Město Klášterec nad Ohří
Sbírka usnesení
17. zasedání zastupitelstva města dne 24.06.2021

Usn. č. ZM/483/17/2021
Zastupitelstvo města
volí
volební komisi ve složení: Ing. Petr Hybner (předseda), p. Zuzana Ježková,
Mgr. Vojtěch Marvan.
Usn. č. ZM/484/17/2021
Zastupitelstvo města
volí
ověřovatele zápisu ve složení: PaedDr. Václav Homolka a p. Pavel Volák.
Usn. č. ZM/485/17/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje
upravený program 17. zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. ZM/486/17/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informace vedení města a tajemnice městského úřadu.
Usn. č. ZM/487/17/2021
Zastupitelstvo města
A. bere na vědomí
splněná usnesení:
Číslo usnesení ZM/465/16/2021 požádat vedení Ústeckého kraje
o přehodnocení stanoviska ohledně pozastavení registrací k očkování proti
COVID-19 v Klášterci nad Ohří.
Termín: 27.04.2021
Žádost zaslána 27.04.2021
Číslo usnesení ZM/443/15/2021 podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
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.
,
431 51 Klášterec nad Ohří
Termín: 30.04.2021
Podpis smlouvy dne 12.04.2021
Číslo usnesení ZM/429/15/2021 podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
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
, 431 51 Klášterec nad Ohří
Termín: 30.04.2021
Podpis smlouvy dne 15.04.2021
Číslo usnesení ZM/427/15/2021 podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
prodej části pozemku parc. č. 1610/80, označenou jako B.17 o výměře cca
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716 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, manželům
, 431 51 Klášterec nad Ohří
Termín: 30.04.2021
Podpis smlouvy dne 12.04.2021
Číslo usnesení ZM/428/15/2021 podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní
na prodej části pozemku parc. č. 1610/80, označenou jako B.15 o výměře cca
890 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří,
, 431 51 Klášterec nad Ohří
Termín: 30.04.2021
Podpis smlouvy dne 08.04.2021
Číslo usnesení ZM/430/15/2021 podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
prodej části pozemku parc. č. 1610/80, označenou jako B.11 o výměře cca
779 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří,
, 431 51 Klášterec nad Ohří
Termín: 30.04.2021
Podpis smlouvy dne 13.05.2021
Číslo usnesení ZM/432/15/2021 podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
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
, 431 51 Klášterec nad Ohří a
, 431 51 Klášterec nad Ohří
Termín: 30.04.2021
Podpis smlouvy dne 04.05.2021
Číslo usnesení ZM/434/15/2021 podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
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
, 431 51 Klášterec nad Ohří
Termín: 30.04.2021
Podpis smlouvy dne 24.03.2021
Číslo usnesení ZM/436/15/2021 podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
prodej části pozemku parc. č. 1610/80, označenou jako B.14 o výměře cca
818 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří,
, 431 51
Klášterec nad Ohří a
, 432 01 Kadaň
Termín: 30.04.2021
Podpis smlouvy dne 24.03.2021
Číslo usnesení ZM/438/15/2021 podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní
na 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.
a Ing.
, 431 51 Klášterec nad Ohří
Termín: 30.04.2021
Podpis smlouvy dne 19.04.2021
B. schvaluje
prodloužení termínu:
Usn. č. 435/15/2021 podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části
pozemku parc. č. 1610/80, označenou jako B.13 o výměře cca 790 m2 v k.ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohří,
, 432 01
Kadaň a
, 431 51 Klášterec nad Ohří
Původní termín: 30.04.2021
Nový termín: 31.07.2021
Usn. č. ZM/488/17/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informaci jednatele společnosti o účetní závěrce za rok 2020 a průběhu činností
01-04/2021.
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Usn. č. ZM/489/17/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu předsedy finančního výboru.
Usn. č. ZM/490/17/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu předsedkyně kontrolního výboru.
Usn. č. ZM/491/17/2021
Zastupitelstvo města
neschvaluje
podnět
,
,
,
a
na pořízení změny Územního plánu Klášterec nad Ohří
na části pozemcích parc. č. 1524/4, 1524/5, 1321/6 v k. ú. Miřetice u Klášterce
nad Ohří z původního funkčního využití plochy ZP - plochy smíšené
nezastavěného území, ZV - plochy veřejných prostranství - zeleň na veřejných
prostranství, VP - plochy veřejných prostranství na funkční využití plochy BM plochy pro bydlení - v rodinných domech městské a příměstské.
Usn. č. ZM/492/17/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje
1. podání Žádosti o dotaci na realizaci projektu "Pořízení automobilu pro MÚSS",
2. dofinancování projektu s názvem "Pořízení automobilu pro MÚSS" z vlastních
zdrojů v minimální výši 25 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů
neuznatelných. Dotace na pořízení automobilu číní 75 % uznatelných nákladů.
Usn. č. ZM/493/17/2021
Zastupitelstvo města
rozhoduje
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.
Usn. č. ZM/494/17/2021
Zastupitelstvo města
rozhoduje
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 2021, výše dotace 551.988 Kč.
Usn. č. ZM/495/17/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7.
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Usn. č. ZM/496/17/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje
celoroční hospodaření města v roce 2020 a závěrečný účet města Klášterce nad
Ohří za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2020, a to bez výhrad.
Usn. č. ZM/497/17/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje
účetní závěrku města Klášterce nad Ohří sestavenou k 31.12.2020.
