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Koaliční politici zveřejnili...
(Dokončení ze str. 2)
6. Sport a tělovýchova
A) Vrcholový sport
• Postupování dle „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova podporovaným sportům“.
Dohodnuté strany se zavazují:
• Spolupracovat na aktuálních změnách těchto zásad v součinnosti
s komisí pro občanské aktivity
a kontrolním oddělením MÚ.
• Přehodnotit současný stav preferovaných sportů a určit nově sporty, které bude město Chomutov preferovat /podporovat/ od roku 2004.
B) Výkonnostní a rekreační sport
• Postupování dle platných „Zásad
pro poskytování dotací z rozpočtu
města Chomutova“. V součinnosti
s komisí pro občanské aktivity tyto
zásady upravit v oblasti termínů
přidělovaných dotací na činnost
a na projekt, resp. zásadní vymezení termínů činnost a projekt.
• Pro rekreační sport zajištění co
možná nejširšího využití školních
hřišť a sportovišť
•
Regenerace
/rekonstrukce/
sportovišť na sídlištích v součinnosti s projektem regenerace panelových sídlišť.
C) Konkrétní projekt
• Vytvoření komise /pracovní
skupiny/, která zpracuje problematiku využitelnosti současného areálu
Ploché dráhy pro sportovní účely.
• Pokračování v projektu Bezručovo údolí.
• Pokračování v projektu výstavby
cyklotras.
7. Správa a řízení města
• Městský úřad chceme ještě více
otevřít občanům.
• Prohloubení informovanosti občanů o dění ve městě, činnosti MěÚ
a organizací města prostřednictvím
Chomutovských novin, které budou
pravidelně dodávány do každé domácnosti.
8. Sociální záležitosti
• Podporování i nadále činnosti provozované MÚSS, zejména péči o seniory a sociálně handicapované.
•
Dokončení
výstavby
Domu
s pečovatelskou službou v objektu

Merkur, který zabezpečí důstojné
stáří pro seniory.
• Racionalizace činnosti některých
zařízení MÚSS, podpora snižování
finanční náročnosti při zachování
kvality.
• Tlumení činnosti MÚSS, které
duplicitně provozují (nebo mohou
provozovat) jiné než městské organizace.
• Finančně i jinak podporovat
zařízení a organizace, jejichž činnost je bezprostředně spjata s péčí
o zdravotně či sociálně handicapované spoluobčany.
9. Životní prostředí
• Rozšiřování a zkvalitňování třídění odpadků (tetrapaky, rostlinný
odpad, kompostování, apod.).
• Navyšování množství kontejnerů a sběrných míst na tříděný
odpad.
• Navyšování počtu odpadkových
košů včetně košů pro psí exkrementy.
• Dle možností vracení stromů či
přenosné zeleně do ulic a tím zkvalitnění stavu veřejné zeleně.
• Snižování prašnosti ve městě.
• Důsledné informování občanů
o stavu ovzduší v naše městě.
• Větší zapojování veřejnosti do
ochrany zeleně v místě jejich bydliště (soutěže, školy, apod.).
• Zajišťování kvalitní ekologické
osvěty v našem tisku, na letácích
a v brožurách prostřednictvím
odborníků.
10. Vnější vztahy
• Aktivní zapojení do činnosti
spolků, svazků a organizací měst
a obcí, které mohou městu přinášet
lepší informovanost o dění v regionu a možnost spolupodílet se na
rozvoji regionálních zájmů.
• Udržování dobrých a efektivních
vztahů s Jirkovem a dalšími obcemi v blízkém okolí.
• Zajišťování kvalitních a profesionálních vztahů s vedením a úřady
Ústeckého kraje.
• Pokračování v rozvíjení tradičních dobrých vztahů s partnerskými městy v SRN, případně rozšiřování těchto vztahů.

• Prodám zahradu v Údlicích - osada
Doubí, klidné místo. Chatka je podsklepená, krb, skleník. Cena dohodou - nutno
vidět. Tel. 737/981 679 nebo 474/653 679
po 19. hodině.
• Prodám plynová kamna
kamna, 2 ks přímotopy typ K6 Karma, cena 2 000 Kč/ks. Tel.
