Město

Klášterec

nad

Ohří

USNESENÍ
ze 34. schůze Rady města, konané dne 16. prosince 2015

Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body:

Usn. č. 866/34/2015
Rada města projednala a
volí
ověřovatele zápisu ve složení: p. Vladimír Klíma, p. Josef Suchý.
Usn. č. 867/34/2015
Rada města projednala a
schvaluje
upravený program 34. schůze Rady města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. 868/34/2015
Rada města projednala a
bere na vědomí
informace vedení města.
Usn. č. 869/34/2015
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
splněná usnesení
Usn. č. 769/31/2015
oslovit odborníka na zpracování stavebně technického
průzkumu a kontrolu úplnosti technické specifikace a
dokumentace k podlimitní veřejné zakázce „Kino
Egerie Klášterec nad Ohří řešení interiéru a vnitřních
stavebních úprav domu č.p. 93“, zajistit komplexní právní
analýzu probíhajícího zadávacího řízení na podlimitní veřejnou
zakázku „Kino Egerie Klášterec nad Ohří řešení interiéru a
vnitřních stavebních úprav domu č.p. 93“, informovat
administrátora o rozhodnutí o pozastavení
Usn. č. 770/31/2015
oslovit odborníka na zpracování stavebně technického
průzkumu a kontrolu úplnosti technické specifikace a
dokumentace k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce
havarijního stavu směšovací stanice tepla a doplnění
kvalitativní regulace topných okruhů v objektu ZŠ Krátká v
Klášterci nad Ohří“, zajistit komplexní právní analýzu
probíhajícího zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
„Rekonstrukce havarijního stavu směšovací stanice tepla a
doplnění kvalitativní regulace topných okruhů v objektu ZŠ
Krátká v Klášterci nad Ohří“, informovat administrátora o
rozhodnutí o pozastavení
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Usn. č. 772/31/2015
Usn. č. 779/31/2015

nepřijaté usnesení
Usn. č. 831/32/2015

dopracovat podmínky záměru prodeje pozemku parc. č. 1097,
jehož součástí je stavba č. p. 110 a pozemku parc. č. 1098 v
k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří
podepsat dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu souboru movitých
věcí, pozemků a budov uzavřenou dne 27.06.2008 se
společností Lázně Evženie a. s., Klášterec nad Ohří, spočívající
v zúžení předmětu nájmu, a to o soubor místností
nacházejících se v 2. NP budovy č. p. 20, stojící na pozemku
parc. č. 1179 k. ú. Klášterec nad Ohří a snížení nájemného
zaslat přijaté vyjádření RM k udělení daru paní Ing. K. M. na
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly při
Ministerstvu vnitra ČR, včetně příloh v písemnosti uvedených
podpis smlouvy o poskytování konzultační a poradenské
činnosti s JUDr. M. D., Chomutov