Usn. č. ZM/498/17/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje
dotační program "Podpora činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových
aktivit, zejména dětí a mládeže, pro rok 2022".
Usn. č. ZM/499/17/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje
dotační program "Podpora projektů v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových
aktivit dětí a mládeže pro rok 2022".
Usn. č. ZM/500/17/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje
dotační program "Podpora kulturních akcí a projektů pro rok 2022".
Usn. č. ZM/501/17/2021
Zastupitelstvo města
rozhoduje
v rámci Programu návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na
výměnu kotlů o poskytnutí návratné finanční výpomoci těmto žadatelům:
1. Ludmila Tesařová, narozena
, bytem
, 431 51
Klášterec nad Ohří, 150.000 Kč na výměnu za plynový kondenzační kotel,
2. Slavomír Macola, narozen
, bytem
431 51
Klášterec nad Ohří, 200.000 Kč na výměnu za kotel na biomasu s ručním
přikládáním,
3. Vlastimil Hubert, narozen
, bytem
431 51 Klášterec
nad Ohří, 150.000 Kč na výměnu za plynový kondenzační kotel,
4. Petr Kalda, narozen
, bytem
431 51 Klášterec nad
Ohří, 150.000 Kč na výměnu za plynový kondenzační kotel.
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Usn. č. ZM/502/17/2021
Zastupitelstvo města
rozhoduje
o poskytnutí dotace v dotačním programu „Obnova nemovitostí v Městské
památkové zóně v Klášterci nad Ohří v letech 2021-2023“ těmto žadatelům:
1. Bohuslav Novohradský, bytem
431 51 Klášterec nad Ohří, na
kompletní výměnu střední krytiny včetně klempířských prvků, okapů, svodů a
4 ks střešních oken na objektu nám. Dr. E. Beneše 92, výše dotace
70.220 Kč,
2. Manželé Iveta a Martin Mudrovi, bytem
431 51 Klášterec nad
Ohří, na výměnu vchodových dveří a garážových vrat na objektu Tyršova
137, výše dotace 62.387 Kč,
3. Patrik Fanta, bytem
431 51 Klášterec nad Ohří, na rekonstrukci
fasády a novou střešní krytinu na objektu Tyršova 138, výše dotace
100.000 Kč.
Usn. č. ZM/503/17/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje
"Plán inventur na rok 2021" k zajištění inventarizace majetku a závazků města
Klášterce nad Ohří dle směrnice Rady města Klášterec nad Ohří č. 4/2015
o inventarizaci majetku a závazků města Klášterec nad Ohří.
Usn. č. ZM/504/17/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej bytové jednotky č. 366/9 v budově č. p. 365, 366 v ulici Boženy
Němcové, včetně spoluvlastnického podílu 1081/10000 na společných částech
budovy č. p. 365, 366 a pozemcích parc. č. 380, 381 k.ú. Miřetice u Klášterce
nad Ohří zájemci panu
za kupní cenu ve výši 1.481.000 Kč na základě podané nabídky dne
31.05.2021, panem
Usn. č. ZM/505/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej 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, paní
, 434 01 Most, za kupní cenu ve výši
2
200 Kč/m a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí,
B. ukládá
starostovi města podepsat kupní smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.09.2022
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Usn. č. ZM/506/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1546/8 o výměře 330 m2 v 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,
B. ukládá
starostovi města podepsat kupní smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 31.03.2022
Usn. č. ZM/507/17/2021
Zastupitelstvo města
neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1610/80 o výměře cca 800 m2 v k.ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. ZM/508/17/2021
Zastupitelstvo města
neschvaluje
záměr prodeje částí pozemku parc. č. 115/3 o výměře cca 45 m2 a cca 100 m2
k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. ZM/509/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1345/18 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří, manželům
, 434 01 Most, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitosti,
B. ukládá
starostovi města podepsat kupní smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.09.2022
Usn. č. ZM/510/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1365/6 o výměře 53 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad
Ohří, manželům
, 363 01
Ostrov, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s
převodem nemovitosti,
B. ukládá
starostovi města podepsat kupní smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 31.03.2022
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Usn. č. ZM/511/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1686/3 o výměře 45 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad
Ohří, paní
, 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu
ve výši 200 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti,
B. ukládá
starostovi města podepsat kupní smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 31.03.2022
Usn. č. ZM/512/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 666/4 o výměře 66 m2 v k.ú. Rašovice u Klášterce nad
Ohří, stav dle GP č. 310-27/2021, manželům
, 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši
2
200 Kč/m a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti,
B. ukládá
starostovi města podepsat kupní smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.09.2022
Usn. č. ZM/513/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej pozemků parc. č. 397/221 o výměře 1 m2, parc. č. 397/222 o výměře
10 m2 a parc. č. 397/223 o výměře 20 m2 k.ú. Mikulovice u Vernéřova, stav dle
GP č. 392-50/2020, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Špičák
Mikulovice, IČO 61345920, se sídlem Jana Ámose Komenského 452, 431 51
Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených
s převodem nemovitostí,
B. ukládá
