Město Klášterec nad Ohří
Sbírka usnesení
74. schůze rady města dne 08.06.2022

Usn. č. RM/2277/74/2022
Rada města
volí
ověřovatele zápisu ve složení Ing. Jiří Jaroš a Ing. Petr Hybner.
Usn. č. RM/2278/74/2022
Rada města
schvaluje
upravený program 74. schůze Rady města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2279/74/2022
Rada města
bere na vědomí
informace vedení města a tajemnice městského úřadu.
Usn. č. RM/2280/74/2022
Rada města
A. bere na vědomí
splněná usnesení: RM/2227/72/2022, 2228/72/2022,
B. schvaluje
prodloužení termínu: RM2062/65/2022.
Usn. č. RM/2281/74/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit Dohodu o zajištění předškolního
vzdělávání v mateřské škole zřizované městem Kláštercem nad Ohří v měsíci
červenec a srpen 2022 s obcí Perštejn, IČO 00262072.
Usn. č. RM/2282/74/2022
Rada města
bere na vědomí
informaci ředitelky Mateřské školy, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková
organizace o navýšení úplaty za předškolní vzdělávání a stravování od
01.09.2022.
Usn. č. RM/2283/74/2022
Rada města
schvaluje
výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Klášterec nad Ohří, Lípová 570,
příspěvková organizace, IČO 72745029 pro školní rok 2022/2023 a to na
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pracovišti Lípová 570 v 1. až 5. třídě na 28 dětí, na pracovišti Školní 518 v 1. až
3. třídě na 28 dětí, na pracovišti Dlouhá 540 v 1. až 3. třídě na 25 dětí, na
pracovišti Souběžná 205 v 1. až 3. třídě na 28 dětí, ve 4. třídě pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami na 18 dětí a na pracovišti Lesní 545 ve 2. a
3. třídě na 26 dětí.
Usn. č. RM/2284/74/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled investičních akcí roku 2022.
Usn. č. RM/2285/74/2022
Rada města
bere na vědomí
informace o průběhu a výsledku veřejných zakázek uskutečněných odborem
výstavby a rozvoje města v období od 25.05.2022 do 08.06.2022.
Usn. č. RM/2286/74/2022
Rada města
A. rozhoduje
o vyjmutí zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ulice Mírová v Klášterci nad
Ohří“ z působnosti směrnice Rady města Klášterce nad Ohří č. 3/2016 upravující
postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 07.12.2016 a o
jejím přidělení společnosti Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 03
Chomutov, IČO: 44567022,
B. ukládá
starostovi města uzavřít s dodavatelem smlouvu o dílo.
Odpovídá: Vlastimil Dokoupil, Vedoucí OVR
Termín plnění: 31.07.2022
Usn. č. RM/2287/74/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit celoroční hospodaření města v
roce 2021 a závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2021 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021, a
to bez výhrad.
Usn. č. RM/2288/74/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit účetní závěrku města Klášterce
nad Ohří sestavenou k 31.12.2021.
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Usn. č. RM/2289/74/2022
Rada města
bere na vědomí
změnu termínů konání projektů podpořených dotací z dotačního programu
„Podpora projektů v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a
mládeže pro rok 2022“:
1. Odemykačka, smlouva o dotaci č. PRO/6/22, pořadatel Český rybářský svaz,
z. s., místní organizace Klášterec nad Ohří, IČO 00482641, původní termín
21.05.2022, nový termín 11.06.2022;
2. Krajský přebor JKA, smlouva o dotaci č. PRO/9/22, pořadatel Karate klub
Kadaň a Klášterec, z. s., IČO 61342912, původní termín 15.05.2022, nový
termín 14.05.2022.
Usn. č. RM/2290/74/2022
Rada města