B) schvaluje
změnu termínu usnesení
Usn. č. 573/21/2015
připravit vyhlášení záměru na výběr vhodného partnera k
dlouhodobému zajištění kompletní služby spojené se získáním
dotační podpory z evropských a národních fondů a
administrativní věci s tím spojené
Původní termín: 30.11.2015
Nový termín: 29.01.2016
Usn. č. 802/32/2015
zajistit zadání nového znaleckého posudku ve věci řešení sporu
soudního řízení vedeného u Okresního soudu v Chomutově
pod sp. zn. 33 C 432/2012
Původní termín: 30.11.2015
Nový termín: 29.01.2016
Usn. č. 870/34/2015
Rada města projednala a
A) stanovuje
k 01.01.2016 celkový počet zaměstnanců města zařazených v Městském úřadu na 67,
zaměstnanců města 1 (Městský architekt) a zvláštní orgány města: velitel JSDH 1,
Městská policie 16
B) schvaluje
předložený a upravený Organizační řád Městského úřadu Klášterec nad Ohří, včetně
příloh, s účinností od 01.01.2016
C) ukládá
zapracovat pod odbor OSVŠaS metodické vedení příspěvkové organizace Zámek
Klášterec nad Ohří.
Odpovídá: Bc. Jaroslav Kohout – vedoucí úřadu
Termín: 31.12.2015
Usn. č. 871/34/2015
Rada města projednala a
bere na vědomí
seznam investičních akcí.
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Usn. č. 872/34/2015
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
informaci o stavu přípravy scénáře městského muzea v čp. 120 v Klášterci nad Ohří
(Weberův dům)
B) schvaluje
zadávací dokumentaci a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Zpracování
projektové dokumentace městského muzea v Klášterci nad Ohří"
C) jmenuje
komisi pro otevírání obálek, hodnocení kvalifikace a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku "Zpracování projektové dokumentace městského muzea v Klášterci nad Ohří"
v tomto složení:
- členové komise: Ing. Š. D., p. J. S., Ing. P. H., Dr. Ing. R. H., p. V. D.
- náhradníci členů: Ing. Š. K., p. S. P., Bc. J. K., Dis. A. Ch., p. P. M.
D) ukládá
1. starostovi města učinit nezbytné kroky související s vyhlášením a administrací
předmětné veřejné zakázky
Odpovídá: Vlastimil Dokoupil - OVaRM
Termín: 29.01.2016
2. oslovit jmenovité uchazeče: Ing. S. P., Ing. arch. T. B., L. K., projekční kancelář
MESSOR s.r.o.
Odpovídá: Vlastimil Dokoupil - OVaRM
Termín: 29.01.2016
Usn. č. 873/34/2015
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
informaci o přidělení finančního příspěvku z Fondu Ústeckého kraje na akci
"Modernizace zázemí aquaparku v Klášterci nad Ohří - I. etapa" ve výši 500.000,- Kč
B) schvaluje
zadávací dokumentaci a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Výstavba
hygienického zázemí Aquaparku v Klášterci nad Ohří" v souladu s bodem 2.1.3 písm. b)
platné Směrnice Rady města Klášterce nad Ohří č. 6/2015 ze dne 17.06.2015
C) jmenuje
komisi pro otevírání obálek, hodnocení kvalifikace a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku "Výstavba hygienického zázemí Aquaparku v Klášterci nad Ohří v tomto
složení:
- členové komise: Ing. Š. D., p. J. S., Ing. P. H., Ing. Š. K., p. V. D.
- náhradníci členů: p. S. P., Bc. J. K., p. P. V., p. V. K., p. P. M.
D) ukládá
1. starostovi města učinit nezbytné kroky související s vyhlášením a administrací
předmětné veřejné zakázky
Odpovídá: Vlastimil Dokoupil - OVaRM
Termín: 29.01.2016
2. oslovit jmenovité uchazeče: NEPRO stavební a.s., PRO URBAN s.r.o., J. F., Stavební
firma Petr Horský s.r.o., STAVMAX-Bezděk s.r.o.
Odpovídá: Vlastimil Dokoupil - OVaRM
Termín: 29.01.2016
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Usn. č. 874/34/2015
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
informaci o aktuálních podmínkách možného čerpání dotačních prostředků na realizaci
energetických úspor v rámci Operačního programu Životní prostředí
B) neschvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí z důvodu řešení
realizace energetických úspor MŠ Lípová v Klášterci nad Ohří z vlastních zdrojů města.
Odpovídá: Vlastimil Dokoupil – OVaRM
Termín: 31.03.2015
Usn. č. 875/34/2015
Rada města projednala a
A) schvaluje
uzavření smlouvy č. 15/SML 2702 o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého
kraje k realizaci projektu "Modernizace zázemí aquaparku v Klášterci nad Ohří - I.
etapa mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO 70892
156 a městem Kláštercem nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří, IČO
00261939
B) ukládá
starostovi města podepsat smlouvu č. 15/SML 2702 o poskytnutí investiční dotace z
Fondu Ústeckého kraje.
Odpovídá: Vlastimil Dokoupil - OVaRM
Termín: 23.12.2015
Usn. č. 876/34/2015
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
ukončení platnosti Smlouvy o nájmu bytu č. 66/2014/VHČ ze dne 01.10.2014, ke dni
20.12.2015, z důvodu úmrtí nájemce bytu
B) souhlasí
s návrhem žadatelky (dcery zemřelé), že byt vyklidí a předá městu nejpozději do
31.12.2015.
Usn. č. 877/34/2015
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
žádost pana L. J., IČO 03571432, 431 51 Domašín
B) neschvaluje
panu J., IČO 03571432, 431 51 Domašín, odklad platby nájmu do 01.03.2016 v
pronajatých nebytových prostorech v objektu ul. Chomutovská č. p. 207, Klášterec nad
Ohří.
Usn. č. 878/34/2015
Rada města projednala a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 18.

