Komunisté prosazují
stíhání, ODS nevinu
Prosadit podporu trestnímu oznámení na chomutovského senátora
a zastupitele Alexandra Nováka
(ODS) chtěli na jednání zastupitelů
minulý týden jeho členové z řad
komunistů. Bývalý starosta Novák
je totiž podezřelý, že v roce 2000
v době svého starostování na chomutovské radnici přijal čtyřicetimiliónovou provizi za zprostředkování
prodeje akcií Severočeské plynárenské a Severočeské energetiky. „Považuji to za loupež. Musíme se od
toho distancovat a nehrát mrtvého
brouka,“ vyjádřil se Karel Bubeník
(KSČM), který ale nakonec svůj návrh na usnesení stáhl. Zastupitel
Jindřich Stádník přirovnal návrh komunistů k normalizačním procesům.
Také protinávrh stranických kolegů
Nováka na jeho podporu do vyřešení celého případu neprošel. „Neměl
jsem prozatím možnost spis o mém
podezření prostudovat, vyjádřím
se tedy, až si jej důkladně pročtu,“
oznámil zastupitelům senátor Novák.
Ti si přesto vyžádali všechny dostupné materiály o tehdejším prodeji akcií
německé společnosti. Slovní přestřelku zastupitelů ukončil jeden z nich
Vladimír Janda (ODS) znechucen
slovy: „Žádám o uvolnění z jednání,
udělalo se mi nějak nevolno.“ (mile)
Chomutov v obrazech ztvárnila v nástěnném kalendáři pro rok
2004 s názvem „Dobrý den město“ chomutovská výtvarnice Marie
Svobodová. Zakoupit jej můžete
už nyní v informačním centru v
Chelčického ulici za 150 korun.
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Petice dovedla rozhořčené občany až k zastupitelům
Necelé tři hodiny trvala diskuse
s obyvateli Kadaňské ulice v Chomutově, kteří si přišli na jednání
zastupitelů postěžovat na nelehký
život v této problémové lokalitě
města. Z emotivní nálady některých občanů, kteří poukazovali
na nepořádek, hluk, prostitutky,
pasáky, rvačky a nadávky ve svém
blízkém okolí, jen těžko vraceli
zastupitelé situaci do racionální
pozice. „Stav na Kadaňské není
žádnou novinkou, spor mezi slušnými a nepřizpůsobivými občany
se tu vleče již takřka osm let. A to
jste slibovali, že to bude jednou
čtvrť se skvělou zástavbou. Mějte

už konečně soucit s lidmi, kteří tu
bydlí,“ nechal se slyšet jeden z místních občanů. Někteří zastupitelé se
shodli, že poměry na Kadaňské se
začaly zhoršovat už někdy v 70.
a 80. letech. Rozhořčení nájemníků
však ještě vyostřilo, když se dozvěděli o tom, že si bytové družstvo
koupilo v této lokalitě dva domy,
kam hodlá přestěhovat neplatiče.
„Pouze tu přibudou další nepřizpůsobiví. Jestli to včas nezastavíte,
necháme si kvůli bezpečnosti naše
byty jednoduše oplotit,“ reagovala
rozhořčeně jedna z místních žen.
„Máte právo se zlobit, ale bytové družstvo si jednoduše řeší svůj

Moderní multifunkční sportovní
areál je od minulého víkendu sportovcům i veřejnosti k dispozici
v Cihlářské ulici na místě bývalého škvárového hřiště na národní
házenou. Především tomuto sportu
bude sloužit i nyní, ale hrát se
na něm dají také tenis, volejbal,
košíková, fotbal, házená, nohejbal
a plážové sporty. Areál sestává ze
čtyř kurtů, při největším z nich je
i hlediště pro 540 diváků. Právě
centrální hřiště je domácí pro
národní házenkářky SK Chomutov
NH, které ho v neděli v letošní ligové premiéře „pokřtily“ vítězstvím
nad Tymákovem 18:9. Na snímku
z pátečního slavnostního otevření
stříhá pásku zástupce majitele
a provozovatele ing. Vojtěch Čihař,
stejně tak už před ním učinili
poslanec Parlamentu ČR MUDr.
Jaroslav Krákora a předseda Svazu
národní házené Mgr. Jan Václavek.
V sobotu pak zprovoznění areálu
pokračovalo kulturně-sportovním
programem, ve kterém hrál prim
fotbalový turnaj.
(text a foto: sk)

