Město

Klášterec

nad

Ohří

USNESENÍ
ze 36. schůze Rady města, konané dne 20. ledna 2016

Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body:

Usn. č. 904/36/2016
Rada města projednala a
volí
ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Štěpán Kostelník, p. Stanislav Pechouš.
Usn. č. 905/36/2016
Rada města projednala a
schvaluje
upravený program 36. schůze Rady města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. 906/36/2016
Rada města projednala a
bere na vědomí
informace vedení města a vedoucího úřadu.
Usn. č. 907/36/2016
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
splněná usnesení
Usn. č. 224/07/2015
úprava Zásad pro udělování dotací na podporu kulturní činnosti
z rozpočtu města Klášterce nad Ohří
Usn. č. 556/21/2015 zajistit ke dni 01.01.2016 veškeré úkony související se
jmenováním do vedoucí funkce ředitelky Městského ústavu
sociálních služeb Klášterec nad Ohří - Ing. M. L. a připravit
stanovení platového výměru
Usn. č. 713/28/2015
podpis smlouvy o dílo s p. P. B., Kadaň na grafický návrh,
výrobu a dodání směrovek informačního systému města
Klášterce nad Ohří
Usn. č. 724/29/2015
podpis podlicenční smlouvy se společností Malované mapy,
s.r.o., Zlín
Usn. č. 821/32/2015
uzavřít smlouvu o pronájmu nemovitých věcí - souboru
místností nacházejících se v 2. NP v budově Kyselka č.p. 20,
stavba občanského vybavení, na pozemku parc. č. 1179 k. ú.
Klášterec nad Ohří, kuchyňský kout, chodba, sociální zařízení,
společnosti ARC - MED s. r. o., Kadaň
Usn. č. 822/32/2015
zjistit využitelnost Zimní rekreační dopravy v období 2014 –
2015
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Usn. č. 829/32/2015
Usn. č. 853/33/2015
Usn. č. 854/33/2015

Usn. č. 855/33/2015
Usn. č. 859/33/2015
Usn. č. 860/33/2015
Usn. č. 863/33/2015
Usn. č. 864/33/2015
Usn. č. 865/33/2015
Usn. č. 870/34/2015
Usn. č. 875/34/2015

Usn. č. 887/34/2015
Usn. č. 888/34/2015
Usn. č. 891/34/2015
Usn. č. 893/34/2015

připravit návrh odměny paní V. B. v souvislosti s
ukončením výkonu funkce ředitelky v MÚSS
podepsat s firmou Klášterecká kyselka s.r.o. upravený dodatek
č. 2 k rámcové smlouvě č. SPZS/318/2015/OMH ze dne
30.06.2015
podpis smlouvy o plnění závazku veřejné služby - zajištění
zimní rekreační nepravidelné přepravy osob na trase Kadaň –
Klášterec nad Ohří - Boží Dar a zpět v období zimní sezóny
2015/2016 s obchodní společností Logistic EURO BUS spol.
s r.o., Jirkov
podpis smlouvy o dílo s p. J. H., Kadaň
podepsat přiznání odměny ředitelce příspěvkové organizace
MÚSS Klášterec nad Ohří
předat osvědčení o vzniku mandátu člena zastupitelstva města
panu P. J. (KSČM)
předložit návrhy o zastupování města v orgánech, ve kterých
má město Klášterec nad Ohří účast, na nejbližší zasedání ZM
dořešit platový výměr Ing. P. H. z 20.08.2015
připravit do další RM variantní návrh změny Organizačního
řádu, účinného od 01.01.2016
zapracovat pod odbor OSVŠaS metodické vedení příspěvkové
organizace Zámek Klášterec nad Ohří
podpis smlouvy č. 15/SML 2702 o poskytnutí investiční dotace
z Fondu Ústeckého kraje na projekt "Modernizace zázemí
aquaparku v Klášterci nad Ohří - I. etapa" s Ústeckým krajem,
Ústí nad Labem
uzavřít smlouvu o poskytování právní pomoci s Mgr. L. Ch.,
advokátkou, Velké Popovice
uzavřít dodatek k rámcové smlouvě č. 47158865 ze dne
21.12.2011 na poskytování telekomunikačních mobilních
služeb poskytovatele T-Mobile Czech Republic a.s., Praha
předat informace o účasti členů Komisí rady města jednotlivým
politickým stranám a uskupením
podpis smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti
Klášterecká kyselka, s.r.o. - p. P.

