Město Klášterec nad Ohří
Sbírka usnesení
73. schůze rady města dne 25.05.2022

Usn. č. RM/2231/73/2022
Rada města
volí
ověřovatele zápisu ve složení Bc. Pavla Zemančíková a Mgr. Vojtěch Marvan.
Usn. č. RM/2232/73/2022
Rada města
schvaluje
program 73. schůze Rady města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2233/73/2022
Rada města
bere na vědomí
informace vedení města a tajemnice městského úřadu.
Usn. č. RM/2234/73/2022
Rada města
bere na vědomí
splněná usnesení: RM/1844/57/2021, RM/2003/61/2021, RM/2199/71/20252.
Usn. č. RM/2235/73/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled zadaných zakázek za období 04/2022.
Usn. č. RM/2236/73/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled investičních akcí roku 2022.
Usn. č. RM/2237/73/2022
Rada města
bere na vědomí
informace o průběhu a výsledku veřejných zakázek uskutečněných odborem
výstavby a rozvoje města v období od 04.05.2022 do 25.05.2022.
Usn. č. RM/2238/73/2022
Rada města
A. rozhoduje
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SD/334/2021/OVR na realizaci
zakázky „Rekonstrukce budovy v ul. Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří“ se
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zhotovitelem STAVMAX Group s.r.o., IČO 06080090 se sídlem Husova 434, 431
51 Klášterec na Ohří,
B. ukládá
starostovi města uzavřít dodatek č. 2.
Odpovídá: Vlastimil Dokoupil, Vedoucí OVR
Termín plnění: 29.07.2022
Usn. č. RM/2239/73/2022
Rada města
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace v dotačním programu „Podpora projektů v
oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2022“
- 2. kolo - těmto žadatelům:
1. Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s., IČO 61342912, sídlo Na Strážišti 1897,
432 01 Kadaň, na projekt Letní soustředění karate, výše dotace 30.000 Kč;
2. Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s., IČO 61342912, sídlo Na Strážišti 1897,
432 01 Kadaň, na projekt Velikonoční soustředění karate pro děti a mládež,
výše dotace 20.000 Kč;
3. Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s., IČO 61342912, sídlo Na Strážišti 1897,
432 01 Kadaň, na projekt Podzimní soustředění karate pro děti a mládež,
výše dotace 20.000 Kč;
4. Tělovýchovná jednota Klášterec nad Ohří, z.s., IČO 00671851, sídlo
Stadion 417, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, na
projekt Běh zámeckým parkem, výše dotace 30.000 Kč;
5. Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří, IČO 47792981, sídlo Stadion 356,
431 51 Klášterec nad Ohří nad Ohří, na projekt Letní hokejová soustředění
dětí, výše dotace 20.000 Kč;
6. Tenisový klub lázně Evženie, IČO 26994313, sídlo Kyselka 105, 431 51
Klášterec nad Ohří, na projekt Klášterecká tenisová tour, výše dotace
30.000 Kč.
Usn. č. RM/2240/73/2022
Rada města
rozhoduje
o poskytnutí individuální dotace žadateli TILIA Kadaň, z.s., IČO 22723030, se
sídlem Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň, na poskytování registrované sociální
služby - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - v roce 2022, výše dotace
15.000 Kč.
Usn. č. RM/2241/73/2022
Rada města
rozhoduje
o poskytnutí individuální dotace žadateli EDA cz, z.ú., IČO 24743054, se sídlem
Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4, na zajištění služby sociální prevence - ranou
péči v plném rozsahu 1 konkrétní rodině dítěte s těžkým zrakovým a
kombinovaným postižením s bydlištěm na území města Klášterec nad Ohří a
současně poskytování služby dalším rodinám, které o ni požádají v roce 2022,
výše dotace 5.000 Kč.
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Usn. č. RM/2242/73/2022
Rada města
rozhoduje
o poskytnutí individuální dotace žadateli Spirála, Ústecký kraj, z.s., IČO
68954221, sídlo K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem, na poskytování sociální
služby Intervenční centrum, Ústecký kraj – poradna pro osoby ohrožené
domácím násilím v roce 2022 (na pokrytí provozních a mzdových nákladů
organizace), výše dotace 10.000 Kč.
Usn. č. RM/2243/73/2022
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7.
Usn. č. RM/2244/73/2022
Rada města
schvaluje
povolení splátek a uzavření Dohody o splátkách s paní
431 51 Klášterec nad Ohří, na částku 15.940 Kč, nejpozději splatnou
v srpnu 2023.
Usn. č. RM/2245/73/2022
Rada města
schvaluje
povolení splátek kauce a uzavření

