Jediní v republice
Velké pocty se dostalo jednotce
dobrovolných hasičů města Chomutova. Jako jediné podobné sdružení
v České republice obdržela totiž
pozvání na patnácté Celosvětové
setkání hasičů, které se uskutečnilo na přelomu května a června
v městě Schlema v SRN. Setkání se
zúčastnilo celkem 19 zemí a mezi
nimi i záchranáři, kteří se podíleli
na likvidaci následků katastrofy po
teroristickém útoku roku 2001 v USA.
„Byla to nezapomenutelná příležitost,
seznámili jsme se zde s ukázkou záchranářských prací, včetně letecké a
zdravotní, a rovněž s nejnovější technikou,“ prozradil velitel SDH Vladimír
Klesík. K akci se vrátíme v příštím
čísle Chomutovských novin.
(mile)

Na dechovku do parku
Milovníci dechovek si jistě nenechají ujít tradiční koncerty dechových
hudeb v chomutovském městském
parku, které letos zahájí 21. června
od 15.00 hodin oblíbená Staročeská
dechovka a Hornický dechový orchestr. Právě tento první letní den,
který je navíc vyhlášen Mezinárodním dnem hudby, bude tedy patřit
střední a starší generaci ve zdejším
altánu. „Když je pěkné počasí, altán
je doslova plný. Není divu, období
dechovek v parku jim vlastně nahrazuje pořad Večerníček nejen pro
důchodce v KaSSu, který se právě
v letních měsících nepořádá,“ prozradila Silvie Škubová z odboru školství
a kultury MěÚ. V rámci chomutovského kulturního léta si můžete
přijít tyto dvě výše zmíněné kapely
poslechnout od 2. července až do
27. srpna, a to každou středu od
17.00 hodin.
(mile)
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Pravidla pro stížnosti

č. 11
4. června 2003

ročník V.

Zdarma do každé domácnosti

Pravidla pro přijímání a vyřizování
různých stížností, oznámení, podnětů
a petic občanů schválili tento týden
radní města. Jde o novu směrnici,
která by stanovila konkrétní podmínky a ucelila veškeré stížnosti
pod oddělení kontroly na městském
úřadě. Ta bude přijímat stížnosti každý pracovní den. Stížnosti, jež budou
doručeny jinam, například do kanceláře starostky či místostarostů nebo
tajemníkovi, budou rovněž zaslány
na oddělení kontroly k jednotnému
zaevidování. (Pokračování na str. 2)

Změny na radnici: odvoláni dva místostarostové
Chomutovští zastupitelé odvolali
minulý týden místostarosty Jaroslava Říhu a Irenu Wachtfeidlovou
(oba zvoleni za ČSSD). Bouřlivé
jednání doprovázela napjatá atmosféra, křik i slzy. Návrh na odvolání předložili občanští demokraté,
přičemž starostka města Ivana
Řápková jej odůvodnila špatnou
komunikací ve vedení města. „Připravili jsme koaliční programové
prohlášení a chtěli naplňovat jeho
cíle. Vázne však mezi námi komunikace, a tak nezbývá nic jiného
než tento tým obměnit,“ odůvodnila návrh Řápková. Proti tomu se
však Říha i Wachtfeidlová ohradili.

„Je mi jedno, jestli zde bude sedět Petr nebo Pavel, hlavně že to
budou lidé, kterým jde především
o město a ne o vlastní kapsu. Není
to o komunikaci, ale jednoznačně
o rozkradení tohoto města,“ bránil se Říha. Jeho jednání označila
starostka za srdceryvné sci-fi.
„Pan Říha má svoje vlastní pojetí
o fungování vedení města. Nechtěl
dodržovat hierarchii, která byla
součástí koaliční dohody. Na jeho
popud byla například nahrazena
jedna stránka již vydané a schválené směrnice, která by jednoznačně
omezila pravomoce starosty,“ nastínila jeden z důvodů I. Řápková. Říha