B) schvaluje
prodloužení termínu usnesení
Usn. č. 690/26/2015 zajistit TDI při realizaci zakázky „Kino Egerie – Klášterec nad
Ohří“, při řešení interiéru a vnitřních stavebních úprav č. p. 93,
dle platné Směrnice č. 6/2015 Rady města Klášterce nad Ohří
upravující postup při zadávání veřejných zakázek ze dne
17.06.2015
Původní termín: 29.01.2016
Nový termín: 30.06.2016
Usn. č. 719/28/2015 prostřednictvím Mgr. Ch. podat žalobu k místně příslušnému
soudu ve věci náhrady škody – p. H.
Původní termín: 30.12.2015
Nový termín: 10.02.2016

2

Usn. č. 908/36/2016
Rada města projednala a
schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na místo "Vedoucí odboru výstavby a rozvoje města" s
podmínkou platové třídy dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 9 (základní předpoklady
nejméně středoškolské vzdělání), předpokládaný nástup v měsíci květnu 2016 a podání
přihlášek do 15. dubna 2016.
Odpovídá: Bc. Jaroslav Kohout – vedoucí úřadu
Termín: 05.02.2016
Usn. č. 909/36/2016
Rada města projednala a
bere na vědomí
seznam investičních akcí.
Usn. č. 910/36/2016
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
informaci o postupu realizace kroků spojených s přípravou Strategického plánu rozvoje
města Klášterce nad Ohří na období 2016 - 2023
B) schvaluje
1. zadávací dokumentaci a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci
"Zpracování strategického plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří",
2. výjimku z platné Směrnice Rady města Klášterce nad Ohří upravující postup při
zadávání veřejných zakázek č. 6/2015 ze dne 17.06.2015, která spočívá v neoslovení
ani jednoho uchazeče s tím, že bude pouze uveřejněna výzva k podání nabídky na
profilu zadavatele
C) jmenuje
komisi pro otevírání obálek, hodnocení kvalifikace a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku "Zpracování strategického plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří" v tomto
složení:
- členové komise: Ing. Š. D., p. J. S., Ing. P. H., Ing. K. M., p. V. D.
- náhradníci členů: p. S. P., Bc. J. K., p. P. V., PaedDr. V. H., p. P. M.
D) ukládá
starostovi města učinit nezbytné kroky související s vyhlášením a administrací
předmětné veřejné zakázky.
Odpovídá: Vlastimil Dokoupil - OVaRM
Termín: 31.01.2016
Usn. č. 911/36/2016
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří stanovit v souladu s § 71 odst. 4 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích paušální částku pro rok 2016 ve výši 120 Kč za každou
započatou hodinu, nejvýše 960 Kč za den.
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Usn. č. 912/36/2016
Rada města projednala a
bere na vědomí
informaci o stavu na účtech města k 31.12.2015.
Usn. č. 913/36/2016
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
žádosti paní J. K. a pana F. Š. o dotaci na zajištění domácí rehabilitační péče
B) ukládá
odboru sociálních věcí, školství a sportu pozvat oba žadatele na osobní jednání a
projednat s nimi možnosti pomoci ze strany města.
Odpovídá: Bc. Milan Doležal - vedoucí OSVŠaS
Termín: 29.02.2016
Usn. č. 914/36/2016
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
informace o výběrovém řízení Nádražní č. p. 110 vyhlášeného dne 03.12.2015
B) schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1097 o výměře 184 m2, jehož součástí je stavba č. p.
110 a pozemku parc. č. 1098 o výměře 277 m2 v katastrálním území Miřetice u
Klášterce nad Ohří, a to formou výběrového řízení za minimální kupní cenu ve výši
1.600.000 Kč a hrazení nákladů spojených s převodem nemovitosti
C) jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení Ing. Š. D., Ing. Š. K., Mgr. M. B., Ing. V. D. a
paní K. F.
Usn. č. 915/36/2016
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej části pozemku parc. č.
1704/132 o výměře cca 85 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří (viz označená
plocha č. 1) paní M. Š., Klášterec nad Ohří, za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 a nákladů
spojených s převodem nemovitosti.
Usn. č. 916/36/2016
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit prodej pozemku parc. č. 1266/1 o
výměře 121 m2 k. ú. Klášterec nad Ohří manželům P. a M. J., Chomutov, za kupní cenu
150 Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti.
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Usn. č. 917/36/2016
Rada města projednala a
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu k nebytovému prostoru - souboru místností
nacházejících se v 2. NP v objektu Kyselka čp. 20 v Klášterci nad Ohří mezi firmou
L. T., Klášterec nad Ohří, IČO 72748541 a společností ARC – MED s.r.o., Golovinova
1559, Kadaň, IČO 62245082 (jako podnájemcem), a to za podmínky, že cena
podnájmu bude ve stejné výši jako cena nájmu tj. 3.825 Kč/měsíc.
Usn. č. 918/36/2016
Rada města projednala a
schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 687 o výměře cca 210 m2 v k. ú. Lestkov u
Klášterce nad Ohří.
Usn. č. 919/36/2016
