.
Usn. č. RM/2054/65/2022
Rada města
A. bere na vědomí
průběžnou monitorovací zprávu za rok 2020 ke „Strategickému plánu rozvoje
města Klášterce nad Ohří 2016-2023“ a k „Akčnímu plánu 2019-2021“,
B. doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit průběžnou monitorovací zprávu
za rok 2020 ke „Strategickému plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří 20162023“ a k „Akčnímu plánu 2019-2021“.
Usn. č. RM/2055/65/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří rozhodnout o poskytnutí neinvestiční
dotace žadateli Nemocnice Kadaň s.r.o., IČO 25479300, se sídlem Golovinova
1559, 432 01 Kadaň, na zajištění provozu pohotovostní služby nemocnice v roce
2022, výše dotace 545.870 Kč.
Usn. č. RM/2056/65/2022
Rada města
A. souhlasí
s tím, aby Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková
organizace použila část svého rezervního fondu ve výši 300.000 Kč k posílení
svého fondu investic,
B. schvaluje
Mateřské škole, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace,
odpisový plán nově pořízeného majetku:
1. konvektomat Fagor APE-061, pořizovací cena 181.500 Kč, doba odpisování
7 let, způsob odpisování rovnoměrný,
2. digestoř ZAZ, pořizovací cena 112.288 Kč, doba odpisování 20 let, způsob
odpisování rovnoměrný.
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Usn. č. RM/2057/65/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku
parc. č. 1610/80 o výměře 1.248 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, panu
,
, 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši
1.808.500 Kč.
Usn. č. RM/2058/65/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu
města
Klášterce
nad
Ohří
schválit
prodej pozemku
parc. č. 1610/146 stav dle geometrického plánu č. 2350-127/2021 o výměře
939 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, panu
, 432 01 Kadaň, za kupní cenu ve výši 2.400.000 Kč.
Usn. č. RM/2059/65/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1515 o výměře cca 50 m2 k.ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2060/65/2022
Rada města
A. neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 570/1 o výměře cca 470 m2 k.ú. Klášterec
nad Ohří,
B. doporučuje
Zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 570/1 o
výměře cca 470 m2 k.ú. Klášterec nad Ohří.
Usn. č. RM/2061/65/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 329/6 o výměře cca 105 m2 k.ú.
Mikulovice u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2062/65/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 1093/1, 1059 a 1058/2 k. ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohří s Ústeckým krajem, IČO 70892156, se sídlem Velká
Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, dotčených stavbou „Rekonstrukce
chodníků v ulici Osvobozená, vč. úpravy křižovatky a přechodu pro chodce v
Klášterci nad Ohří“, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok,
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu o nájmu pozemků.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 28.02.2022
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Usn. č. RM/2063/65/2022
Rada města
A. bere na vědomí
zápis změny názvu do spolkového rejstříku nájemce Poradna pro rodinu a
mezilidské vztahy Kadaň, z.s., IČO 22723030, se sídlem Mírové náměstí 120,
432 01 Kadaň, a to na TILIA Kadaň, z.s. ke dni nabytí právní moci rozhodnutí,
B. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
č. NSNP/517/2020/OSM ze dne 16.12.2020 spočívající ve změně názvu nájemce.
Usn. č. RM/2064/65/2022
Rada města
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy NSN/266/2020/OSM ze dne 15.07.2020 uzavřené s
Kajak klub z.s., IČO 09072543, se sídlem Strmá 2032, 432 01 Kadaň, dohodou k
31.01.2022.
Usn. č. RM/2065/65/2022
Rada města
A. bere na vědomí
zpětvzetí žádosti o změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor
č. NSNP/313/2019/OSM,
B. revokuje
usnesení č. RM/1955/60/2021 ze dne 10.11.2021,
C. souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytového prostoru č. 206 v objektu ul.
Sadová 528, Klášterec nad Ohří mezi Dr.
, IČO 08098182, se
sídlem Sadová 528, 431 51 Klášterec nad Ohří, jako pronajímatelem a
společností Klaschira, s.r.o., dle stejnopisu notářského zápisu č. NZ 205/2021
sepsaného dne 21.09.2021, se sídlem Stará Kysibelská 598/31, 360 01 Karlovy
Vary, jako podnájemcem.