Silnici pokřtili šampusem a popřáli slušné řidiče
Necelých 227 metrů vozovky začínajících od křižovatky Jakoubka
ze Stříbra po Mánesovu ulici až
ke křižovatce na Mostecké ulici
slavnostně předali motoristům
zástupci města.
Po oficiálním přestřižení pásky
starostkou města Ivanou Řápkovou
následovalo symbolické pokřtě-ní lahví šampusu místostarostou
J. Řehákem se slovy: „Ať má silnice co nejvíce slušných řidičů.“ Starostka vyzdvihla práci dodavatelů,
kterým se podařilo obnovu silnice uzavřít v časovém předstihu
a radní Jindřich Stádník (na snímku uprostřed) zase snahu tělovýchovné jednoty, které se podařilo
ve stejném termínu dokončit opravu fasády zdejšího sportovního
domu. Patnáctimiliónová investice
z městské pokladny pamatovala
i na nový chodník u městských
lázní, dělící ostrůvek na křižovatce a opravu veřejného osvětlení,
součástí je i obnova zdejší hradební zdi v Mánesově ulici.
(text a foto: mile)

se však ohradil, že za dobu jeho
působení na radnici mu nebyla
vytknuta žádná závažná věc.
„O jednotlivých výrocích pana
Říhy nebudeme jednat, protože
to není předmětem dnešního jednání,“ reagovala starostka na křik
občanů. O pauze mezi jednáním
však byla o něco sdílnější.
„Jak může Říha tvrdit, že jde
o rozkradení města. Jde o vážné
obvinění. Je pak s podivem, jak
on jako místostarosta hospodařil. Ještě před svým zvolením
do funkce v loňském roce vybral
v létě na zálohách v městské
pokladně 194 000 korun na akci
Ekokempu pro mládež a tu měl
nejpozději do října 2002 zpět vyúčtovat. Teprve 30. dubna letošního roku, když audit hospodaření
upozornil na tuto skutečnost,
provedl vyúčtování a příslušnou
částku, která nebyla použita na
realizaci akce, vrátil. Postavil nás
však do situace, kdy jsme porušili
smlouvu s Regionální rozvojovou
agenturou, od které jsme peníze v
rámci projektu obdrželi,“ okomentovala situaci starostka Řápková.
Zastupitel Karel Bubeník (KSČM)
navrhl tento bod jednání o měsíc
odložit a předložit konkrétní argumenty k odvolání, ale neuspěl.
Pro odvolání hlasovalo 19 ze 36
zastupitelů, ODS podpořili sociální demokraté a koalice Strany
zelených s nezávislými kandidáty.
Komunisté a bývalí členové ČSSD
kolem Říhy před samotným hlasováním opustili sál. Místostarostou
se stal Rudolf Kozák (ČSSD), členkou rady Džamila Stehlíková (Koalice strany zelených a Sdružení
nezávislých).
(mile)

Jaroslav Říha (na snímku) ještě před
odvoláním za sebe i svou kolegyni
prohlásil: „Byli jsme oba zrnky mezi
kameny a to nás mlelo. Z jedné strany
na nás tlačili určití zastupitelé a z druhé strana, která má v radě převahu.“
Během proslovu se Říha několikrát
(foto: map)
neubránil slzám.

Zastupitelé odsouhlasili snížení počtu
místostarostů ze tří na dva. Místostarostou zůstává Jan Řehák, novým byl
zvolen Rudolf Kozák (na snímku), dosavadní ředitel Správy kulturních zařízení. Jaké odbory a organizace bude
mít v kompetenci, rozhodne v těchto
dnech vedení města.
(foto: mile)

Nebývalá koncentrace sportovních hvězd

Auditoři prozradí výsledek v září Rozebraný zámek v zoo
Hloubkovou analýzu hospodaření města včetně jejich organizací
provádí v těchto dnech pro chomutovskou radnici auditoři společnosti
Newton Management. Shromažďují se materiály ze všech odborů
a organizací, auditoři si vyžádali
rozpočet a účetnictví šest let dozadu. „Musíme hledat úspory ve vlastním provozu, jelikož po přechodu
státní správy na městský úřad je
jeho rozpočet napjatý. Letošní rok
máme zajištěný, ale je to otázka
i nadcházejícího období,“ vyjádřil

se ekonom města Jan Mareš. Právě
k němu a na odbor kontroly a odbor
majetku města vedly první kroky
auditorů, kteří nechtějí zkoumat jen
hospodaření s penězi. „Auditorská
firma by měla provádět průzkum
také u zaměstnanců, jak využívají
svůj čas při práci. Říká se tomu
takzvaně pracovní snímek každého
zaměstnance. Pak se alespoň konkrétně zjistí, na kterých odborech je
takříkajíc nouze o lidi a kde naopak
přebývají,“ prohlásila starostka Ivana
(Dokončení na str. 2)
Řápková.