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora kulturních akcí a projektů
pro rok 2022“ žadateli Divadelní spolek Klas, IČO 63155036, sídlo, 17. listopadu
485, 431 51 Klášterec nad Ohří, na projekt Klášterecké divadelní žně, výše
dotace 36.000 Kč.
Usn. č. RM/2291/74/2022
Rada města
A. rozhoduje
o poskytnutí dotace v dotačním programu „Obnova nemovitostí v Městské
památkové zóně v Klášterci nad Ohří v letech 2021-2023“ žadateli Jaroslav a
Jitka Gabrielovi, bytem
431 51 Klášterec nad Ohří, na
opravu 7 ks oken v prvním patře zadního traktu budovy, výměna skel za
vakuová dvojskla na objektu nám. Dr. E. Beneše 185, výše dotace 41.666 Kč,
B. doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří rozhodnout o poskytnutí dotace v
dotačním programu „Obnova nemovitostí v Městské památkové zóně v Klášterci
nad Ohří v letech 2021-2023“ těmto žadatelům:
1. Adéla Kodytková, bytem
431 51 Klášterec nad Ohří, na výměnu
původní střešní krytiny na objektu Chomutovská 130, výše dotace 100.000
Kč,
2. Pavel Romanov, bytem
431 86 Kovářská, na výměnu 14 ks
stávajících dřevěných oken v havarijním stavu na objektu Chomutovská 83,
výše dotace 100.000 Kč.
Usn. č. RM/2292/74/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit dotační program „Podpora
činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, zejména dětí a
mládeže, pro rok 2023“.
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Usn. č. RM/2293/74/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit dotační program „Podpora
projektů v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže pro
rok 2023“.
Usn. č. RM/2294/74/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit dotační program „Podpora
kulturních akcí a projektů pro rok 2023“.
Usn. č. RM/2295/74/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří rozhodnout o poskytnutí neinvestiční
dotace žadateli Římskokatolická farnost Klášterec nad Ohří, IČO 61345474, sídlo
Kostelní 97, 431 51 Klášterec nad Ohří, na opravu atiky a fasády průčelí kostela
Nejsvětější trojice v Klášterci nad Ohří (částečné pokrytí vlastního podílu k dotaci
Ústeckého kraje), výše dotace 275.000 Kč.
Usn. č. RM/2296/74/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří rozhodnout o poskytnutí neinvestiční
dotace žadateli M-club, spol. s r. o., IČO 49099019, sídlo Stadion 356, 431 51
Klášterec nad Ohří, na pokrytí zvýšených nákladů na elektrickou energii v roce
2022, výše dotace 899.854 Kč.
Usn. č. RM/2297/74/2022
Rada města
A. souhlasí
s tím, aby příspěvková organizace Zámek Klášterec nad Ohří použila část svého
rezervního fondu ve výši 100.000 Kč k posílení svého fondu investic,
B. schvaluje
příspěvkové organizaci Zámek Klášterec nad Ohří odpisový plán nově pořízeného
majetku: Profi stohová řezačka KW trio, pořizovací cena 52.161 Kč, doba
odpisování 5 let, způsob odpisování rovnoměrný.
Usn. č. RM/2298/74/2022
Rada města
schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres
Chomutov odpisový plán nově pořízeného majetku: Traktor zahradní Starjet P4,
pořizovací cena 137.900 Kč, doba odpisování 20 let, způsob odpisování
rovnoměrný.
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Usn. č. RM/2299/74/2022
Rada města
A. schvaluje
rozpočtové opatření č. 8,
B. doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit rozpočtové opatření č. 9.
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Město Klášterec nad Ohří
Sbírka usnesení
74. schůze rady města v působnosti Valné hromady
společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o., dne 08.06.2022