Na pokutách vybrali více než půldruhého miliónu
Stále větší počet fyzických
i právnických osob, jimž některý
správní orgán města udělil pokutu v přestupkovém či správním
řízení, eviduje rok od roku odbor
ekonomiky. Jen za první pololetí
letošního roku vybrali pracovnice
daňového oddělení na pokutách
více než půldruhého milionu Kč.
Platby sankčního charakteru jsou
z hlediska městského rozpočtu
nahodilým příjmem, který některá
města dokonce vůbec nerozpočtují. Letos dosáhlo město k 30. 6. plnění příjmů rozpočtu u této položky na 112 procent a na pokutách
vybralo 1 629 300 Kč. Nejvíce se
vybralo na pokutách ukládaných

Zdarma do každé domácnosti

za přestupky na úseku dopravy,
a to ať už městkou policií nebo
přestupkovou komisí silničního
správního úřadu, u nichž příjmy
dosahují shodně přes půl miliónu
korun. Následují přestupky proti stavebnímu řádu, na kterých
vybralo město více než čtvrt milionu Kč, dále pokuty ukládané
živnostenským úřadem a pokuty
ukládané komisí pro projednávání
přestupků. Je třeba připomenout,
že při výběru pokut u neplatičů
využívá město zdárně již třetím
rokem institutu daňové exekuce,
který zaručuje poměrně rychlé
a účinné vymožení splatné daňové
pohledávky.
(ma)

Jízdné podražilo
K 1. září 2003 dochází k úpravě
jízdného v regionální autobusové
dopravě provozované DPCHJ a. s.
Důvodem úpravy je dlouhodobě trvalá ztrátovost většiny linek a spojů,
která je již nad možnost dotačního
krytí ze strany Krajského úřadu
Ústeckého kraje. „Úprava jízdného
se dotýká všech tarifních pásem
do 45 km. Největší nárůst ceny lze
zaznamenat v tarifních pásmech 0-2,
3-4 a 5-7 km, kde bude výše jízdného odpovídat tarifu MHD, tj. jízdné
dospělé osoby a osoby starší 15 let
bude činit 10 Kč, zlevněné jízdné
pro děti od 6 do 15 let v uvedených
pásmech ve výši 5 Kč,“ vyjádřil se
Jiří Kubice z dopravního podniku a
dodal, že lidé mohou využít časové
jízdenky MHD na autobusové lince
Chomutov - Jirkov - Chomutov přes
Otvice a na lince Chomutov - Jirkov
Staré Vinařice. Ty lze zakoupit na
autobusovém nádraží v Chomutově
a Jirkově. Na uvedených linkách
nelze provádět úhradu jízdného čipovou kartou.
(mile)

Vytřídilo se jen
půl tuny tetrapaků
Dalších osmapadesát stanovišť na
separaci odpadu přibude do konce
letošního roku v různých lokalitách
města. Radní proto schválili nákup 243 nových plastových nádob,
z nichž 174 je určeno na papír, zbytek na plasty a tetrapakové obaly.
(Pokračování na str. 2)