Dohody

o splátkách s paní
431 51 Klášterec nad Ohří, na
částku 6.758 Kč, nejpozději splatnou v srpnu 2022.
Usn. č. RM/2246/73/2022
Rada města
A. bere na vědomí
žádost společnosti AQUAPARK Klášterec nad Ohří s.r.o. o souhlas s navýšením
ceny vstupného do aquaparku v Klášterci nad Ohří,
B. souhlasí
s navýšením ceny vstupného na částku 100 Kč/osoba/den, kdy cena bude
zahrnovat i atrakce tobogány a vířivky.
Usn. č. RM/2247/73/2022
Rada města
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu v areálu aquaparku mezi nájemcem
AQUAPARK Klášterec nad Ohří, s.r.o., IČO 05618801, se sídlem Rašovická 760,
431 51 Klášterec nad Ohří a podnájemci:

GL mont s.r.o., IČO 08784965, se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110
00 Praha 1,

Radko Chmelař, IČO 74814117, se sídlem
, 431 51 Klášterec nad
Ohří.
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Usn. č. RM/2248/73/2022
Rada města
schvaluje
záměr směny pozemků parc. č. 1640/135, 1640/155, 1640/156, 1640/157,
1655/25, 1655/27, 1655/28, 1655/29, 1655/30, 1655/31, 1655/32, 1655/33,
1704/246, 1704/247, 1704/248, 1799/4, 1655/1 díl „e“, 1640/18 díl „a“, 1778/1
díl „e“ o celkové výměře 525,67 m2 vše v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří v
rámci majetkoprávní vypořádání stavby „Zkapacitnění Podmileského potoka, ř.
km 1,126 - 2,990“.
Usn. č. RM/2249/73/2022
Rada města
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní
, IČO 10911570,
, 431 51 Klášterec nad Ohří, na pronájem nebytového prostoru
č. 207 o celkové výměře 38,5 m2 v objektu ul. Budovatelská 486, 431 51
Klášterec nad Ohří, na dobu neurčitou, za nájemné 618 Kč/m2/rok a náklady
spojené s pronájmem, a to s účinností od 01.09.2022.
Usn. č. RM/2250/73/2022
Rada města
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem
, IČO 61321605,
, 431 51 Klášterec nad Ohří, na pronájem nebytového prostoru
č. 102 o celkové výměře 18,3 m2 v objektu ul. Budovatelská 486, 431 51
Klášterec nad Ohří, na dobu neurčitou, za nájemné 618 Kč/m2/rok a náklady
spojené s pronájmem, a to s účinností od 1. dne následujícího měsíce po
uzavření nájemní smlouvy.
Usn. č. RM/2251/73/2022
Rada města
schvaluje
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NSNP/341/2021/OSM ze dne
30.09.2021 k nebytovému prostoru č. 205 v objektu ul. Budovatelská 486,
Klášterec nad Ohří o celkové výměře 23 m2, kde nájemcem je pan
, 431 51 Klášterec nad Ohří, a to dohodou k 31.05.2022.
Usn. č. RM/2252/73/2022
Rada města
A. schvaluje
1. pravidla pro využívání krizového bytu,
2. vyčlenění bytové jednotky č. 555/2 v Okružní ulici v Klášterci nad Ohří pro
potřeby krizového bydlení,
B. deleguje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, na odbor sociálních věcí, školství a sportu oprávnění
rozhodovat a podepisovat smlouvy o ubytování dle pravidel pro využívání
krizového bytu.
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Usn. č. RM/2253/73/2022
Rada města
schvaluje
uzavření dohody o užívání nebytového prostoru s Tělovýchovnou jednotou
Klášterec nad Ohří, z.s., IČO 00671851, Stadion 417, 431 51 Klášterec nad Ohří,
na část nebytového prostoru č. 204 (malý sál) v objektu ul. Budovatelská 486,
431 51 Klášterec nad Ohří, na dobu neurčitou, za úplatu 10.000 Kč/rok, za
účelem konání tréninků členů šachového oddílu.
Usn. č. RM/2254/73/2022
Rada města
A. neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1704/2 část k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří,
varianta č. 1 o výměře cca 745 m2, varianta č. 2 o výměře 425 m2 ani v jedné z
variant,
B. doporučuje
Zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1704/2 část
k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, varianta č. 1 o výměře cca 745 m 2, varianta
