Město Klášterec nad Ohří
Sbírka usnesení
76. schůze rady města dne 27.07.2022

Usn. č. RM/2369/76/2022
Rada města
volí
ověřovatele zápisu ve složení PhDr. Jiřina Malastová a Mgr. Vojtěch Marvan.
Usn. č. RM/2370/76/2022
Rada města
schvaluje
program 76. schůze Rady města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2371/76/2022
Rada města
bere na vědomí
informace vedení města a tajemnice městského úřadu.
Usn. č. RM/2372/76/2022
Rada města
bere na vědomí
splněná usnesení: RM/2323/74/2022, RM/2335/75/2022, RM/2183/71/2022,
RM/2184/71/2022, RM/2195/71/2022, RM/2219/72/2022, RM/2366/75/2022,
RM/2367/75/2022, RM/2336/75/2022.
Usn. č. RM/2373/76/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled zadaných zakázek za období 06/2022.
Usn. č. RM/2374/76/2022
Rada města
zamítá
žádost Ing.
ze dne 16.06.2022 o uhrazení škody způsobené
přejmenováním ulice Ciboušovská na Ametystovou.
Usn. č. RM/2375/76/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled investičních akcí roku 2022.
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Usn. č. RM/2376/76/2022
Rada města
bere na vědomí
informace o průběhu a výsledku veřejných zakázek uskutečněných odborem
výstavby a rozvoje města v období od 29.06.2022 do 27.07.2022.
Usn. č. RM/2377/76/2022
Rada města
A. bere na vědomí
Monitorovací zprávu za rok 2021 ke „Strategickému plánu rozvoje města
Klášterce nad Ohří 2016 – 2023“,
B. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Monitorovací zprávu za rok 2021 ke „Strategickému
plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří 2016 – 2023“ a k „Akčnímu plánu 2019 –
2021“.
Usn. č. RM/2378/76/2022
Rada města
A. bere na vědomí
Akční plán 2022 - 2023 ke „Strategickému plánu rozvoje města Klášterce nad
Ohří 2016 – 2023“,
B. doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit Akční plán 2022 - 2023 ke
„Strategickému plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří 2016 – 2023“.
Usn. č. RM/2379/76/2022
Rada města
A. projednala
předložený návrh seznamu investičních priorit ZŠ a ZUŠ,
B. souhlasí
s jejich zařazením do Strategického rámce MAP ORP Kadaň pro roky 2021 - 2027
pro možnost podání žádosti o dotaci odsouhlasené zřizovatelem pro žadatele:

Základní škola Krátká, IČO 46787488, se sídlem Krátká 676, Klášterec nad
Ohří, okres Chomutov,

Základní škola Školní, IČO 26787593, se sídlem Školní 519, Klášterec nad
Ohří, okres Chomutov,

Základní škola Petlerská, IČO 46787496, se sídlem Petlerská 447, Klášterec
nad Ohří, okres Chomutov,