Zámek v Ahníkově na Chomutovsku, který zanikl v 90. letech se
stejnojmennou vesnicí kvůli těžbě
uhlí, je zahrnut do návrhu koncepce dalšího vývoje Podkrušnohorského zooparku. S tou se seznámí
9. června radní i zastupitelé. Zámek
v renesančním stylu by měl být
součástí budoucí Podkrušnohorské
vesnice v prostoru mezi výběhem
koní a Šichtovým dolem v severní
části zooparku. Jde o kulturní památku první kategorie, která patří
k nejcennějším a slohově nejčistším příkladům saské renesance na
území České republiky. Originální
pískovcové prvky včetně pilířů
a kamenného schodiště se z ní
uchovaly dodnes. Celkové náklady
se odhadují na 200 miliónů korun,
přičemž z toho si samotná stavba
zámku vyžádá necelou polovinu
zmíněné částky.
Součástí celého komplexu by
mělo být konferenční centrum,
restaurace v zámeckém stylu
a hotel. Koncepce počítá i s oranžerií s tropickými stromy a expozicí
motýlů, anglickým parkem a zahradou. Nákladný projekt, který má
poměrně velký význam pro region
z hlediska cestovního ruchu, by se
mohl vejít do podmínek státních
dotačních programů na odstranění
následků důlní činnosti. Severočeské doly Chomutov se chtějí podílet
na financování projektové dokumentace.
(mile)

Zajímá vás, jaké pocity zažívá olympijský vítěz při přebírání medaile? Nebo
co vše je potřeba obětovat na cestě za světovým rekordem? To a mnohé
další se dozvěděli žáci základních škol z Chomutova, ale i Jirkova, Kadaně
a Klášterce na besedě se členy Českého olympijského klubu. V divadelním
salónku a poté na 12. ZŠ v ulici Akademika Heyrovského si mohly popovídat s hvězdami české sportovní minulosti, jmenovitě s legendární atletkou
Danou Zátopkovou (na snímku), veslařem Pavlem Svojanovským, střelcem
Janem Kůrkou, zápasníky Petrem Kmentem a Karlem Engelem, hokejistou
Františkem Tikalem, boxerem Josefem Němcem, házenkářem Jiřím Víchou,
volejbalistou Karlem Procházkou, diskařem Imrichem Bugárem, nechyběli
ani domácí zápasník Bohumil Kubát a téměř domácí kladivář Oldřich Engel
z Kalku.
(Dokončení na str. 6)
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Stát připravil město na daních o 48 miliónů
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Pramen: Ministerstvo financí ČR

me jen, kolik by za tyto částky bylo
možné zrekonstruovat ulic, budov či
dětských hřišť a veřejné zeleně.
Je jen škoda, že pokud má stát
u výběru daní tak dobré a účinné

Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidenta,
prezidenta když ze 183 přítomných poslanců 135 definitivně potvrdilo platnost zákona o zoologických
zahradách. Norma vznikla na základě směrnice EU a měla by zajistit
kvalitní úroveň českých zoo. Jako zástupci Unie se na přípravě podíleli
především Ing.Moudrý - ředitel děčínské zoo a Dr.Holečková z královédvorské zoo. Daňové úlevy pomohou samozřejmě i Podkrušnohorskému zooparku. „Měli jsme poměrně velké problémy se zdaněním věcných
darů, například z darovaného tvrdého pečiva a zeleniny pro zvířata ze
zdejších supermarketů. Konečně se těmto problémům vyhneme,“ netajil
se radostí ředitel PZOO Přemysl Rabas.
(red)