č. 2 o výměře 425 m2 ani v jedné z variant.
Usn. č. RM/2255/73/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 255/23 část o výměře cca 120 m2 k.ú.
Klášterecká Jeseň.
Usn. č. RM/2256/73/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje pozemků parc. č. 255/3 část a parc. č. 255/23 část o celkové
výměře cca 290 m2 k.ú. Klášterecká Jeseň.
Usn. č. RM/2257/73/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje pozemků parc. č. 255/3 část a parc. č. 255/23 část o celkové
výměře cca 180 m2 k.ú. Klášterecká Jeseň.
Usn. č. RM/2258/73/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 365/26 část o výměře cca 132 m2 k.ú.
Mikulovice u Vernéřova.
Usn. č. RM/2259/73/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1982/1 o výměře 52 m2 k.ú. Klášterec nad Ohří.
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Usn. č. RM/2260/73/2022
Rada města
A. schvaluje
záměr prodeje pozemků parc. č. 1419/15 část o výměře cca 80 m2 a parc. č.
1511/1 část o výměře cca 20 m2 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří,
B. neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1511/1 část o výměře cca 90 m2 k.ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří,
C. doporučuje
Zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1511/1 část o
výměře cca 90 m2 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2261/73/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje pozemků parc. č. 1509/4 o výměře 136 m2 a parc. č. 1511/1 část
o výměře cca 378 m2 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2262/73/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1742/4 o výměře 29 m2 k.ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2263/73/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej pozemků parc. č. 1506
část k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří a parc. č. 329/6 část k.ú. Mikulovice u
Vernéřova o celkové výměře cca 475 m2 panu
, 431
51 Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitostí.
Usn. č. RM/2264/73/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 1464 o výměře 96 m2 a
parc. č. 1517/1 část o výměře cca 30 m2 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří
panu
a paní
,
, 431 51 Klášterec
2
nad Ohří, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m a úhradu nákladů spojených s
převodem nemovitostí.
Usn. č. RM/2265/73/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej pozemku parc. č.
1517/1 část o výměře cca 500 m2 k.ú. Miřetice u Klášterce nad
Ohří manželům
, 430 03
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Chomutov, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s
převodem nemovitosti.
Usn. č. RM/2266/73/2022
Rada města
A. ruší
usnesení č. 1150/36/2020 ze dne 15.07.2020,
B. nedoporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej pozemků parc. č. 242/1
2
2
část o výměře cca 28 m , parc. č. 242/10 o výměře 16 m , parc. č. 242/11 o
2
2
výměře 16 m a parc. č. 242/12 o výměře 16 m k.ú. Miřetice u Klášterce nad
Ohří, a to z důvodu přípravy projektu pro tuto lokalitu pro odpočinkovou zónu.
Usn. č. RM/2267/73/2022
Rada města
A. neschvaluje
záměr prodeje pozemků parc. č. 242/1 o výměře 788 m2, parc. č. 242/3 o
výměře 16 m2, parc. č. 242/4 o výměře 16 m2, parc. č. 242/5 o výměře 16 m2,
parc. č. 242/6 o výměře 16 m2, parc. č. 242/7 o výměře 16 m2, parc. č. 242/8 o
výměře 16 m2, parc. č. 242/9 o výměře 16 m2, parc. č. 242/10 o výměře 16 m2,
parc. č. 242/11 o výměře 16 m2 a parc. č. 242/12 o výměře 16 m2 k.ú. Miřetice
u Klášterce nad Ohří,
B. doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří neschválit záměr prodeje pozemků parc.