Základní umělecká škola, IČO 46787534, se sídlem J.A.Komenského 677,
Klášterec nad Ohří, okres Chomutov.
Usn. č. RM/2380/76/2022
Rada města
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci z ITI Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI UCHA) v
rámci Výzvy ITI č. 14 Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající
k ochraně kulturního dědictví na projekt s názvem „Zřízení městského muzea
v objektu Weberova domu v Klášterec nad Ohří“,
2. závazek k zajištění financování realizace projektu „Zřízení městského muzea
v objektu Weberova domu v Klášterec nad Ohří“ podaného do Výzvy k
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předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústeckochomutovské aglomerace (ITI UCHA) ve výši 85 % dotace z EU a 15 %
vlastních zdrojů.
Usn. č. RM/2381/76/2022
Rada města
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci z ITI Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI UCHA) v
rámci Výzvy ITI č. 16 Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a
obcí na projekt s názvem „Regenerace sídliště – ul. Pod Stadionem a ul.
Královéhradecká - I. etapa“, Klášterec nad Ohří,
2. závazek k zajištění financování realizace projektu „Regenerace sídliště – ul.
Pod Stadionem a ul. Královéhradecká - I. etapa, Klášterec nad Ohří“
podaného do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového
rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI UCHA) ve výši 85 % dotace
z EU a 15 % vlastních zdrojů.
Usn. č. RM/2382/76/2022
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 10.
Usn. č. RM/2383/76/2022
Rada města
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SV/159/2022/OSM ze dne
25.04.2022, k bytu č. 14, Jana Ámose Komenského 461, 431 51 Klášterec
nad Ohří (velikost 0+2, započitatelná plocha 47,50 m2), kde vypůjčitelem je
paní
, spočívající v prodloužení doby výpůjčky,
a to do doby ukončení poskytování kompenzačních příspěvků pro kraje na
zajištění nouzového přístřeší/ubytování ze strany státu a za podmínky, že
výše kompenzačních příspěvků zcela pokryje náklady spojené s nájmem a
službami spojenými s užíváním bytu, nejdéle však do 31.07.2023,
2. přidělení bytu mimo pořadník a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Jana
Ámose Komenského 461, 431 51 Klášterec nad Ohří (velikost 0+2,
započitatelná plocha 47,50 m2), kde nájemcem by byla paní
, a to na dobu určitou do 31.07.2023, s odloženou účinností
ke dni následujícímu po dni ukončení poskytování kompenzačních příspěvků
pro kraje na zajištění nouzového přístřeší/ubytování ze strany státu, nebo ke
dni následujícímu po dni, ke kterému výše kompenzačních příspěvků přestane
pokrývat zcela náklady spojené s nájmem a službami spojenými s užíváním
bytu. Výše nájemného bude činit 60 Kč/m2/měsíc, t.j. nájemné obvyklé v
daném místě.
Usn. č. RM/2384/76/2022
Rada města
bere na vědomí
ukončení Smlouvy o výpůjčce bytu č. SV/161/2022/OSM - 2/2022/VHČ ze dne
25.04.2022 k bytu č. 14, Olšová 573, 431 51 Klášterec nad Ohří (velikost 1+1,
započitatelná plocha 40,09 m2) kde vypůjčitelem je paní
, nar.
, a to ke dni předání bytu tj. k 13.07.2022.
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Usn. č. RM/2385/76/2022
Rada města
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc. č. 561/1 část o výměře cca 320 m2 k.ú. Miřetice
u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2386/76/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření smlouvy o zemědělském pachtu pozemků parc. č. 110/2 o výměře
414 m2, parc. č. 174/1 o výměře 1.672 m2 a parc. č. 190/3 o výměře
6.632 m2 k.ú. Kunov se společností EKOCHOV CMN spol. s r.o., IČO 61537098,
se sídlem Poděbradova 1163, 430 01 Chomutov, za pachtovné ve výši
1.000 Kč/ha/rok,
B. ukládá
starostovi města uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.09.2022
Usn. č. RM/2387/76/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 430/11 o výměře 10 m2 a parc. č.
430/1 část o výměře cca 500 m2 k.ú. Mikulovice u Vernéřova s
, 435 43 Horní Jiřetín, za nájemné ve výši 100 Kč/rok na
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou,
B. ukládá
starostovi města podepsat nájemní smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.09.2022
Usn. č. RM/2388/76/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej pozemku parc. č.
2085/2 část o výměře cca 45 m2 k.ú. Klášterec nad Ohří manželům
, 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu
ve výši 200 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti.
Usn. č. RM/2389/76/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej pozemku parc. č. 1288/1
část o výměře cca 42 m2 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří panu
, 431 91 Vejprty, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 a
úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti.
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Usn. č. RM/2390/76/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej pozemku parc. č.
1419/15 část o výměře cca 77 m2 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří manželům
, 434 01 Most, za kupní cenu ve
2
výši 200 Kč/m a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti.
Usn. č. RM/2391/76/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej pozemku parc. č.
397/233 o výměře 78 m2 k.ú. Mikulovice u Vernéřova panu
, 430 01 Chomutov, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s převodem nemovitosti.
Usn. č. RM/2392/76/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 365/14 část o výměře cca 85 m2 k.ú. Mikulovice
u Vernéřova.
Usn. č. RM/2393/76/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 365/15 část o výměře cca 73 m2 k.ú. Mikulovice
u Vernéřova.
Usn. č. RM/2394/76/2022
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti OMH.
Usn. č. RM/2395/76/2022
Rada města
rozhoduje
v souladu s oddílem I, čl. I, odst. 6, písm. b) a d) Směrnice Rady města
Klášterce nad Ohří upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu č. 3/2016 ze dne 07.12.2016 o zadání veřejné zakázky na zajištění
třídění dřeva z objemného odpadu odevzdaného na sběrném dvoře v Ciboušově v
Klášterci nad Ohří a jeho odvoz k likvidaci firmě Marius Pedersen a.s., IČO:
42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, Hradec Králové, 500 09, coby
provozovateli sběrného dvora na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne
22. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků v rámci akce „Svoz komunálního a
tříděného odpadu v Klášterci nad Ohří".
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Usn. č. RM/2396/76/2022
Rada města
A. bere na vědomí
1. podnět zastupitelky paní
ústav
sociálních
služeb
příspěvková organizace,
2. vyjádření ředitelky MUSS,

Klášterec

k situaci v organizaci Městský
nad
Ohří,
Lípová
545,
, k podnětu paní

B. konstatuje,
že ve všech oblastech činností, které spadají do kompetence zřizovatele, nebyla
zjištěna žádná pochybení,
C. ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí, školství a sportu:
1. zaslat vyjádření k podnětu paní
,
2. zaslat vyjádření Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Odboru sociálních věcí,
3. informovat radu města o výsledcích šetření kontrolních orgánů a závěru auditu
kvality poskytovaných sociálních služeb v rámci obnovení certifikátu Značky
kvality v sociálních službách.
Odpovídá: Bc. Zdena Janichová, vedoucí OSV
Termín plnění: 30.12.2022
Usn. č. RM/2397/76/2022
Rada města
bere na vědomí
informaci odboru sociálních věcí, školství a sportu o přehledu peněžitých darů
účelově určených, účelově neurčených a darů do majetku získaných
příspěvkovými organizacemi včetně prostředků za reklamu a marketing za
1. pololetí 2022.
Usn. č. RM/2398/76/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled smluv a objednávek příspěvkových organizací města Klášterce nad Ohří
za 2. čtvrtletí 2022.
Usn. č. RM/2399/76/2022
Rada města
schvaluje
přílohu pokynu Rady města 1/2020/JSDH, kterým se stanoví zásady pro výkon
služby a odměňování členů jednotky sboru dobrovolných hasičů, s platností od
01.08.2022.
Usn. č. RM/2400/76/2022
Rada města
bere na vědomí
informace z 38. jednání komise pro sport.
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Usnesení vyhotovila: Mgr. Lenka Čížková, asistentka
27.07.2022

01.08.2022

……………………………
Ing. Štefan Drozd
starosta

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

……………………………
PhDr. Jiřina Malastová
ověřovatel

……………………………
Mgr. Vojtěch Marvan
ověřovatel
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