Usn. č. RM/2066/65/2022
Rada města
bere na vědomí
ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 55/2014/VHČ ze dne 28.07.2014 k
31.12.2021. Jedná se o byt č.
, 431 51 Klášterec nad Ohří
(velikost 1+1, započitatelná plocha 40,19 m2), kde nájemcem byla paní
, zemřelá dne
.
Usn. č. RM/2067/65/2022
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti OMH.
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Usn. č. RM/2068/65/2022
Rada města
souhlasí
s výjimkou z článku 5 odst. 2 Řádu veřejného pohřebiště města Klášterce nad
Ohří ze dne 20. 05. 2020, která spočívá v pohřbení (umístění ostatků) zesnulé
paní
, posledně bytem
, Vejprty, datum
narození
, datum úmrtí
, na veřejném pohřebišti v
Klášterci nad Ohří, a to i přes to, že paní
ke dni úmrtí neměla trvalé
bydliště v Klášterci nad Ohří.
Usn. č. RM/2069/65/2022
Rada města
A. schvaluje
závazný vzor smlouvy o výpůjčce zahradního kompostéru,
B. pověřuje
odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí k uzavírání
jednotlivých smluv se zájemci o vypůjčení zahradního kompostéru za podmínek
stanovených uvedenou smlouvou.
Usn. č. RM/2070/65/2022
Rada města
A. schvaluje
výjimku ze Směrnice Rady města Klášterce nad Ohří upravující postup při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 3/2016 ze dne 07.12.2016 a
zadání zakázky s názvem „Přírodní dětské hřiště v předprostoru zámeckého
parku“ zhotoviteli TR ANTOŠ s.r.o., IČO: 48152587, Nad Perchtou 1631, 511 01
Turnov.
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu s tímto zhotovitelem.
Odpovídá: Ing. Libor Kocáb, Vedoucí OMH
Termín plnění: 15.02.2022
Usn. č. RM/2071/65/2022
Rada města
bere na vědomí
publikační plán na příštích 5 let.
Usn. č. RM/2072/65/2022
Rada města
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. dodatek č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad
Ohří, příspěvková organizace, IČO 47792311, se sídlem Chomutovská 1,
431 51 Klášterec nad Ohří, s účinností od 01.03.2022,
2. příkazní smlouvu příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří,
příspěvková organizace, IČO 47792311, se sídlem Chomutovská 1, 431 51
Klášterec nad Ohří, s účinností od 01.03.2022.
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Usn. č. RM/2073/65/2022
Rada města
A. vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením
§ 166, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy, Klášterec nad Ohří,
Petlérská 447, okres Chomutov, IČO 46787496, s předpokládaným nástupem
01.07.2022,
B. bere na vědomí
text veřejného oznámení konkursního řízení takto:
Rada města Klášterce nad Ohří usnesením č. _________________ z 19.01.2022,
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vyhlášky“)
VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ŘEDITELE/ŘEDITELKY příspěvkové organizace
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov
PŘEDPOKLADY:
 odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1
písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pedagogických pracovnících“),
 plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům), bezúhonnost,
 délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v
činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v
souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, tj. 4 roky
 znalost problematiky řízení školství a školských předpisů, výhodou znalost
problematiky speciálního školství,
 organizační a řídící schopnosti pro daný typ školy.
PÍSEMNĚ DOLOŽTE (originály nebo úředně ověřené kopie):
 přihlášku (uveďte jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon, e-mail)
 strukturovaný životopis,
 doklad o průběhu zaměstnání včetně časového vymezení délky a praxe
spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti dle zákona o
pedagogických pracovnících (např. doklady o vzniku a skončení pracovního
poměru, potvrzení zaměstnavatelů),
 ověřená kopie dokladů o splnění odborné kvalifikace pro přímou
pedagogickou činnost (vysvědčení o státní závěrečné zkoušce či dodatek k
diplomu a diplom, případně doklady o dalším vzdělání),
 výpis z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce,
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čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce
ředitele/ředitelky (ne starší než 2 měsíce),
doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal
příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném
vyučovacím jazyce než českém,
koncepci rozvoje školy (max. rozsah je 5 stran strojopisu formátu A4),
dále můžete doložit i jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti
uplatnitelné na dané pozici.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace: 01.07.2022.