problém s neplatiči na úkor vás
občanů,“ nastínil tvrdou realitu
zastupitel Pavel Nuslauer a jeho
kolegové přitom pracně vysvětlovali přítomným, že holobyty zde
nechce stavět město a nemá tudíž
příliš velkou možnost situaci ihned
změnit. Jedinou možností města je
vyjadřovat se k celé záležitosti ve
stavebním a kolaudačním řízení.
„Stavební řízení už proběhlo, nerozhoduje se v něm ale o využití
budovy, jen o stavebních věcech,“
oznámil vedoucí stavebního úřadu
Miroslav Březina a dodal, že družstvo žádalo původně o stavební
povolení na holobyty, to jim ale
úřad zakázal. V územním plánu
je navíc u těchto budov zmíněno, že v nich nesmí být umístěni
nepřizpůsobiví občané. „O tom se
bude rozhodovat až při kolaudaci budov, kde se schválí využití
domu,“ dodal Březina.
„Je nutné zjistit, kolik baráků
je zde v majetku města, zda není
možné požádat o státní dotaci
a co dělat s lokalitou Kadaňské
jako celkem,“ nastínil situaci
místostarosta Rudolf Kozák. Zastupitelé proto sestavili pracovní
skupinu složenou se zástupců
jednotlivých politických klubů,
zdejších obyvatel, státní i městské
policie, terénního pracovníka pro
romskou komunitu a zástupců
bytového družstva, která se sejde
15. září a měla by řešit obecné
problémy v této lokalitě. Navíc
byla sestavena i skupina v čele
s právníkem a pracovníky příslušných odborů města, která by měla
rozhořčeným občanům pomoct
záměr bytového družstva s byty
pro neplatiče usměrnit.
(mile)

Radnice podala stížnost na rozhodnutí soudu a žádá přísnější
potrestání třech městských strážníků, kteří zfalšovali své maturitní
vysvědčení. Dva z nich se přiznali,
proto jim soud pozastavil stíhání,
třetímu vyměřil osmiměsíční trest
s dvouletou podmínkou. Ten ale
vinu popřel a odvolal se. Všichni
nadále slouží u městské policie.
„Rozsudek rozhodně nepomáhá
zlepšení image městské policie,
přece jen se jedná o profesi, při
které musí být kladeny větší morální nároky,“ vyjádřil se místostarosta a současně velitel městské policie
Jan Řehák a dodal, že na chování
těchto strážníků doplácí nyní i jejich
(mile)
ostatní kolegové.

Kvalitu ovzduší
oznámí na mobil
Od srpna letošního roku se informovanost o čistotě ovzduší v oblasti
Chomutovska, Mostecka a Teplicka
zvýšila nabídkou nové služby, a to
zasíláním krátkých textových zpráv
na mobilní telefon. Jedná se o bezplatnou službu Ekologického centra
Most, o kterou si zájemci mohou
zažádat buď na bezplatném telefonu
800 195 342 nebo stačí odeslat sms
zprávu s uvedením místa bydliště
(stačí město či obec) nebo jiného
místa, které vás v tomto směru zajímá, na telefonní číslo 602 389 354.
Informace budou zasílány pouze v
případě překročení limitů škodlivin v ovzduší ve formě maximálně
dvou sms zpráv s uvedením bezplatného čísla Ekologického centra,
kde se zájemci mohou dovědět více
informací. Pokud budou koncentrace
škodlivin již v pořádku, bude zaslána již jen jedna sms zpráva. Služba
je poskytována obyvatelům Mostu,
Litvínova, Meziboří, Teplic a Chomutova a některých obcí v tomto regionu. „Nová služba pomůže zejména
pro děti ve školkách, školách, pro
maminky s malými dětmi, nemocné a starší osoby, ale i pro ostatní,
které zajímá, jaký vzduch dýchají
a v jakém prostředí žijí,“ uvedla
k nabídce vedoucí Ekologického centra v Mostě Soňa Hykyšová.
(mile)