4

Usn. č. 879/34/2015
Rada města projednala a
schvaluje
prodloužení platnosti POH města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. 880/34/2015
Rada města projednala a
A) odvolává
členy povodňové komise: Ing. K. M. (předseda), p. J. J. (1. zástupce předsedy)
B) jmenuje
členy povodňové komise: Ing. Š. D. (předseda), p. J. S. (1. zástupce předsedy).
Usn. č. 881/34/2015
Rada města projednala a
A) schvaluje
1. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby v rámci akce "Zajištění údržby
zeleně zámeckého parku v Klášterci nad Ohří od 01.03.2016 do 28.02.2017",
2. předloženou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace včetně příloh,
3. seznam 4 firem, kterým bude odeslána adresná výzva dle směrnice upravující
postup při zadávání veřejných zakázek č. 6/2015 ze dne 17.06.2015 (dále jen
směrnice)
B) jmenuje
v souladu se směrnicí členy hodnotící komise dle předloženého návrhu vč. náhradníků.
Usn. č. 882/34/2015
Rada města projednala a
souhlasí
se zajištěním zkušebního provozování bezplatné přepravy osob z Klášterce nad Ohří do
Klášterecké Jeseně v období od 04.01.2016 do 31.03.2016, jedním spojem denně. Po
tomto datu bude provedena analýza vytíženosti přepravy dle stanovených podmínek.
Při splnění těchto podmínek bude přeprava provozována i nadále. Přepravu by
zajišťovala firma P. Š., 431 63 Perštejn, IČO 63739445, DIČ CZ501214061.
Usn. č. 883/34/2015
Rada města projednala a
schvaluje
zahraniční služební cestu Dr. Ing. R. H. do Grossrueckerswalde dne 18.01.2016.
Usn. č. 884/34/2015
Rada města projednala a
A) ruší
k 31.12.2015 pověření výkonem funkce veřejného opatrovníka jménem města
Klášterce nad Ohří, určeného opatrovníkem osoby s omezením svéprávnosti usnesením
okresního soudu v Chomutově čj.: 15P 657/81-67 ze dne 26.07.2011, zaměstnance
města Klášterec nad Ohří, zařazeného do Městského úřadu v Klášterci nad Ohří, Odbor
sociálních věcí, školství a sportu paní Bc. J. H. Dis., a v její nepřítomnosti paní J. D.
B) pověřuje
s účinností od 01.01.2016 výkonem funkce veřejného opatrovníka jménem města
Klášterce nad Ohří, určeného opatrovníkem osoby s omezením svéprávnosti usnesením
okresního soudu v Chomutově čj.: 15P 657/81-67 ze dne 26.07.2011, zaměstnance
města Klášterec nad Ohří, zařazeného do Městského úřadu v Klášterci nad Ohří, Odbor
sociálních věcí, školství a sportu paní J. B. a v její nepřítomnosti pana Bc. M. D.
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Usn. č. 885/34/2015
Rada města projednala a
A) ruší
k 31.12.2015 pověření výkonem funkce veřejného opatrovníka jménem města
Klášterce nad Ohří, určeného opatrovníkem osoby s omezením svéprávnosti usnesením
okresního soudu v Chomutově čj.: 19P 335/86-319, zaměstnance města Klášterec nad
Ohří, zařazeného do Městského úřadu v Klášterci nad Ohří, Odbor sociálních věcí,
školství a sportu paní Bc. J. H. Dis., a v její nepřítomnosti paní J. D.
B) pověřuje
s účinností od 01.01.2016 výkonem funkce veřejného opatrovníka jménem města
Klášterec nad Ohří, určeného opatrovníkem osoby s omezením svéprávnosti usnesením
okresního soudu v Chomutově čj.:19P 335/86-319, zaměstnance města Klášterec nad
Ohří, zařazeného do Městského úřadu v Klášterci nad Ohří , Odbor sociálních věcí,
školství a sportu paní J. B. a v době její nepřítomnosti pana Bc. M. D.
Usn. č. 886/34/2015
Rada města projednala a
A) ruší
k 31.12.2015 pověření výkonem funkce veřejného opatrovníka jménem města
Klášterec nad Ohří, určeného opatrovníkem osoby s omezením svéprávnosti usnesením
