Město Klášterec nad Ohří
Sbírka usnesení
72. schůze rady města dne 04.05.2022

Usn. č. RM/2206/72/2022
Rada města
volí
ověřovatele zápisu ve složení PhDr. Jiřina Malastová a Ing. Petr Hybner.
Usn. è. RM/2207/72/2022
Rada mìsta
schvaluje
upravený program 72. schůze Rady města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2208/72/2022
Rada města
bere na vědomí
informace vedení města a tajemnice městského úřadu.
Usn. č. RM/2209/72/2022
Rada města
A. bere na vědomí
splněné usnesení: RM/2171/70/2022,
B. schvaluje
prodloužení termínu: RM/2199/71/2022.
Usn. č. RM/2210/72/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled zadaných zakázek za období 03/2022.
Usn. č. RM/2211/72/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled investičních akcí roku 2022.
Usn. č. RM/2212/72/2022
Rada města
bere na vědomí
informace o průběhu a výsledku veřejných zakázek uskutečněných odborem
výstavby a rozvoje města v období od 13.04.2022 do 04.05.2022.
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Usn. č. RM/2213/72/2022
Rada města
A. projednala
výjimku z Regulativ pro uspořádání rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v
Klášterci nad Ohří na p. č. 1610/142 k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří,
stavebníka/manželů Luong Van Quan a Ngyuen Thi Linh, bytem Lípová 567, 431
51 Klášterec nad Ohří, v zastoupení paní Ivety Potůčkové, IČO 72621796, se
sídlem 17. listopadu 479, 431 51 Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad
Ohří, a to konkrétně udělení výjimky z bodu 4. schválených Regulativ pro
uspořádání rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří (tj.
zastřešení rodinných domů by mělo být šikmou střechou).
B. schvaluje
výjimku z Regulativ pro uspořádání rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v
Klášterci nad Ohří s dodržením výšky stavby max. 6,5 m.
Usn. č. RM/2214/72/2022
Rada města
A. bere na vědomí
žádost AVZO TSČ ČR p.s. Střelci Klášterec nad Ohří, IČO 70226563, sídlo
Pražská 119, 431 51 Klášterec nad Ohří, o změnu termínu konání projektu
Střelecký den v loděnici,
B. schvaluje
změnu termínu konání projektu Střelecký den v loděnici v souladu se žádostí
AVZO TSČ ČR p.s. Střelci Klášterec nad Ohří, IČO 70226563, sídlo Pražská 119,
431 51 Klášterec nad Ohří.
Usn. č. RM/2215/72/2022
Rada města
schvaluje
účetní závěrky všech městem Klášterec nad Ohří zřízených příspěvkových
organizací sestavené k 31.12.2020 vč. rozdělení výsledku hospodaření.
Usn. č. RM/2216/72/2022
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6.
Usn. č. RM/2217/72/2022
Rada města
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1534/1 o výměře cca 350 m2 k.ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2218/72/2022
Rada města
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1534/1 o výměře cca 300 m2 k.ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohří.
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Usn. č. RM/2219/72/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 882/13 o výměře cca
2.750 m2 k.ú. Vernéřov s Kláštereckou kyselkou, s.r.o., IČO 25013866, se
sídlem nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, na dobu
neurčitou,
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu o výpůjčce.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.06.2022
Usn. č. RM/2220/72/2022
Rada města
A. neschvaluje
záměr prodeje části pozemku par. č. 580/1 o výměře cca 65 m2 k.ú. Klášterec
nad Ohří,
B. doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří neschválit záměr prodeje části pozemku
par. č. 580/1 o výměře cca 65 m2 k.ú. Klášterec nad Ohří.
Usn. č. RM/2221/72/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1811/1 o výměře cca 55 m2 k.ú.Miřetice u
Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2222/72/2022
Rada města
A. ruší
usnesení RM č. 114/04/2014 ze dne 18.12.2014,
B. schvaluje
možnost krátkodobého nájmu nebytového prostoru - velkého sálu v objektu
ul. Budovatelská 486 v Klášterci nad Ohří, pro účely konání schůzí SVJ, za
jednorázovou úplatu 1.500 Kč včetně DPH/schůze,
C. deleguje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, na odbor správy majetku a bytového fondu města
oprávnění rozhodovat a podepisovat smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového
prostoru - velkého sálu v objektu ul. Budovatelská 486 v Klášterci nad Ohří dle
stanovené úplaty.
Usn. č. RM/2223/72/2022
Rada města
A. bere na vědomí
podání nabídky na ubytování na základě výzvy hejtmana Ústeckého kraje
vlastníkům ubytovacích zařízení,
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B. schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění ubytovací kapacity s Ústeckým krajem, IČO
70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to na
bytové jednotky Olšová 573/14 a Jana Ámose Komenského 461/14,
C. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu o zajištění ubytovací kapacity.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 31.05.2022
Usn. č. RM/2224/72/2022
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti OMH.
Usn. č. RM/2225/72/2022
Rada města
bere na vědomí
informace o průběhu a výsledku (zrušení) veřejné zakázky „Pěstební práce v
lesích města Klášterce nad Ohří 2022“ dle oddílu II, článku III, odst. 7 směrnice
Rady města Klášterce nad Ohří upravující postup při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 3/2016 ze dne 07.12.2016.
Usn. č. RM/2226/72/2022
Rada města
bere na vědomí
informace o průběhu a výsledku (zadání) veřejné zakázky „Pěstební práce v
lesích města Klášterce nad Ohří 2022, 2. zadání“ dle oddílu II, článku III, odst. 7
směrnice Rady města Klášterce nad Ohří upravující postup při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu č. 3/2016 ze dne 07.12.2016.
Usn. č. RM/2227/72/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů
č. SSP/151/2019/OMH ze dne 08.04.2019 se společností EKO-PF s.r.o., IČO
62525816, se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora,
B. ukládá
starostovi města podepsat dodatek č. 1.
Odpovídá: Ing. Libor Kocáb, Vedoucí OMH
Termín plnění: 20.05.2022
Usn. č. RM/2228/72/2022
Rada města
A. souhlasí
s pokračováním činnosti přípravné třídy v Základní škole, Klášterec nad Ohří,
Petlérská 447, okres Chomutov, ve školním roce 2022/2023,
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B. ukládá
odboru sociálních věcí, školství a sportu podat žádost o souhlas s pokračováním
činnosti přípravné třídy na Základní škole, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447,
okres Chomutov, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
Odpovídá: Bc. Zdena Janichová, Vedoucí OSV
Termín plnění: 30.05.2022
Usn. č. RM/2229/72/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled smluv a objednávek příspěvkových organizací města Klášterce nad Ohří
za 1. čtvrtletí 2022.
Usn. č. RM/2230/72/2022
Rada města
bere na vědomí
informace ze 41. jednání finanční a rozpočtové komise a 36. jednání komise pro
sport.

04.05.2022
……………………………
Ing. Štefan Drozd
starosta

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

……………………………
Ing. Petr Hybner
ověřovatel

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

Usnesení vyhotovila: Mgr. Lenka Čížková, asistentka
04.05.2022
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