Na oddělení půjdou podle barev
Speciální box pro archivaci dokumentů poslouží radnici pro stohy
papírů, které chomutovská radnice
zdědila po okresním úřadě. Nyní
jsou dokumenty z agendy evidence obyvatel, řidičských průkazů a
pasů uloženy v budově Kordu. Ta
je však státní, a tak je musí město
přestěhovat do vlastních prostor.
Nový archivář tak ušetří nejen
prostor, ale usnadní úředníkům
práci při vyhledávání. Naopak
občanům chce radnice usnadnit
vyhledání patřičných oddělení
v nových prostorách pomocí barevného rozlišení. Na odboru dopravy a služeb v nových prostorách
na Zborovské ulici proto najdete
oddělení přestupků se štítky na
dveřích v barvě zelené , oddělení
dopravně správních agend v barvě
fialové . Oddělení evidence řidičů
a vozidel si zapamatujete podle
modré barvy. Více na str. 3.
(mile)

Osm škol stávkovalo, čtyři zahájily provoz
Převážná
většina
chomutovských škol se připojila k pondělní
stávce pedagogů. Sedm základních škol spolu se zvláštní školou
v ulici 17. listopadu na Březenecké
tak zahájilo školní výuku až od
2. září.
Oproti tomu škola Na
Příkopech, na Kamenné, v Hornic-

ké ulici a zvláštní škola v Husově
ulici výuku nepřerušila. K prvňáčkům na Hornickou školu zavítala
i starostka města Ivana Řápková
a popřála jim hodně školních
úspěchů. Děti obdarovala drobnými upomínkovými předměty.
(mile)
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Z rozpočtového výhledu je patrné, že město hospodaří dobře
S aktualizací rozpočtového výhledu města Chomutova se seznámili zastupitelé na svém posledním
jednání. Koaliční zastupitelé tak
naplnili další bod svého programového prohlášení pro volební období 2002 - 2006. Deklarace v bodě
věnovaném ekonomice, rozpočtu
a aktivní podpoře zaměstnanosti
jasně stanoví, že podmínkou schválení ročního rozpočtu musí být vždy
aktualizovaný rozpočtový výhled na
5 let, ze kterého bude patrný vývoj
hospodaření města. „Aktualizaci rozpočtového výhledu na příštích pět
let zpracovala společnost AQE Brno,
se kterou město spolupracovalo již v
minulém roce. Chomutovská radnice
investovala do zpracování výhledu
32 tisíc korun. Nový rozpočtový
výhled je sestaven na období let
2004 - 2008, součástí je i dlouhodobý výhled na 10 let, jež obdržel
v datové podobě odbor ekonomiky
města,“ vyjádřil se ekonom Jan Mareš. Rozpočtový výhled je jedním
z důležitých vodítek při tvorbě veřejných rozpočtů, a jak vyplývá ze
samotného zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je tento dokument
jedním z hlavních nástrojů finančního hospodaření, který slouží pro
střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření města. Konstrukce
rozpočtového výhledu se skládá
z vývoje hospodaření za období let
2000 až 2002 a schváleného rozpočtu pro letošní rok, na kterém byl

Některé z důležitých ukazatelů v tis. Kč:

rozpočtový výhled postaven, dále
byly použity příslušné přepočítávací
koeficienty, nastaveny inflační koeficienty vývoje rozpočtových příjmů
a výdajů, k těmto byly připočítány
pravidelně se opakující kapitálové položky a přihlédnuta změna
plynoucí pro hospodaření města
z daňového určení. Kapitálové výdaje jsou ponechány v nulové výši, aby
výhled dobře ukazoval volné finanční prostředky na investiční akce.
Volné finanční prostředky bude
moci město použít na financování plánovaných investičních akcí,
k těmto bude dále dle programového prohlášení koaličních zastupitelů
připočítán zlepšený hospodářský

výsledek z minulých let a účelové
investiční dotace ze státního rozpočtu a státních fondů, či fondů
Evropské unie.
Z toho je patrné, že i když budou
městu postupně klesat kapitálové
příjmy z prodeje majetku, které
dosahovaly v minulých třech letech
částek od 136 do 211 miliónů Kč,
bude mít i nadále město dostatek
zdrojů na realizované investiční akce.
„Z rozpočtového výhledu vyplývá, že
město hospodaří dobře, což potvrzují
i poměrně vysoké provozní přebytky
z minulých let a nízký, v podstatě nulový poměr dluhové služby vztažený
k běžným výdajům,“ uvedl ekonom
(mile)
radnice Mareš.