Usn. č. RM/2300/74/2022
Rada města v působnosti Valné hromady společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o.
schvaluje
program Valné hromady společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o.
Usn. č. RM/2301/74/2022
Rada města v působnosti Valné hromady společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o.
bere na vědomí
komentář k hlavním činnostem společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o. v roce
2021.
Usn. č. RM/2302/74/2022
Rada města v působnosti Valné hromady společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o.
schvaluje
účetní závěrku společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o. za rok 2021 s
hospodářským výsledkem zisku 273.998,20 Kč.
Usn. č. RM/2303/74/2022
Rada města v působnosti Valné hromady společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o.
bere na vědomí
hospodářské výsledky společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o. 01-04/2022.
Usn. č. RM/2304/74/2022
Rada města v působnosti Valné hromady společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o.
schvaluje
převod částky 119.319,39 Kč ze zisku roku 2021 na úhradu zůstatku účetní
ztráty z minulých let. Zbylá část zisku bude převedena na účet „Nerozdělený zisk
minulých let“.

Stránka 6 z 11

Usn. č. RM/2305/74/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1534/1 část o výměře cca 350 m2
k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří s manželi
, 431 51 Klášterec nad Ohří, za nájemné ve výši 8 Kč/m2/rok na dobu
neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou,
B. ukládá
starostovi města podepsat nájemní smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 31.08.2022
Usn. č. RM/2306/74/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1534/1 část o výměře cca 300 m2
k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří s manželi
, 431 51 Klášterec nad Ohří, za nájemné ve výši 8 Kč/m2/rok na dobu
neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou,
B. ukládá
starostovi města podepsat nájemní smlouvu.
Odpovídá: Kateřina Frajbišová, Vedoucí OSM
Termín plnění: 31.08.2022
Usn. č. RM/2307/74/2022
Rada města
schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc. č. 430/11 o výměře 10 m2 a parc. č. 430/1 část
o výměře cca 500 m2 k.ú. Mikulovice u Vernéřova.
Usn. č. RM/2308/74/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu
města
Klášterce
nad
Ohří
schválit
prodej pozemku
parc. č. 1811/1 část o výměře cca 55 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/2309/74/2022
Rada města
A. neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1511/1 část o výměře cca 25 m2 k.ú. Miřetice u
Klášterec nad Ohří,
B. doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří neschválit záměr prodeje pozemku parc.
č. 1511/1 část o výměře cca 25 m2 k.ú. Miřetice u Klášterec nad Ohří.
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Usn. č. RM/2310/74/2022
Rada města
A. neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 365/1 část o výměře cca 2.000 m2 k.ú.
Mikulovice u Vernéřova,
B. doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří neschválit záměr prodeje pozemku parc.
č. 365/1 část o výměře cca 2.000 m2 k.ú. Mikulovice u Vernéřova.
Usn. č. RM/2311/74/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1419/15 část o výměře cca 77 m2 k.ú. Miřetice
u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2312/74/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1288/1 část o výměře cca 42 m2 k.ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2313/74/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.
k.ú. Klášterec nad Ohří.

č.

2085/2

část

o

výměře

cca

45 m2

Usn. č. RM/2314/74/2022
Rada města
schvaluje
záměr pachtu pozemků parc. č. 110/2 o výměře 414 m2, parc. č. 174/1 o
výměře 1.672 m2 a parc. č. 190/3 o výměře 6.632 m2 k.ú. Kunov.
Usn. č. RM/2315/74/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit směnu 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 (stav dle
geometrických plánů), které jsou ve vlastnictví města Klášterce nad Ohří za
pozemky parc. č. parc. č. 832/117, 832/121, 823/124, 832/129, 832/132,
832/133, 832/134, 832/135, 832/136, 832/137, 832/138, 832/139, 832/140,
832/145, 1640/146, 1640/21, 1640/158 o celkové výměře 950 m2 vše v k.ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohří (stav dle geometrických plánů), které jsou ve
vlastnictví Povodí Ohře, státního podniku, IČO 70889988, se sídlem Bezručova
4219, 430 03 Chomutov, s finančním vyrovnáním ve výši 11 Kč ze strany města
Klášterce nad Ohří, v rámci majetkoprávní vypořádání stavby „Zkapacitnění
Podmileského potoka, ř. km 1,126 - 2,990“.
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Usn. č. RM/2316/74/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterec nad Ohří schválit „Plán inventur na rok 2022“ 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. RM/2317/74/2022
Rada města
schvaluje
fyzickou likvidaci nalezených věcí z roku 2017 a 2018.
Usn. č. RM/2318/74/2022
Rada města
souhlasí
s převedením nájmu bytu č.
pana

431 51 Klášterec nad Ohří, na
z důvodu umístění nájemnice paní
v domově pro seniory.