474/684 035 nebo 474/625 808.
• Elektrický multigril, nový
nový, pěkný,
4 vidličky na špízy a další pečení. Mimořádná nabídka jen za 1 000 Kč. Tel.
605/704 239.
• Prodám auto Škoda 120 na náhradní
díly. Pojízdná, s doklady, bez TK. Též náhradní díly na Oktavii z roku 1964. Cena
dohodou. Tel. 474/624 654.
• Koupím lovecké trofeje na celé
lebce, trofeje černé zvěře, jelení a daňčí
shozy. Neposílat SMS. Tel. 603/337 453.
• Prodám automatickou pračku zn.
Ardo, 600 ot., 4 roky starou, velmi dobrý
stav. Cena 3 500 Kč. Tel. 608/313 557.
• Pronajmu prodejnu 28 m2 v Meisnerově ulici. Tel. 605/131 366.
• Prodám 2 ks pneu letní zn. Continental 175/65 R14 za 600 Kč + 2 ks
zdarma. Tel. 723/657 178 večer.
• Nabízíme podnájem 1+1 s ústředním topením a WC ve středu města. Tel.
474/627 539.
• Prodám zahradu 4 ary se zděným
domkem v kolonii V Olšinách v Údlicích.
Tel. 474/652 029.
• Prodám Škodu Felicia r.v. 1997, najeto
41 200 km, první majitel, zelená, autorádio, tažné zařízení, garážovaná, výborný
stav. Cena 120 000 Kč. Tel. 723/494 415.
• Prodám Seat Ibiza 1,5 Li, r.v. 1988,
pětidveřový, poškozený přední levý
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blatník, dveře, práh, sloupek, střecha. S
doklady. Tel. 474/682 346.
• Na ŽL technik IT pro Chomutov
a okolí: znalost Hwisw; OS MS.WIN a
Office aplikace; správa serverů; ŘP. Tel.
261/214 444.
• Koupím funkční kuchyňský sporák
na pevná paliva (levý). Tel. 474/627 139
nebo 607/643 699.
• Hledám int. paní - pána kolem 70
let. Uvítám zahrádku - pomohu. Jsem
spolehlivá žena. Tel. 737/322 841, volat
po 18. hodině.
• Pohlídám vaše dítě,
dítě věk ani národnost nerozhodují. Jsem důchodkyně žijící
v rodinném domku na klidném místě. Tel.
721/542 326 nebo 474/622 869.
• Prodám dětské kolo na 4 až 6 let,
levně, spěchá. Tel. 737/805 421.
• Pronajmu byt 1+1 v Chomutově v
okolí Globusu. Plně vybavený, nájem 3
500 Kč měsíčně, záloha 3 měsíce předem.
Nekuřáci a bez domácích zvířat. Tel.
607/888 123.
• Prodám Opel Vectra 1,6 16V, r.v.
1998, servo, el. okna, 2x airbag, servisní
knížka. Cena dohodou. Tel. 777/153 644.
• Malou zlatou kabelku do společnosti
prodám za 300 Kč. Není naše výroba. K
maturitě jako dárek pěkný. Tel. 605/704
239.
• Prodám holandský jídelní stůl +
3 počalouněné židle, míry 80x80, tmavé
barvy; starší skříň - ramínka + police,
míry v. 185, š. 125, h. 55 cm. Spěchá. Tel.
605/546 343.
• Prodám družstevní byt 3+1 v Chomutově. Tel. 607/186 450.
• Prodám vnitřní dveře 2/3 sklo 80L a
70L, cena po 800 Kč. Tel. 721/337 471.
• Prodám byt 1+3 v Žatci-Podměstí.
Spěchá. Tel. 723/817 323.
• Prodám zahradu v Chomutově u
Masokombinátu, 4 ary, 3 okrasné stromy,
zděná podsklepená chata. Tel. 776/880
076, 605/422 199.
• Prodám chalupu na Celné,
Celné 13 km
od Chomutova, cena 650 tisíc Kč. Podsklepená, vlastní studna, velká zahrada.
Tel. 721/868 933.