Ještě jednou k REFERENDU
Místnosti pro hlasování jsou
v okrscích, jako u voleb. Budou otevřeny v pátek, 13. června od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 14. června od 8.00 do 14.00 hodin.
hodin Až do
11. června si můžete na městském
úřadě ve Zborovské ulici na evidenci
obyvatel vyzvednout na žádost nebo
prokázáním plné moci s úředně ověřeným podpisem hlasovací průkaz
průkaz.
Jedná se o ty občany, kteří nemohou
hlasovat ve „svém“ okrsku. Hlasovat
lze i v nemocnici.
nemocnici Ředitel nemocnice
zašle ve spolupráci s MěÚ obci, kde
je občan veden ve stálém seznamu,
potvrzení o tom, že oprávněný
občan, který není z Chomutova, je
zapsán ve zvláštním seznamu vytvořeném v chomutovské nemocnici.
Ve dnech referenda 13. a 14. června
přijde okrsková komise do nemocnice a umožní oprávněným občanům
hlasovat. O možnost hlasovat mimo
„svou“ hlasovací místnost, tedy
doma, může oprávněný občan požádoma
dat ze závažných, zejména zdravotních důvodů písemně nebo osobně
nebo žádost předat prostřednictvím
sousedů, příbuzných apod. (na evi-
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Ministerstvo financí zveřejnilo
údaje o daňových nedoplatcích
státu, které dosáhly ke konci roku
2002 neuvěřitelných 111 miliard Kč.
Očistíme-li tyto nedoplatky od úroků a penále z nezaplacených daní,
které dosahují přibližně 40 miliard
Kč a jsou příjmem státu, dostaneme čisté daňové nedoplatky ve
výši 71 miliard Kč. Pokud z těchto
odečteme daně, jejichž podíl není
příjmem rozpočtů obcí a vzniklý
rozdíl násobíme podílem obcí na
jednotlivých státem vybíraných
daní, získáme tak kumulovanou
ztrátu měst a obcí na státem vybíraných daní, která činí přibližně
11,3 miliard Kč.
Jednoduše pak při násobení výše
uvedeného čísla procentními podíly
obcí na výnosech státem vybíraných
daní dopočítáme, o kolik stát, tím že
si neumí zajistit své příjmy, připravil
za poslední roky Město Chomutov
o jeho zákonné příjmy. Ty by v ideálním případě za období od roku 1996
do roku 2002 dosáhly výše 48 miliónů Kč. Jen za poslední rok přišlo Město Chomutov o 1,85 mil. Kč. Pomysle-

denci obyvatel, MěÚ Chomutov, Zborovská 4602), nebo telefonicky (474
637 200 - 202). Ve všech případech
je třeba, aby žadatel uvedl jméno,
příjmení, datum narození, adresu
trvalého pobytu. Okrskovým komisím velmi pomůže, když dále uvede
telefon, případně zda fungují zvonky
a na koho je možné při návštěvě za(mile)
zvonit (sousedé).
• Na popud stížností lidí ze
sousedství zjišťovali před nedávnem úředníci a sociální pracovníci
úroveň bydlení Romů na Dukelské
ulici. Velkým problémem jsou zde
černé skládky a stavy zdejších
domů. U jednoho z nich zmizela již takřka celá střecha. Také
v sousedním domě určeném pro
nepřizpůsobivé občany se začínají
objevovat problémy, jako vyražené
dveře, otlučené zdi nebo chybějící kliky. „Budeme se snažit najít
řešení, ale chceme si nechat čas
a řádně si vše promyslet,“ zmínil se
o situaci místostarosta Jan Řehák.
(mile)

Nezaměstnaní zájem o práci příliš neměli

nástroje, jako jsou různé druhy
daňových exekucí, nedává zákon
také obcím žádnou možnost, jak
penalizovat stát za to, že neodvádí
(ma)
svou práci dobře.

CHN středa 4. 6. 2003
Během půl roku akciovka

Hladík zůstává
Do funkce ředitele Technických služeb města Chomutova jmenovala rada
města dosavadního ředitele Jaroslava
Hladíka. Zároveň mu uložila transformovat příspěvkovou organizaci od
1. 1. 2004 na akciovou společnost.
Sám Hladík na jednání rady připustil, že harmonogram je napjatý a je
tedy nutné vytvořit kvalitní pracovní
tým ze strany organizace i ze strany
města. Podle Hladíka by měla akciová společnost běžet nějakou dobu
souběžně se stávající příspěvkovou
organizací a postupně by se na ní
převáděly jednotlivé činnosti. „Nesmí dojít k zanedbání služeb pro
obyvatele města, největší pozornost
upneme na právnické a ekonomické
kroky,“ doplnil Hladík.
(mile)
• Přistavení kontejnerů
5. 6. - 9. 6.: Zahradní 5193 - 4,
Zahradní Pod břízami 5240, Zahradní
- Růžová (rozvodna), Zahradní 5173,
Zahradní parkoviště KaSS, Zátiší okály otoč. MHD, Zátiší Barákova 4224. 9.
6. - 12. 6.: Písečná 5061, 5000, 5024,
5065, Kostnická novostavby u 4073,
Osvobození u 3116.