okresního soudu v Chomutově čj.: 14 Nc 1310/2012-49, zaměstnance města Klášterec
nad Ohří, zařazeného do Městského úřadu v Klášterci nad Ohří, Odbor sociálních věcí,
školství a sportu paní Bc. J. H. Dis., a v její nepřítomnosti paní J. D.
B) pověřuje
s účinností od 01.01.2016 výkonem funkce veřejného opatrovníka jménem města
Klášterec nad Ohří, určeného opatrovníkem osoby s omezením svéprávnosti usnesením
okresního soudu v Chomutově čj.:14 Nc 1310/2012-49, zaměstnance města Klášterec
nad Ohří, zařazeného do Městského úřadu v Klášterci nad Ohří , Odbor sociálních věcí,
školství a sportu paní J. B. a v době její nepřítomnosti pana Bc. M. D.
Usn. č. 887/34/2015
Rada města projednala a
A) schvaluje
výjimku ze směrnice č. 6/2015 Rady města Klášterce nad Ohří ze dne 17.06.2015,
upravující postup při zadávání veřejných zakázek, a uzavření smlouvy o poskytování
právní pomoci s Mgr. L. Ch., advokátkou, se sídlem Velké Popovice, PSČ 251 69, IČO
73734896
B) ukládá
starostovi města uzavřít smlouvu o poskytování právní pomoci dle předloženého
návrhu.
Odpovídá: Bc. Pavlína Bláhová – vedoucí OVS
Termín: 31.12.2015
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Usn. č. 888/34/2015
Rada města projednala a
A) schvaluje
výjimku ze směrnice č. 6/2015 Rady města Klášterce nad Ohří ze dne 17.06.2015,
upravující postup při zadávání veřejných zakázek, a uzavření dodatku k Rámcové
smlouvě č. 47158865 ze dne 21.12.2011 na poskytování telekomunikačních mobilních
služeb poskytovatele T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4,
IČO 64949681, dle předložené nabídky
B) ukládá
starostovi města uzavřít dodatek k rámcové smlouvě č. 47158865.
Odpovídá: Bc. Pavlína Bláhová – vedoucí OVS
Termín: 31.12.2015
Usn. č. 889/34/2015
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
rezignaci pana M. P. na funkci člena v Komisi prevence kriminality a veřejného pořádku
B) jmenuje
do funkce člena Komise prevence kriminality a veřejného pořádku pana P. J.
Usn. č. 890/34/2015
Rada města projednala a
bere na vědomí
informace z činnosti a jednání komisí a pracovních skupin Rady města Klášterce nad
Ohří do 01.12.2015.
Usn. č. 891/34/2015
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
informace o docházce jednotlivých členů Komisí rady města a Výborů zastupitelstva
města
B) ukládá
tajemníkovi předat informace o účasti členů Komisí rady města jednotlivým politickým
stranám a uskupením.
Odpovídá: Bc. Jaroslav Kohout – vedoucí úřadu
Termín: 31.12.2015
Usn. č. 892/34/2015
Rada města projednala a
schvaluje
zahraniční služební cestu Ing. Š. D., starosty a p. J. S., místostarosty do
Grossrueckerswalde dne 18.01.2016.
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Usn. č. 893/34/2015
Rada města v působnosti Valné hromady společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o.
A) schvaluje
smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o. s panem S.
P., 431 51 Klášterec nad Ohří
B) ukládá
jednateli společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o., panu S. P., podepsat smlouvu o
výkonu funkce jednatele.
Odpovídá: Ing. Štefan Drozd - starosta města
Termín: 17.12.2015

Dne: 21.12.2015

-----------------------p. Vladimír Klíma
ověřovatel

-----------------------p. Josef Suchý
ověřovatel

-------------------------Ing. Štefan Drozd
starosta

Usnesení vyhotovila: Marie Fabianová – asistentka kanceláře úřadu
Dne: 21.12.2015
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