Rada města projednala a
odkládá
projednání bodu týkajícího se žádosti o prodej pozemku parc. č. 1800/1 o výměře cca
90 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Nepřijaté usnesení
Rada města projednala a
A) neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 78/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří
B) doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří neschválit záměr prodeje části pozemku parc.
č. 78/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. 920/36/2016
Rada města projednala a
A) neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 407/1 o výměře cca 130 m2 a pozemku parc. č.
412/2 o výměře 46 m2 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří
B) doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří neschválit záměr prodeje části pozemku parc.
č. 407/1 o výměře cca 130 m2 a pozemku parc. č. 412/2 o výměře 46 m2 v k. ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Usn. č. 921/36/2016
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří neschválit nabídku na odkoupení nemovitostí
parc. č. 1541/32 o výměře 950 m2 a parc. č. 1635/3 o výměře 4.788 m2 k. ú. Miřetice
u Klášterce nad Ohří.
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Usn. č. 922/36/2016
Rada města projednala a
schvaluje
zahraniční služební cestu Dr. Ing. R. H. a A. Ch., DiS. na veletrh cestovního ruchu v
Drážďanech dne 29.01.2016.
Usn. č. 923/36/2016
Rada města projednala a
A) schvaluje
zahraniční služební cesty zaměstnanců OKaCR do partnerské obce Grossrueckerswalde
v období přípravy a realizace projektu spolupráce v roce 2016
B) ukládá
Dr. Ing. R. H. informovat radu města o uskutečněných služebních cestách vždy jednou
za 3 měsíce.
Odpovídá: Dr. Ing. Radka Hodicová - vedoucí OKaCR
Termín: 30.12.2016
Usn. č. 924/36/2016
Rada města projednala a
A) schvaluje
převzetí záštity starosty města, Ing. Š. D. nad 18. ročníkem akce Mateřinka 2016 ve
dnech 9. a 10.03.2016
B) ukládá
starostovi města písemně informovat ředitelství MŠ Chomutov, Jiráskova 4335, 430 03
Chomutov o převzetí záštity nad touto akcí.
Odpovídá: Dr. Ing. Radka Hodicová - vedoucí OKaCR
Termín: 10.02.2016
Usn. č. 925/36/2016
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří schválit úplné znění změny zřizovací listiny
Městského ústavu sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace, IČO
65082125 s účinností od 01.03.2016.
Usn. č. 926/36/2016
Rada města projednala a
souhlasí
s přijetím daru na základě realizace projektu ESF Vzájemným učením - cool pedagog
od Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové, IČO 62690094, 1 sada
přístupových bodů k WiFi v zůstatkové účetní hodnotě 26.980 Kč, Základní školou,
Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov.
Usn. č. 927/36/2016
Rada města projednala a
schvaluje
výši příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem
Kláštercem nad Ohří s účinností od 01.01.2016.
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Usn. č. 928/36/2016
Rada města projednala a
schvaluje
výši osobního příplatku s účinností od 01.01.2016 ředitelce
- Základní školy, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov, Ing. M. B.
- Základní umělecké školy, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres
Chomutov, Bc. Z. B.
Usn. č. 929/36/2016
Rada města projednala a
A) schvaluje
1. výjimku z platné Směrnice Rady města Klášterce nad Ohří upravující postup při
zadávání veřejných zakázek č. 6/2015 ze dne 17.06.2015, , která spočívá v neoslovení
více uchazečů,
2. uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kláštercem nad Ohří a Ing. M. N., Klášterec
nad Ohří, IČO 72621753 na zajištění výroby a odvysílání sportovních reportáží ve
sportovním regionálním magazínu SPORT7 v kabelové televizi
B) ukládá
starostovi města uzavřít s uchazečem smlouvu o dílo.
Odpovídá: Bc. Milan Doležal - vedoucí OSVŠaS
Termín: 05.02.2016
Usn. č. 930/36/2016
Rada města projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Klášterce nad Ohří
1. revokovat usnesení Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří č. 170/05/2015 v bodě
2. ze dne 29.04.2015
2. v souladu s §27 odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o sloučení
příspěvkové organizace
Název: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov
Sídlo: Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, PSČ 431 51
IČO 46787496
s příspěvkovou organizací
Název: Základní škola Praktická, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov
Sídlo: Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, PSČ 43151
IČO 46787551
a to dnem 01.08.2016
Nový název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení po sloučení
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov
Sídlo: Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, PSČ 43151
IČO 46787496
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3. v souladu s § 27, odst. 7, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o převodu práv, majetku