(Dokončení ze str. 1)
Zpracování všech výsledků vyjde
město na 1 300 000 korun. Když se
vezme v úvahu, kolik organizací se
spolu s městským úřadem překontroluje, jedná se podle slov starostky o výhodnou částku, která se vrátí na případných úsporách. Zhruba
v polovině září se radnice dozví
výsledek kontroly. „Jde o mimořádnou rozsáhlou kontrolu. Městu provádí také každoročně pravidelný
audit hospodaření mostecká firma
ACON audit s.r.o., jehož výsledky
dopadly minulý týden bez výhrad,“
dodal ekonom Mareš.
(mile)

O týden dříve
Přesto, že další jednání zastupitelstva města Chomutova bylo
původně plánováno na pondělí
30. června 2003, vzhledem k nadcházejícím letním prázdninám byl
tento termín přesunut z technických důvodů o týden dříve, na pondělí 23. června. Začátek jednání od
14.00 hodin zůstává nezměněn.

„Mýval v bytě je horší než demoliční četa“
Pět malých mývalů, kteří se narodili na Apríla v Podkrušnohorském
zooparku, se má čile k světu. Čtyři
kluci a jedna holka byli odebráni
samici, aby si zvykli na náhradní
potravu. V zoo se však moc neohřejí. O malé mýválky je totiž poměrně
velký zájem, zamluveni jsou všichni
do jednoho u nových majitelů, kteří se o ně budou starat. „Věřte, že
v bytě je snad lepší demoliční četa
než toto zvířátko. Nemůže zůstat
ani na chvilku bez dozoru, nechává
za sebou hotovou spoušť. Je to všežravec, který zbaští takřka všechno,
neodolá například masu, vejcím ani
tvarohu,“ prozradil na tyto malé
kuličky ředitel zooparku Přemysl Rabas, který ukazuje na našem snímku
s ošetřovatelkou Reginou Kalabusovou novinářům, že i přesto mají tato
zvířátka roztomilé čumáčky.
(text a foto: mile)

Pravidla pro stížnosti Poradil jim zahradní architekt

(Dokončení ze str. 1)
Za stížnost se nepovažuje řešení občanských vztahů, podání
na postup proti občanovi, jako je
například nepřidělení bytu, návrh
na soudní vystěhování, výše slevy
při prodeji bytu, výše nájemného
či neumístění v domě s pečovatelskou službou. „Taková podání
řeší vedoucí příslušného odboru či
oddělení v rámci své kompetence
a přestupková komise na úřadě,“
vyjádřila se vedoucí oddělení kontroly Štěpánka Hodková. Stížnosti
lze podávat ústně nebo písemně.
V případě ústně podané stížnosti
bude proveden záznam, který stěžovatel podepíše. Stěžovatel smí
požádat, aby se v zájmu správného
vyřízení stížnosti neuvádělo jeho
jméno. Stížnosti musí být prošetřeny nejdéle do 30 dnů ode dne
jejich doručení.
(mile)

Zhruba po osmi měsících skončila
oprava ulic Jakoubka ze Stříbra, Klostermannovy a Puchmayerovy ulice
a část Žižkova náměstí. Obnova vyšla městskou pokladnu na více jak
29 miliónů korun. Kromě opravy
vozovek a chodníků zde bylo provedeno odvodnění komunikací, zrekonstruováno veřejné osvětlení a v celé
lokalitě vybudováno 43 parkovacích

vycházejí

18. června

o prázdninách jen první
středu v měsíci

Zoologové se
sešli v Chomutově
Úloha zoo při ochraně ohrožených druhů zvířat, zvlášť při
jejich vypouštění do přírody, byla
hlavním tématem setkání ředitelů
českých, slovenských a polských
zoologických zahrad. Hostitelem
akce byl Podkrušnohorský zoopark,
který se sám od 90. let zapojuje do
projektů a vypouští své odchovance
zpět do přírody. „V jižních Čechách
jsme vypustili během několika let
300 hoholů severních v hodnotě
750 000 korun, do Rakouska jsme
zase dodávali odchované divoké
kočky, rozmnožujeme i celou řadu
evropských sov,“ zmínil se ředitel
(mile)
PZOO Přemysl Rabas.

míst. „Na Žižkově náměstí je 20 stání
pro vozidla, z toho 6 pro taxi a jedno
pro zdravotně postižené. V kulatých
záhonech budou v červnu nasázeny
růže a na podzim stromy,“ řekl Radek
Müller z odboru rozvoje a investic. Ve
vnitrobloku Puchmayerovy ulice byly
zahradním architektem navrženy
zelené plochy, kde převažují keře,
(mile)
stromy a popínavé rostliny.