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje
personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky,
a to: Zařazení personální psychologické diagnostiky a využití jejích výsledků a
analytického principu hodnocení úrovně uchazečů ve smyslu kritérií úspěšnosti
výkonu manažerské pozice zaměřených na osobnostní vlastnosti a schopnosti,
styl a zaměřenost práce, individuální hodnotové postoje a osobní motivační
strukturu.
Písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s
označením:
„Konkurs ZŠ – neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu Městského
úřadu Klášterce nad Ohří do 11.02.2022 do 12 hod., nebo poštou na
adresu: Městský úřad Klášterec nad Ohří, Odbor sociálních věcí, školství a
sportu, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří tak, aby byla
doručena do 11.02.2022.
Účastník konkursu nese náklady, které mu účastí v konkursním řízení
vzniknou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit
nový konkurs.
C. odvolává
v souladu s ustanovením § 166, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů,
z vedoucího pracovního místa
ředitele příspěvkové organizace Základní školy, Klášterec nad Ohří, Petlérská
447, okres Chomutov, IČO 46787496, k 30.06.2022,
D. pověřuje
starostu města
1. požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o určení jejich zástupce za člena
konkursní komise,
2. požádat Českou školní inspekci o určení dvou členů konkursní komise, kterými
jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství dle
daného druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo
psycholog a jednoho školního inspektora jako dalšího člena komise,
3. vyzvat ředitele Základní školy, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres
Chomutov, Mgr. Jaromíra Máchu, aby zorganizoval tajnou volbu jednoho
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložil ji
zápisem o volbě,
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4. vyzvat předsedu školské rady Základní školy, Klášterec nad Ohří, Petlérská
447, okres Chomutov o nominování člena do konkursní komise a doložil ji
zápisem o volbě.
Usn. č. RM/2074/65/2022
Rada města
A. bere na vědomí
informaci ředitelky Městského ústavu sociálních služeb Klášterec nad Ohří,
příspěvková organizace, IČO 65082125, se sídlem Lípová 545, Klášterec nad
Ohří,
o nástupu na rodičovskou dovolenou,
B. schvaluje
změnu pracovního úvazku ředitelky Městského ústavu sociálních služeb Klášterec
nad Ohří, příspěvková organizace, IČO 65082125, se sídlem Lípová 545,
Klášterec nad Ohří,
na 25 % týdenní pracovní
doby od 01.02.2022.
Usn. č. RM/2075/65/2022
Rada města
A. schvaluje
užívání služebního vozidla Škoda Superb registrační značky 8U3 2012 panu
Ing. Štefanu Drozdovi, a to za podmínek stanovených v dohodě o dočasném
užívání služebního vozidla pro rok 2022,
B. ukládá
místostarostovi města uzavřít dohodu o dočasném užívání služebního vozidla.
Odpovídá: Bc. Pavlína Bláhová, Vedoucí OVS
Termín plnění: 28.01.2022
Usn. č. RM/2076/65/2022
Rada města
A. bere na vědomí
informace z 32. jednání komise pro sport, z 23., 24. a 25. jednání komise pro
strategický rozvoj města a památkovou péči.
B. ukládá
odboru komunikace informovat stavebníky o záměru pojmenovat nově vzniklou
ulici Ametystová.
Odpovídá: Bc. Adéla Václavíková, DiS., Vedoucí OKO
Termín plnění: 21.01.2022
Usn. č. RM/2077/65/2022
Rada města
A. bere na vědomí
Plán adaptace Klášterce nad Ohří na změnu klimatu, včetně Akčního plánu na
roky 2022-2023,
B. doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí Plán adaptace Klášterce nad Ohří na změnu
klimatu, včetně Akčního plánu na roky 2022-2023.
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19.01.2022
……………………………
Ing. Štefan Drozd
Starosta

……………………………
Mgr. David Kodytek
místostarosta

……………………………
Ing. Jiří Jaroš
ověřovatel

……………………………
Bc. Pavla Zemančíková
ověřovatel

Usnesení vyhotovila: Mgr. Lenka Čížková, asistentka
19.01.2022
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