Čím dál více řidičů
pod vlivem alkoholu Vytřídilo se jen půl tuny tetrapaků
V posledních měsících se čím dál
více prohlubuje spolupráce mezi
městskými a státními policisty. Ne
zřídka se stává, že společnými silami dopadnou pachatele trestného
činu nebo řidiče pod vlivem alkoholu, což je v poslední době stále
častějším jevem. Před nedávnem
společná hlídka městského strážníka a státního policisty dohlížela
na veřejný pořádek ve středu města, když si povšimla razantní jízdy
osobního vozidla Ford Mondeo,
který jel směrem na Prahu. Když
policisté vozidlo zastavili a kontrolovali řidiče, bylo zřejmé, že je
pod vlivem alkoholu. To potvrdila
dechová zkouška a následně pak
odebraný vzorek krve. Provinilce
nyní šetří Policie ČR.
(val)

(Dokončení ze str. 1)
Sníží se tak docházková vzdálenost pro lidi, kteří pečlivě třídí
odpad z domácností. Ve městě bude
celkem 262 nádob na papír, 157 na
plasty a 88 na sklo. „Náklady na
nákup nádob vyjdou na necelé 2
milióny korun, z této částky bylo
212 tisíc korun uhrazeno z finančních odměn společnosti Eko-kom,
které jsou určeny na zlepšení odpadového hospodářství,“ vyjádřila se
Jaroslava Bachurová z odboru životního prostředí. Jak ukazují výsledky
nedávno odstartované separace nápojových obalů od džusů, vín a mléka, občané vytřídili prozatím pouze
půl tuny této komodity. „Je potřeba
tomu věnovat větší pozornost, každým vytříděným kilem odpadu se
zátěž na skládkách nejen snižuje,

Den otevřených dveří
pro naše tělesně postižené spoluobčany
spojený s vylepením nálepky o ověření registrační značky
Na základě dohody mezi stanicí technické kontroly (STK) ALFA-TECHNIC, spol.
s r.o. a MěÚ Chomutov, odbor dopravy a silničního hospodářství, bude pořádán

„Den otevřených dveří pro naše spoluobčany - invalidy“,
kdy bude řidičům umožněno, aby absolvovali zcela zdarma preventivní prohlídku svého vozidla.
Již tradičně bude kontrolován stav brzdové soustavy, podvozku, řízení,
předepsaného osvětlení a pneumatik.
Součástí technické kontroly vozidla bude rovněž evidenční kontrola
základních identifikačních znaků a porovnání s doklady k vozidlu,
vč. vylepení nálepky o ověření registrační značky.
Důležité upozornění: Vezměte si sebou rovněž i velký technický průkaz.
K tomuto kroku, který našim tělesně postiženým spoluobčanům usnadní
získání také nálepky bez nutnosti další návštěvy odboru dopravy, došlo na
základě vstřícného postoje vedení STK.
STK bude otevřena dne 20. září 2003, v době od 7.30 hod do 13.00 hod.
Na Vaši návštěvu se těší vedení společnosti ALFA-TECHNIC
a pracovníci odboru dopravy MěÚ Chomutov.