starostovi města podepsat kupní smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 31.03.2022
Usn. č. ZM/514/17/2021
Zastupitelstvo města
neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 695 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří.
Usn. č. ZM/515/17/2021
Zastupitelstvo města
neschvaluje
záměr prodeje částí pozemků parc. č. 695 a parc. č. 724/1 o celkové výměře cca
75 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
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Usn. č. ZM/516/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1610/80, označenou jako A.01 o výměře cca
1.114 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, paní
,
, 431 51 Klášterec nad Ohří a panu
,
,
431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 2.000.100 Kč.
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.09.2021
Usn. č. ZM/517/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1610/80, označenou jako A.02 o výměře cca
1.162 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, manželům
,
, 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši
2.250.000 Kč,
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.09.2021
Usn. č. ZM/518/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1610/80, označenou jako A.03 o výměře cca
942 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, manželům
,
, 438 01 Žatec a
, 252 63 Roztoky, za
kupní cenu ve výši 1.655.000 Kč,
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.09.2021
Usn. č. ZM/519/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1610/80, označenou jako A.04 o výměře cca
873 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, panu
,
,
431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.759.000 Kč,
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.09.2021
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Usn. č. ZM/520/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1610/80, označenou jako A.05 o výměře cca
939 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, panu
,
, 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.950.000 Kč,
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.09.2021
Usn. č. ZM/521/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1610/80, označenou jako A.06 o výměře cca
976 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, panu
,
,
431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.779.000 Kč,
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.09.2021
Usn. č. ZM/522/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1610/80, označenou jako A.07 o výměře cca
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,
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.09.2021
Usn. č. ZM/523/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1610/80, označenou jako B.01 o výměře cca
1.290 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, panu
,
, 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 1.935.500 Kč,
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.09.2021
Usn. č. ZM/524/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1134/6, parc. č. 1134/7, parc. č. 1134/8,
parc. č. 1134/9 a parc. č. 1134/10 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, od České
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republiky, Správy železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, a to včetně technickým podmínek převodu
a převzetí případných ekologických závazků,
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu o bezúplatném převodu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 31.05.2022
Usn. č. ZM/525/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej pozemků parc. č. 498 o výměře 289 m2, parc. č. 541 o výměře 18 m2 a
parc. č. 43/3 část o výměře cca 945 m2 k.ú. Hradiště u Vernéřova, manželům
,
, 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní
cenu ve výši 150 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí,
B. ukládá
starostovi města podepsat kupní smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.06.2022
Usn. č. ZM/526/17/2021
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 43/3 o výměře cca 85 m2 k.ú. Hradiště u
Vernéřova, paní
,
, 431 51 Klášterec nad Ohří, za kupní
cenu ve výši 150 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti,
B. ukládá
starostovi města podepsat kupní smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 30.06.2022
Usn. č. ZM/527/17/2021
Zastupitelstvo města
Konstatuje
že usnesení č. 464/16/2021 ze dne 22.04.2021 se týká i jednotlivých žádostí
doručených dne 22.02.2021.
Usn. č. ZM/528/17/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje
udělení Ceny města Klášterce nad Ohří paní Heleně Voříškové za příkladnou
a dlouholetou práci ve zdravotnictví a obětavou péči o seniory a nemocné.
Usn. č. ZM/529/17/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o sociální problematice ve městě za rok 2020.
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Usn. č. ZM/530/17/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje
Dohodu o zajištění předškolního vzdělávání v mateřské škole zřizované městem
Kláštercem nad Ohří v měsíci červenec a srpen 2021 s obcí Perštejn,
IČO 00262072.
Usn. č. ZM/531/17/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje
pravidla projektu participativního rozpočtu Společně pro Klášterec 2022.
Usn. č. ZM/532/17/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informaci o rozvoji lázeňství ve městě Klášterec nad Ohří.

29.06.2021
……………………………
Ing. Štefan Drozd
Starosta

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

……………………………
Pavel Volák
ověřovatel

……………………………
PaedDr. Václav Homolka
ověřovatel

Usnesení vyhotovila: Mgr. Lenka Čížková, asistentka
29.06.2021
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