Aby jim to ladilo Víte, že...

Příští Chomutovské noviny

Šanci pro nezaměstnané a čerstvé absolventy škol, kteří se poohlíželi po
práci, ale i pro zaměstnavatele, co naopak sháněli kvalifikované pracovníky, poskytla jarní burza práce pořádaná Úřadem práce v prostorách
zdejšího divadla. Zavítalo sem více jak 700 lidí, přesto byla celková
návštěvnost takřka o polovinu nižší než loni, tehdy byla ale pro změnu
akce dvoudenní. „Jsme s účastí vcelku spokojeni, i když zájem o práci projevovali většinou ti, co v naší evidenci vůbec nejsou a mají zaměstnání,“
prohlásil vedoucí odboru trhu práce Zdeněk Hejna a dodal, že Úřad práce
eviduje přes dvanáct tisíc nezaměstnaných. Na snímku Marcela Pauerová
a Aleš Pidanič z odboru poradenství vysvětlují třiadvacetiletému Jaroslavu
Urbanovi z Kadaně (vpravo), v jakém oboru lze najít uplatnění. „Měl bych
zájem o svářečské kurzy, jsem v současné době veden na ÚP v Kadani jako
nezaměstnaný. Původně jsem se vyučil truhlářem, ale v tomto oboru jsou
dnes velmi nízké výdělky,“ prozradil J. Urban.
(text a foto: mile)

Auditoři prozradí ...

Více jak deset tisíc letniček v hodnotě takřka 90 000 korun vysázeli zaměstnanci technických služeb nejen
v centru města, ale také u divadla,
v parku a na Masarykově náměstí.
Jen dva dlouhé záhony před divadlem zdobí 1 150 kusů pelargonií
červené, růžové a oranžové barvy
(na snímku při práci Anna Vinklerová), na kulatém záhonu přímo před
vchodem do divadla je naopak 1 500
begonií. „Letní výzdobu většinou mícháme, jak barevně, tak i co se týče
druhu květin, aby vše příjemně ladilo. Stále jsou v oblibě právě nejrůznější odrůdy pelargonií,“ vyjádřila
se Marie Strnadová z úseku veřejné
zeleně z technických služeb a dodala,
že vykrádání letniček z jednotlivých
záhonů se oproti předešlým rokům
trochu zmírnilo. Minulý týden se
nainstalovaly i okrasné květináče na
sloupech veřejného osvětlení v prostorách náměstí.
(text a foto: mile)

Zastupitelé neschválili poskytnutí
příspěvku do Fondu obnovy Ústeckého kraje, jehož náplní je likvidace
škod způsobených loňskou povodní.
Město Chomutov totiž na likvidaci škod po povodních uvolnilo již
v loňském roce formou daru finanční prostředky ve výši 800 000 korun,
přičemž 480 tisíc šlo obci Černěves
na Roudnicku a 320 tisíc korun do
Vejprt.
Zastupitelé schválili poskytnutí
ručení k úvěru Dopravnímu podniku
měst Chomutova a Jirkova ve výši
10 500 000 korun v rozsahu akcií
držených městem Chomutovem. Chomutov vlastní zhruba 85 procent akcií, ručit proto bude na takřka devět
miliónů korun, na zbytek bude ručit
Jirkov. Úvěr se použije na první etapu
dostavby areálu dopravního podniku
na Písečné ulici, kam bude převeden
provoz areálu z Dolní ulice. Podnik
zde hodlá za vypůjčené peníze vybudovat novou odstavnou plochu a čerpací stanici. Úvěr poskytla Komerční
banka, která nabídla velmi výhodné
podmínky.
Zastupitelé schválili poskytnutí dotací z rozpočtu města na činnost organizaci Pionýr Chomutov ve výši 80
000 korun, DDM Chomutov 110 000
korun, jezdeckému klubu PZOO 70 000
korun, Handball klubu 70 000 korun,
Klubu národní házené 60 000 korun
a AFK LoKo Chomutov 75 000 korun. V rozpočtu města byl schválen příspěvek dotací na činnost
a projekty ve výši 2 714 000 korun,
z toho 65 procent je na činnost a 35
procent na projekty.
(mile)

