Město Klášterec nad Ohří
Sbírka usnesení
68. schůze rady města dne 02.03.2022

Usn. č. RM/2114/68/2022
Rada města
volí
ověřovatele zápisu ve složení Ing. Petr Hybner a Ing. Jiří Jaroš.
Usn. č. RM/2115/68/2022
Rada města
schvaluje
upravený program 68. schůze Rady města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2116/68/2022
Rada města
bere na vědomí
informace vedení města a tajemnice městského úřadu.
Usn. č. RM/2117/68/2022
Rada města
A. bere na vědomí
splněné usnesení: RM/2070/65/2022.
B. schvaluje
prodloužení termínu: RM/1844/57/2021, RM/2062/65/2022.
Usn. č. RM/2118/68/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled zadaných zakázek za období 01/2022.
Usn. č. RM/2119/68/2022
Rada města
A. bere na vědomí
program jednání Valné hromady společnosti Lázně Evženie, a.s., která je
naplánována na 17.03.2022,
B. ukládá
zástupci města zvoleného usnesením zastupitelstva města č. ZM/641/21/2022,
Ing. Štefanu Drozdovi, hlasovat pro návrhy usnesení uvedené v programu valné
hromady.
Odpovídá: Ing. Štefan Drozd, starosta
Termín plnění: 31.03.2022
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Usn. č. RM/2120/68/2022
Rada města
bere na vědomí
zápis ze zasedání krizového štábu ze dne 01.03.2022.
Usn. č. RM/2121/68/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled investičních akcí z roku 2021 a začínajícího roku 2022.
Usn. č. RM/2122/68/2022
Rada města
bere na vědomí
informace o průběhu a výsledku veřejných zakázek uskutečněných odborem
výstavby a rozvoje města v období od 09.02.2022 do 02.03.2022.
Usn. č. RM/2123/68/2022
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2.
Usn. č. RM/2124/68/2022
Rada města
A. bere na vědomí
žádost Sdružení přátel GSOŠ Klášterec nad Ohří z.s., IČO 26597616, sídlo
Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří, o změnu termínu konání projektu
Maturitní ples třídy IV. G,
B. schvaluje
změnu termínu konání projektu Maturitní ples třídy IV. G v souladu se žádostí
Sdružení přátel GSOŠ Klášterec nad Ohří z.s., IČO 26597616, sídlo Chomutovská
459, 431 51 Klášterec nad Ohří.
Usn. č. RM/2125/68/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří rozhodnout o poskytnutí individuální
dotace žadateli Tenisový klub Lázně Evženie, IČO 26994313, se sídlem Kyselka
105, 431 51 Klášterec nad Ohří, na pokrytí navýšených nákladů na
elektrickou energii, výše dotace 60.000 Kč.
Usn. č. RM/2126/68/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří rozhodnout o neposkytnutí individuální
dotace žadateli Tenisový klub Lázně Evženie, IČO 26994313, se sídlem Kyselka
105, 431 51 Klášterec nad Ohří, na projekt Mezinárodní tenisový turnaj dětí a
mládeže, neboť tato žádost spadá do dotačního programu „Podpora projektů v
oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2022“
– 2. kolo.
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Usn. č. RM/2127/68/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří rozhodnout o poskytnutí individuální
dotace žadateli LOKO-MOTIV, z.s., IČO 47796057, se sídlem Kamenný vrch
5279, 430 04 Chomutov, na projekt „Historické cyklovlaky 2022, X. ročník“, výše
dotace 55.000 Kč.
Usn. č. RM/2128/68/2022
Rada města
rozhoduje
o poskytnutí individuální dotace žadateli Přátelé hradu Hasištejna, z.s., IČO
22762264, se sídlem Mostecká 39/3, 430 01 Chomutov, na akci pro základní
školy na hradě Hasištejn „Malá procházka středověkem“, výše dotace 42.000 Kč.
Usn. č. RM/2129/68/2022
Rada města
schvaluje
příspěvkové organizaci Zámek Klášterec nad Ohří odpisový plán nově pořízeného
majetku:
1. Yamaha TF-RACK digitální mixážní pult, pořizovací cena 47.795,00 Kč, doba
odpisování 5 let, způsob odpisování rovnoměrný,
2. Profesionální display LH7542UHS-B3 (přísálí východ), pořizovací cena
68.873,20 Kč, doba odpisování 5 let, způsob odpisování rovnoměrný,