a závazků v plném rozsahu na přejímající organizaci Základní škola, Klášterec nad Ohří,
Petlérská 447, okres Chomutov
Sídlo: Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, PSČ 43151
IČO 46787496
4. schválit úplné znění Změny zřizovací listiny Základní školy, Klášterec nad Ohří,
Petlérská 447, okres Chomutov, IČO 46787496 s účinností od 01.08.2016.
Usn. č. 931/36/2016
Rada města projednala a
A) bere na vědomí
oznámení ředitele Základní školy, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov o
ukončení výkonu práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance k 30.06.2016.
B) vyhlašuje
v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
školy, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov s předpokládaným nástupem
01.07.2016.
C) bere na vědomí
text veřejného oznámení konkurzního řízení takto:
Rada města Klášterce nad Ohří usnesením č. ………….. ze ………….., v souladu s ust. §
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle vyhlášky č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
vyhlašuje konkursní řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov
(od 01.07.2016 příspěvková organizace se dvěma pracovišti)
Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v
platném znění
• znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
• občanská a morální bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• organizační a řídící schopnosti
• výhodou speciální pedagogika
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K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
• doklady o získání odborné kvalifikace
• doklad o průběhu všech zaměstnání včetně časového vymezení délky praxe
spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou
potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v
činnosti ve výzkumu a vývoji včetně pracovního zařazení, potvrzený posledním
zaměstnavatelem
• strukturovaný profesní životopis
• koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu)
s důrazem na sloučení a detašované pracoviště, včetně organizační struktury
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele (ne starší 2
měsíců)
• výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
Předpokládaný nástup 01. 07. 2016
Písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s
označením: „Konkurs ZŠ Petlérská – neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu
Městského úřadu Klášterec nad Ohří do 26.02.2016 do 14,00 hod., nebo poštou na
adresu Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor sociálních věcí, školství a sportu, Nám.
Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří tak, aby byla doručena na Městský úřad
Klášterec nad Ohří do 26.02.2016.
D) pověřuje
starostu města
- požádat Krajský úřad Ústeckého kraje a Českou školní inspekci o delegování jejich
zástupce za člena konkurzní komise,
- oslovit odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství dle
daného druhu a typu školy a požádat jej o souhlas se svým jmenováním za člena
konkurzní komise.
- vyzvat ředitele Základní školy, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov,
Mgr. Z. R., aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických
pracovníků školy do konkurzní komise a doložil ji zápisem o volbě
- vyzvat předsedu školské rady Základní školy, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447,
okres Chomutov o nominování člena konkurzní komise
- vyzvat ředitele Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres
Chomutov o nominaci odborníka s hlasem poradním z řad pedagogických pracovníků
školy do konkurzní komise.
Usn. č. 932/36/2016
Rada města projednala a
A) schvaluje
užívání služebního vozidla Škoda Superb registrační značky 8U3 2012 panu Ing. Š. D.,
a to za podmínek stanovených v dohodě o dočasném užívání služebního vozidla pro rok
2016
B) ukládá
místostarostovi města uzavřít dohodu o dočasném užívání služebního vozidla pro rok
2016.
Odpovídá: Bc. Pavlína Bláhová - vedoucí OVS
Termín: 25.01.2016
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Usn. č. 933/36/2016
Rada města projednala a
A) schvaluje
užívání služebního vozidla Škoda Octávia registrační značky 2U9 4848 panu J. S., a to
za podmínek stanovených v dohodě o dočasném užívání služebního vozidla pro rok
2016
B) ukládá
starostovi města uzavřít dohodu o dočasném užívání služebního vozidla pro rok 2016.
Odpovídá: Bc. Pavlína Bláhová - vedoucí OVS
Termín: 25.01.2016
Usn. č. 934/36/2016
Rada města projednala a
bere na vědomí
souhlas s použitím znaku města Klášterce nad Ohří v obrazové příloze vědecké
publikace Klíč ke znakům měst České republiky udělený panu P. H.

Dne: 22.01.2016

-----------------------Ing. Štěpán Kostelník
ověřovatel

-----------------------p. Stanislav Pechouš
ověřovatel

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

Usnesení vyhotovila: Marie Fabianová – asistentka kanceláře úřadu
Dne: 22.01.2016
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