č. 242/1 o výměře 788 m2, parc. č. 242/3 o výměře 16 m2, parc. č. 242/4 o
výměře 16 m2, parc. č. 242/5 o výměře 16 m2, parc. č. 242/6 o výměře 16 m2,
parc. č. 242/7 o výměře 16 m2, parc. č. 242/8 o výměře 16 m2, parc. č. 242/9 o
výměře 16 m2, parc. č. 242/10 o výměře 16 m2, parc. č. 242/11 o výměře 16 m2
a parc. č. 242/12 o výměře 16 m2 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2268/73/2022
Rada města
A. neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 233 část o výměře cca 105 m2 k.ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří,
B. doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří neschválit záměr prodeje pozemku parc.
č. 233 část o výměře cca 105 m2 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2269/73/2022
Rada města
A. neschvaluje
záměr prodeje pozemků parc. č. 242/3 o výměře 16 m2, parc. č. 242/4 o výměře
16 m2, parc. č. 242/5 o výměře 16 m2, parc. č. 242/6 o výměře 16 m2, parc. č.
242/7 o výměře 16 m2, parc. č. 242/8 o výměře 16 m2, parc. č. 242/9 o výměře
16 m2, parc. č. 242/10 o výměře 16 m2, parc. č. 242/11 o výměře 16 m2 a parc.
č. 242/12 o výměře 16 m2 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří,
B. doporučuje
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Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří neschválit záměr prodeje pozemků parc.
č. 242/3 o výměře 16 m2, parc. č. 242/4 o výměře 16 m2, parc. č. 242/5 o
výměře 16 m2, parc. č. 242/6 o výměře 16 m2, parc. č. 242/7 o výměře 16 m2,
parc. č. 242/8 o výměře 16 m2, parc. č. 242/9 o výměře 16 m2, parc. č. 242/10
o výměře 16 m2, parc. č. 242/11 o výměře 16 m2 a parc. č. 242/12 o výměře
16 m2 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2270/73/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří zrušit usnesení č. 344/12/2020 ze dne
24.09.2020.
Usn. č. RM/2271/73/2022
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti OMH.
Usn. č. RM/2272/73/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb na akci „Zajištění nasvícení stromů na
náměstí Dr. E. Beneše v Klášterci nad Ohří v letech 2022 – 2025“ se společností
MK - mont illuminations s.r.o., IČO 25424769, DIČ CZ25424769, se sídlem
Průmyslová 6, Vernéřov, 431 51 Klášterec nad Ohří,
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu.
Odpovídá: Ing. Libor Kocáb, Vedoucí OMH
Termín plnění: 10.06.2022
Usn. č. RM/2273/73/2022
Rada města
bere na vědomí
informaci o pověření výkonem funkce veřejného opatrovníka jménem města
Klášterce nad Ohří, určeného opatrovníkem osoby s omezením svéprávnosti
rozsudkem Okresního soudu v Chomutově Č.j.: 14 Nc 1405-2020 - 81,
zaměstnance města Klášterce nad Ohří, zařazeného do Městského úřadu v
Klášterci nad Ohří, Odbor sociálních věcí, školství a sportu, paní Šárku Oujeskou,
DiS. a v době její nepřítomnosti paní Bc. Janu Hotovou, DiS. s účinností od
28.03.2022.
Usn. č. RM/2274/73/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří vzít na vědomí Zprávu o sociální
problematice ve městě za rok 2021.
Usn. č. RM/2275/73/2022
Rada města
bere na vědomí
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informace z 28. jednání komise pro strategický rozvoj města a památkovou péči
a ze 43. jednání finanční a rozpočtové komise.
Usn. č. RM/2276/73/2022
Rada města
doporučuje
zastupitelstvu města schválit pravidla participativního rozpočtu Společně pro
Klášterec.
25.05.2022

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

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

……………………………
Mgr. Vojtěch Marvan
ověřovatel

……………………………
Bc. Pavla Zemančíková
ověřovatel

Usnesení vyhotovila: Mgr. Lenka Čížková, asistentka
25.05.2022
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