3. Profesionální display LH7542UHS-B3 (přísálí západ), pořizovací cena
68.873,20 Kč, doba odpisování 5 let, způsob odpisování rovnoměrný,
4. Podlahový mycí stroj s odsáváním BD 50/50 CBp Classic, pořizovací cena
92.076,16 Kč, doba odpisování 5 let, způsob odpisování rovnoměrný.
Usn. č. RM/2130/68/2022
Rada města
A. rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora kulturních akcí a projektů
pro rok 2022“ těmto žadatelům:
1. Stanislav Skirka, IČO 64703908, sídlo
Radonice, na
projekt Den hudby - Letňák 2022, výše dotace 50.000 Kč;
2. Stanislav Kotous,
, bytem
Kadaň, na
projekt 4. Setkání heligonkářů a harmonikářů SvČ kraje a jejich hostů, výše
dotace 14.000 Kč;
3. Pavel Cikán, IČO 66682762, sídlo
Klášterec nad Ohří,
na projekt Mistrovství Rapubliky ve Freestyle Battlu, výše dotace 40.000 Kč;
4. Pavel Cikán, IČO 66682762, sídlo
Klášterec nad Ohří,
na projekt Klášterecký - Kláštereckým, výše dotace 40.000 Kč;
5. Klub slovenského kopova, z.s., IČO 48282791, sídlo Náměstí 37, 53825
Nasavrky, na projekt Myslivecký ples, výše dotace 10.000 Kč;
6. Divadelní spolek Klas, IČO 63155036, sídlo, 17. listopadu 485, 431 51
Klášterec nad Ohří, na projekt Klášterecká divadelní jařina, výše dotace
25.000 Kč,
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B. rozhoduje
o neposkytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora kulturních akcí a
projektů pro rok 2022“ žadateli Pavel Cikán, IČO 66682762, sídlo
Klášterec nad Ohří, na projekt Klášterecký GRIL Šéf a Food Festival;
C. doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří rozhodnout o poskytnutí neinvestiční
dotace z programu „Podpora kulturních akcí a projektů pro rok 2022“ těmto
žadatelům:
1. Marek Seidl, IČO 67819265, sídlo
Klášterec nad Ohří, na
projekt Rašovické Country Léto, výše dotace 35.000 Kč;
2. Marek Seidl, IČO 67819265, sídlo
Klášterec nad Ohří, na
projekt Rašovické DUNĚNÍ - 4. ročník, výše dotace 25.000 Kč.
Usn. č. RM/2131/68/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1515 o výměře cca
50 m2 k.ú. Miřetice u Klášterce 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/2132/68/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku
parc. č. 329/6 o výměře cca 105 m2 k.ú. Mikulovice u Vernéřova, paní
431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši
200 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti.
Usn. č. RM/2133/68/2022
Rada města
schvaluje
pozastavení přidělování bytů ve vlastnictví města Klášterce nad Ohří dle Pravidel
pro hospodaření s byty, nebytovými prostory a pro nabytí, převod, nájem, pacht
a výpůjčku ostatních nemovitých věcí ve vlastnictví města Klášterce nad Ohří
z důvodu mimořádné situace na Ukrajině.
Usn. č. RM/2134/68/2022
Rada města
neschvaluje
přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
431 51 Klášterec nad Ohří (velikost 3+0, započitatelná plocha 67,40 m2),
panu
431 51 Klášterec
nad Ohří, a to na dobu určitou 1 roku, z důvodu rozhodnutí o pozastavení
přidělování
bytů
v
důsledku
mimořádné
situace
na
Ukrajině.
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Usn. č. RM/2135/68/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. 16, J.Á.Komenského 461, 431 51 Klášterec
nad Ohří společnosti BOS Automotive Products CZ s.r.o., IČO 25418076, se
sídlem U Porcelánky 786, 431 51 Klášterec nad Ohří, na dobu 6 měsíců, za
podmínky poskytnutí bytu výhradně válečným uprchlíkům z Ukrajiny a za
podmínky úhrady veškerých nákladů spojených s užíváním bytu, včetně fondu
oprav, společností BOS Automotive Products CZ s.r.o.
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 31.03.2022
Usn. č. RM/2136/68/2022
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti OMH.
Usn. č. RM/2137/68/2022
Rada města
vydává
Nařízení města Klášterce nad Ohří - Tržní řád.
Usn. č. RM/2138/68/2022
Rada města
schvaluje
