Město Klášterec nad Ohří
Sbírka usnesení
77. schůze rady města dne 17.08.2022
Usn. č. RM/2401/77/2022
Rada města
volí
ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Pavla Zemančíková a Ing. Jiří Jaroš.
Usn. č. RM/2402/77/2022
Rada města
schvaluje
program 77. schůze Rady města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2403/77/2022
Rada města
bere na vědomí
informace vedení města.
Usn. č. RM/2404/77/2022
Rada města
bere na vědomí
splněná usnesení: RM/2238/73/2022, RM/2286/74/2022.
Usn. č. RM/2405/77/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled zadaných zakázek za období 07/2022.
Usn. č. RM/2406/77/2022
Rada města
schvaluje
směrnici Rady města Klášterce
zaměstnanců.

nad

Ohří

-

Program

podpory

náboru

Usn. č. RM/2407/77/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled investičních akcí roku 2022.
Usn. č. RM/2408/77/2022
Rada města
bere na vědomí
informace o průběhu a výsledku veřejných zakázek uskutečněných odborem
výstavby a rozvoje města v období od 27.07.2022 do 17.08.2022.
Usn. č. RM/2409/77/2022
Rada města
A. schvaluje
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rozpočtové opatření č. 11,
B. doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit navržené rozpočtové opatření.
Usn. č. RM/2410/77/2022
Rada města
schvaluje
finanční dar ve výši 10.000 Kč pro Ing. Jaromíra Poura, IČO 62198955, sídlo
Šípková 5555, 430 01 Chomutov, na zakoupení nového automobilu Dacia Jogger
pro spolek Radka Kadaň v rámci projektu Auto pomáhá dětem.
Usn. č. RM/2411/77/2022
Rada města
schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 3.100 Kč od Ústeckého kraje, IČO 70892156,
na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů v souvislosti se zajištěním činnosti
Krajského asistenčního centra na pomoc Ukrajině.
Usn. č. RM/2412/77/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit koupi pozemku parc. č. 1548/12
o výměře 35 m2 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří od společnosti ČEZ, a.s.,
IČO 45274649, se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4, za kupní cenu ve výši
11.800 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usn. č. RM/2413/77/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit uzavření směnné smlouvy dle
usnesení č. 549/18/2021 ze dne 23.09.2021 za následujících podmínek:
 město zajistí úklid komunálního odpadu z pozemků parc. č. 1210/1
a 1210/3 k. ú. Klášterec nad Ohří, město zajistí vydání rozhodnutí
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les z pozemků parc. č. 1210/1
a 1210/3 k. ú. Klášterec nad Ohří a zajistí vykácení těchto křovin a dřevin,
a to do 31.03.2023,
 zajištění přejezdu a přechodu na pozemek parc. č. 1211/4 k. ú. Klášterec
nad Ohří, případně na žádost vlastníka pozemku parc. č. 1211/4 k. ú.
Klášterec nad Ohří zřídit věcné břemeno – služebnosti stezky
a cesty ve prospěch pozemku par. č. 1211/4 k tíži pozemků parc.
č. 1196/28, 1196/27, 1196/26 a 1211/11 vše k. ú. Klášterec nad Ohří,
 v případě vybudování oplocení zřídit vrata v minimální šíři 3,50 m
sloužících pro zajištění vstupu a vjezdu na pozemek parc. č. 1211/4 k. ú.
Klášterec nad Ohří,
 bez finančního vyrovnání za rozdíl ve směňovaných pozemcích.
Usn. č. RM/2414/77/2022
Rada města
schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu bytu č. NSN/189/2021/OSM - 3/2021/VHČ ze dne
24.05.2021, a to dohodou k 31.08 2022. Jedná se o byt č.
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431 51 Klášterec nad Ohří (velikost 3+1, započitatelná plocha
112,80 m2), kde nájemcem je pan
Usn. č. RM/2415/77/2022
Rada města
schvaluje
1. ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 11/2017/VHČ ze dne 21.06.2017 k bytu
č.
431 51 Klášterec nad Ohří (velikost 2+0,
2
započitatelná plocha 61 m ), kde nájemcem je paní
a to dohodou k 31.08.2022,
2. přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č.
431 51 Klášterec nad Ohří (velikost 1+2, započitatelná
plocha 61,48 m2) paní
a to na dobu
určitou 1 rok s účinností od 01.09.2022. Výše nájemného bude činit
60 Kč/m2/měsíc, t.j. nájemné obvyklé v daném místě.
Usn. č. RM/2416/77/2022
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti OMH.
Usn. č. RM/2417/77/2022
Rada města
souhlasí
v souladu s § 37b, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru Základní
školou, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov, IČO 46787488
od organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 24231509, se sídlem
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, v celkové výši 48.750 Kč na úhradu
školního stravování v období od 01.09.2022 do 30.06.2023 ve prospěch devíti
žáků.
Usn. č. RM/2418/77/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města zrušit za použití ustanovení § 71 odst. 3 stavebního zákona
a ustanovení § 67 až 69 stavebního zákona, § 171 až 174 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád Regulační plán památkové zóny Klášterec nad Ohří a jeho změny
č. 1 a č. 2 formou opatření obecné povahy.
Usn. č. RM/2419/77/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterec nad Ohří schválit zařazení podnětu pana
na pořízení změny Územního plánu Klášterec
nad Ohří na pozemcích parc. č. 1262, 1263 v katastrálním území Klášterec nad
Ohří z původního funkčního využití plochy ZP - plochy smíšené nezastavěného
území na funkční využití plochy RI - plochy rekreace - plochy staveb pro
rodinnou rekreaci do následující změny územního plánu.

Stránka 3 z 4

Usn. č. RM/2420/77/2022
Rada města
nedoporučuje
Zastupitelstvu města Klášterec nad Ohří schválit zařazení podnětu paní
na pořízení změny Územního plánu Klášterec nad Ohří na pozemku
parc. č. 1564/4 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří z původního funkčního využití
plochy ZO - plochy zemědělské - orná půda na funkční využití plochy RI - plochy
rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci.
Usn. č. RM/2421/77/2022
Rada města
bere na vědomí
informace z 30. a 31. jednání komise pro strategický rozvoj města a památkovou
péči.
Usnesení vyhotovila: Mgr. Lenka Čížková, asistentka
17.08.2022

22.08.2022

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

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

……………………………
Mgr. Pavla Zemančíková
ověřovatel

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