• 46letý rozvedený muž hledá upřímnou a hodnou ženu do 45 let, ne SMS, jen
vážně. Tel. 736/428 936.
• Prodám světlý obývací pokoj (nižší
typ) s rozkládací soupravou, vše za 4
500 Kč. V tmavší barvě prádelníkovou
skříň a 2 peřiňáky - za 1 500 Kč. Tel.
474/620 775.
• Koupím byt 1+2 v osobním vlastnictví v Chomutově - okolí Luny. Mohu
nabídnout 1+3 velký bez balkonu tamtéž.
Tel. 474/620 775.
• Koupím štěně toy pudla - fenku. Tel.
776/150 661.
• Prodám oblečky na chlapečka do 18
měsíců, letní, zimní, pletené soupravičky.
Dále lehátko do vany, chrastítka. Tel.
607/193 105.

• Prodám lam rošt a podušku s potahem, válendu bez polštářů s kovovou
kostrou, tel. ušák + podnožka, dveře
starší bílé, sklo, 80 cm L, plné 80 cm P.
Tel. 474/688 818.
• Vrata kovová půlená k dílně 1 000
Kč, starší zachovalá rozkládací sedač.
dobr. st. + úl. pr. (chata) 600 Kč + kuch.
stůl + 2 židle na chalupu - čalouněné. Tel.
737/917 849.
• Prodám starší nábytek - prádelník, sekretář, knihovnu, světlý - leštěný
- zachovalý, skladný. Cena 3 000 Kč +
konferenční stolek. Tel. 474/668 174 po
20. hodině.
• Prodám Jawu 350 typ 634-8-02,
červená, chromové doplňky, motor po
celkové GO, TP platná do 5/04, cena 7
000 Kč. Pěkná, nutno vidět. Tel. 474/668
174 večer.
• Prodám plynová kamna
kamna. Tel. 605/
284 253.
• Vyměním státní byt 1+1 za státní
byt 2+1 kdekoliv bez doplatku v Chomutově. Tel. 721/378 716.
• Pronajmu garáž s elektřinou, Písečná u Normy. Tel. 474/653 296 večer.
• Prodám byt 1+2 s balkonem v osobním vlastnictví, 4. patro. Cena dohodou,
ihned volný. Tel. 474/621 588.
• Prodám Mitsubishi Proton 2,0 diesel,
r.v. 1996, pětidveřový, met. pozink., airbag
a další. Servisní kniha, 6 l nafty. 110 000
Kč. Nutno vidět. Tel. 605/520 212.
• Prodám Škodu 105 i na náhradní
díly. S papíry, cena 5 000 Kč. Tel. 608/
313 557.
• Sháním zedníky na výpomoc u rodinného domu. Spěchá. Tel. 728/600 423,
volat od 8 do 15 hodin.
• Prodám kočárek trojkombinace po 1
dítěti, cena 1 200 Kč, peřiňák starší 100
Kč, pěkný ušák točící, tmavě žlutý 1 000
Kč. Tel. 474/655 790.
• Provádím služby vhodné pro autoopravy - mechanické i karosářské (výměna
prahů a lemů apod.) zn. Opel, Škoda. Tel.
736/223 755.
• Prodám pultový mrazák 310 l, láhev
acetylenovou, motor na cirkulárku, láhev
propanbutan 33 kg, Avii Furgon na náhradní díly. Tel. 605/740 884.
• Prodám dětskou elektrickou policejní motorku s blikajícím majáčkem a
zvukovými efekty. Vhodná pro dítě ve
věku 3 až 6 let. Tel. 605/526 516.
• Přenechám leasing Škoda Felicia 1.3,
r. v. 1997, perfektní stav, dohodou. 604/
783 104.
• Vyměním 2+1 v os. vl. v Horní Vsi
(u Jitřenky) za malý 2+1, popř. 1+1 s
balkonem (doplatek) taktéž v Horní Vsi
v os. vl., nebo koupím a prodám. Tel.:
723/158 880.
• Hledám pronájem 2+1. Spěchá. Tel.:
728/531 103.
• Pronajmu garáž v CV na Kamenné,
nejvyšší nabídce. Tel.: 603/396 779.