tyto podmínky pro žadatele o uložení kabelového vedení datových sítí v
pozemcích města Klášterce nad Ohří (dále jen „žadatel“) a pro vlastníky a
provozovatele stávajícího kabelového vedení datové sítě provozované na území
města Klášterce nad Ohří (dále jen „stávající kabelové vedení“):
1. Nové kabelové vedení datové sítě musí být uloženo do trasy některého
stávajícího kabelového vedení provozované v době žádosti na území města
Klášterce nad Ohří.
2. Veškerou komunikaci a koordinaci s vlastníkem či provozovatelem stávajícího
kabelového vedení zajistí žadatel.
3. V případě, že bude provedeno nové uložení kabelového vedení datové sítě do
trasy některého stávajícího kabelového vedení, nebo v případě, že bude
provedena modernizace stávajícího kabelového vedení, nebude novým žadatelům
ani vlastníkovi či provozovateli stávajícího kabelového vedení v následujících
10 letech umožněno uložení nového či modernizace stávajícího kabelového
vedení s výjimkou provádění nezbytných havarijních oprav.
Usn. č. RM/2139/68/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb č. SPZS/391/2015/OMH
„Svoz komunálního a tříděného odpadu v Klášterci nad Ohří“ ze dne 22.10.2015
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s firmou Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, 50009 Hradec
Králové, IČO 42194920,
B. ukládá
starostovi města Klášterce nad Ohří dodatek č. 5 podepsat.
Odpovídá: Ing. Libor Kocáb, Vedoucí OMH
Termín plnění: 25.03.2022
Usn. č. RM/2140/68/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb č. SPZS/393/2015/OMH
„Úklid a údržba komunikací v majetku města Klášterce nad Ohří“ ze dne
22.10.2015 s firmou Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, 50009
Hradec Králové, IČO 42194920,
B. ukládá
starostovi města Klášterce nad Ohří dodatek č. 5 podepsat.
Odpovídá: Ing. Libor Kocáb, Vedoucí OMH
Termín plnění: 25.03.2022
Usn. č. RM/2141/68/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření dodatku č. 8 k rámcové smlouvě č. SPZS/027/2017/OMH ze dne
15.02.2017 se společností Klášterecká kyselka, s.r.o., IČO 25013866, se sídlem
nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří,
B. ukládá
starostovi města podepsat dodatek č. 8.
Odpovídá: Ing. Libor Kocáb, Vedoucí OMH
Termín plnění: 25.03.2022
Usn. č. RM/2142/68/2022
Rada města
A. jmenuje
v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy, Klášterec nad Ohří,
Petlérská 447, okres Chomutov, ve složení:
- člen určený zřizovatelem - předseda komise ,
místostarosta
- člen určený zřizovatelem , radní pro školství
- člen určený ředitelem Krajského úřadu Ústeckého kraje ,
samostatný referent oddělení správního, odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
- člen určený Českou školní inspekcí , školní inspektorka
ČŠI
- člen určený Českou školní inspekcí - odborník v oblasti
organizace a řízení ve školství
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- člen určený Českou školní inspekcí - odborník v oblasti
státní správy
- pedagogický pracovník ZŠ - pedagog
- člen školské rady ZŠ B. pověřuje
funkcí tajemníka konkursní komise - Lucii Černou, DiS., referenta OSV.
Usn. č. RM/2143/68/2022
Rada města
souhlasí
se zapojením Základní školy, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov do
projektu Ústeckého kraje „Prevence rizikového chování v ÚK 2022“.
Usn. č. RM/2144/68/2022
Rada města
bere na vědomí
informace z 33. jednání komise pro sport, 39. jednání finanční a rozpočtové
komise a 26. jednání komise pro strategický rozvoj města a památkovou péči.

04.03.2022
……………………………
Ing. Štefan Drozd
Starosta

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

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

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

Usnesení vyhotovila: Mgr. Lenka Čížková, asistentka
03.03.2022
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