Město Klášterec nad Ohří
Sbírka usnesení
69. schůze rady města dne 23.03.2022

Usn. č. RM/2145/69/2022
Rada města
volí
ověřovatele zápisu ve složení PhDr. Jiřina Malastová a Bc. Pavla Zemančíková.
Usn. č. RM/2146/69/2022
Rada města
schvaluje
program 69. schůze Rady města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2147/69/2022
Rada města
bere na vědomí
informace vedení města a tajemnice městského úřadu.
Usn. č. RM/2148/69/2022
Rada města
A. bere na vědomí
splněná usnesení:
RM/1529/49/2021,
2135/68/2022, RM/2101/66/2022,
B. schvaluje
prodloužení termínu: RM/2062/65/2022.

1965/60/2021,

2108/66/2022,

Usn. č. RM/2149/69/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled zadaných zakázek za období 02/2022.
Usn. č. RM/2150/69/2022
Rada města
bere na vědomí
zápis ze zasedání krizového štábu ze dne 08.03.2022, 14.03.2022 a 21.03.2022.
Usn. č. RM/2151/69/2022
Rada města
A. schvaluje
směrnici Rady města Klášterce nad Ohří - Program podpory náboru
zaměstnanců,
B. rozhoduje
o zařazení pozice Strážník městské policie do Programu podpory náboru
zaměstnanců.
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Usn. č. RM/2152/69/2022
Rada města
bere na vědomí
přehled investičních akcí roku 2022.
Usn. č. RM/2153/69/2022
Rada města
bere na vědomí
informace o průběhu a výsledku veřejných zakázek uskutečněných odborem
výstavby a rozvoje města v období od 02.03.2022 do 23.03.2022.
Usn. č. RM/2154/69/2022
Rada města
A. bere na vědomí
zprávu o projektech, na které žádáme a čerpáme dotace,
B. doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o projektech, na které žádáme a
čerpáme dotace.
Usn. č. RM/2155/69/2022
Rada města
A. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy INO/077/2022/OVR (číslo smlouvy Povodí Ohře, státní
podnik 176/2022) k
akci
„Sanace
Rašovické
lávky
v
Klášterci
nad
Ohří“ se státním podnikem Povodí Ohře, IČO 70889988, se sídlem
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
B. ukládá
starostovi města podepsat smlouvu.
Odpovídá: Vlastimil Dokoupil, Vedoucí OVR
Termín plnění: 31.05.2022
Usn. č. RM/2156/69/2022
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3.
Usn. č. RM/2157/69/2022
Rada města
rozhoduje
o neposkytnutí finančního daru žadateli Zdravotní klaun, o.p.s., IČO 26547953,
se sídlem Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, na financování programů organizace.
Usn. č. RM/2158/69/2022
Rada města
neschvaluje
přihlášení spolubydlící osoby pana
jednotky ve vlastnictví města č.
nájemnicí je paní
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do bytové
431 51, Klášterec nad Ohří, kde

Usn. č. RM/2159/69/2022
Rada města
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem
, 431 51 Klášterec nad
Ohří, na pronájem nebytového prostoru č. 3 o celkové výměře 29,2 m2 v objektu
ul. Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří, na dobu neurčitou, za nájemné
685 Kč/m2/rok a náklady spojené s pronájmem, a to s účinností od 1. dne
následujícího měsíce po uzavření nájemní smlouvy.
Usn. č. RM/2160/69/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1506 k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří
a parc. č. 329/6 k. ú. Mikulovice u Vernéřova o celkové výměře cca 475 m2.
Usn. č. RM/2161/69/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje 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.
Usn. č. RM/2162/69/2022
Rada města
schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1517/1 část o výměře cca 500 m2 k. ú. Miřetice
u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2163/69/2022
Rada města
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří
1. souhlasit se směnou pozemků parc. č. 1786 k. ú. Klášterec nad Ohří, parc. č.
191, 205, 245, 247, 253/1, 255, 942/2, 977/13 k. ú. Vernéřov,
2. nesouhlasit se směnou pozemků parc. č. 97, 939/1, 939/3, 943/3,
943/5, 943/6 k. ú. Vernéřov,
o které žádá paní

Státní pozemkový úřad.

Usn. č. RM/2164/69/2022
Rada města
A. bere na vědomí
dopis společnosti CONTE spol. s r. o., IČO 00565342, se sídlem Ovocný trh
572/11, 110 00 Praha 1, ohledně neočekávaného nárůstu cen zemního plynu v
důsledku válečného konfliktu na území Ukrajiny,
B. nesouhlasí
s návrhem řešení dané situace.
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Usn. č. RM/2165/69/2022
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti OMH.
Usn. č. RM/2166/69/2022
Rada města
vydává
Řád veřejného pohřebiště města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. RM/2167/69/2022
Rada města
souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku za rok 2022 na podporu
adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu.
Usn. č. RM/2168/69/2022
Rada města
bere na vědomí
informace z 34. jednání komise pro sport a 40. jednání finanční a rozpočtové
komise.

23.03.2022
……………………………
Ing. Štefan Drozd
Starosta

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

……………………………
PhDr. Jiřina Malastová
ověřovatel

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

Usnesení vyhotovila: Mgr. Lenka Čížková, asistentka
23.03.2022

Stránka 4 z 4