Usn. č. RM/2319/74/2022
Rada města
bere na vědomí
ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 57/2014/VHČ ze dne 28.07.2014 k
31.05.2022 z důvodu umístění nájemce do domova pro seniory. Jedná se o byt č.
, 431 51 Klášterec nad Ohří (velikost 1+1, započitatelná plocha
2
40,36 m ), kde nájemcem byla paní
Usn. č. RM/2320/74/2022
Rada města
schvaluje
bezúplatný převod dlouhodobého hmotné majetku v pořizovací ceně 136.730 Kč
příspěvkové organizaci Zámek Klášterec nad Ohří, IČO 47792311, se sídlem
Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří.
Usn. č. RM/2321/74/2022
Rada města
schvaluje
1. výpověď
smlouvy
o
nájmu
prostor
sloužících
k
podnikání
č. NSNP/326/2021/OSM ze dne 24.09.2021 k nebytovému prostoru č. 100
(spekulativní hala) v objektu ul. Průmyslová 4, Klášterec nad Ohří, kde
nájemcem je společnost Jabberwocky s.r.o., IČO 24165328, Tyršova 125,
432 01 Kadaň,
2. zveřejnění
záměru
pronájmu
nebytového
prostoru
č.
100
o
2
výměře 1.518,47 m v objektu ul. Průmyslová 4 v Klášterci nad Ohří.
Usn. č. RM/2322/74/2022
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti OMH.
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Usn. č. RM/2323/74/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 06921961 o poskytnutí podpory na výměnu
kotlů na pevná paliva v domácnostech ze dne 20. 03. 2020, se Státním fondem
životního prostředí České republiky, IČO 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11,
B. ukládá
starostovi města podepsat dodatek č. 1.
Odpovídá: Ing. Libor Kocáb, Vedoucí OMH
Termín plnění: 22.06.2022
Usn. č. RM/2324/74/2022
Rada města
schvaluje
výjimku ze Směrnice Rady města Klášterce nad Ohří upravující postup při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 3/2016 ze dne 07.12.2016 a
zadání realizace výměn stávajících svítidel v Klášterci nad Ohří za LED firmě
Elektronovy-Trade s.r.o., IČO: 28699351, se sídlem Nádražní 159, Klášterec nad
Ohří, 431 51, coby správci veřejného osvětlení, v souladu se stávající smlouvou
na „Zajištění provozu a údržby veřejného osvětlení v Klášterci nad Ohří 2021 –
2023“ ze dne 14.06.2022.
Usn. č. RM/2325/74/2022
Rada města
bere na vědomí
udělení Ceny města Klášterce nad Ohří pro rok 2022 kandidátovi, o němž
rozhodnou zastupitelé tajnou volbou.
Usn. č. RM/2326/74/2022
Rada města
schvaluje
podání žádosti o dotaci na Projekt pořízení motorového vozidla pro potřeby
Městské policie Klášterec nad Ohří z Programu 2022 pro poskytování dotací z
rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální
výši 10 % z poskytnuté dotace akce/projektu.
Usn. č. RM/2327/74/2022
Rada města
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení akceschopnosti JSDH Klášterec nad
Ohří pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách“ z Programu 2022
pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování
projektu v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace projektu.
Usn. č. RM/2328/74/2022
Rada města
bere na vědomí
informace ze 44. jednání finanční a rozpočtové komise.
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13.06.2022

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

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

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

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

Usnesení vyhotovila: Mgr. Lenka Čížková, asistentka
08.06.2022
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