Na přestavbu půdních prostor zpřísnili pravidla
Pravidla pro poskytování bytů
na svépomoc zpřísnili radní města.
Podle doposud schválených pravidel
totiž nebyla úprava půdních prostor
na zřízení vestaveb formou veřejné
nabídky nijak časově omezena. Vyskytly se proto i takové případy, kdy
od poskytnutí půdních prostor nezačal zájemce dosud s pracemi, ani
nezačal vyřizovat stavební povolení.
Tím dochází k situacím, že půdní
prostory, o které by mohl mít zájem
někdo jiný, jsou blokovány. „Navrhli
jsme proto úpravu pravidel. Zájemce
se dostaví do 14 dnů od sepsání
této smlouvy na bytovou správu
k sepsání dohody o provedení úprav.
V případě, že tak neučiní, bude mu
půdní prostor odebrán a město má
právo odstoupit od smlouvy o budoucí smlouvě a dohody o provede-

ní práce. V upravených pravidlech se
rovněž stanoví, že budoucí nájemce
zažádá nejpozději do 6 měsíců od
sepsání dohody o vydání stavebního
povolení. V případě, že tak neučiní,
bude mu prostor odebrán. Půdní vestavba musí být dokončena nejpozději do dvou let od sepsání Dohody.
V případě nedodržení tohoto termínu bude zhotoviteli půdní vestavby
stanoveno takové nájemné, jaké je
v bytových prostorách,“ vysvětlila
situaci vedoucí odboru bytového
hospodářství Soňa Skalická. Během
dvou let nabídla radnice obyvatelům
města celkem třiadvacet půdních
vestaveb, v současné době jich má
k dispozici ještě 14, a to v ulici Vršovců, Smetanova a Křižíkova, v ulici
Zborovská a Jakoubka ze Stříbra.
(mile)

ale město potažmo občan tak za
netříděný odpad zaplatí méně peněz,“ dodala Jaroslava Bachurová.
Současně přibude v ulicích dalších
50 speciálních odpadkových košů
na psí exkrementy.
(mile)
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V průběhu prvního pololetí
dosáhlo město v příjmové části
rozpočtu výsledku 593,9 mil. Kč,
což odpovídá 54,7 % příjmů upraveného rozpočtu. Příjmová stránka rozpočtu je tvořena dotacemi
(267,3 mil. Kč), daňovými příjmy
(267,0 mil. Kč) a nedaňovými příjmy (24,2 mil Kč) a kapitálovými
příjmy (35,4 mil. Kč). Výdajová
část městského rozpočtu se zastavila na čísle 562,3 mil. korun,
což představuje čerpání ve výši
46,7 procenta z celoroční částky.
Z této částky představují běžné
výdaje 514,3 mil. Kč a kapitálové výdaje 48 mil. Kč. Město tedy
k 30. 6. 2003 dosáhlo provozního
přebytku ve výši 34,4 mil. Kč, což
po dalších úpravách představuje
pololetní zlepšený hospodářský
výsledek 31,5 mil. Kč. K těmto
číslům je třeba ještě dodat, že
dluhová služba města je nulová
a město nevyužívá ani povolený
kontokorentní účet.
(ma)
• Od září se ujala funkce jednatelky Správy kulturních zařízení
Věra Flašková,
Flašková která působila doposud jako manažerka klubu Beltine
v Jirkově. Nahradila tak dosavadního
jednatele SKZ Františka Šťastného. Do
výběrového řízení na tento post se
přihlásilo celkem jedenáct kandidátů.

Vázy je nutné opravit
Dvě dekorativní vázy, umístěné
na severním štítu kostela svatého
Ducha Pravoslavné církve v Hálkově
ulici, jsou natolik v havarijním stavu,
že musely být se souhlasem Národního památkového ústavu sejmuty
pomocí jeřábu a odvezeny do ateliéru k restaurování. Do opravy kostela
investovalo město letos půl miliónu
korun, krajský úřad přispěl částkou
1 115 000 Kč. „Když se postavilo lešení, zjistili jsme, že jsou tyto vázy
ve velmi špatném stavu. Za tři sta let
železný trn zcela roztrhal pískovcový prvek, který byl na ni nasazen.
Již v minulosti se naši předchůdci
pokoušeli vázy opravit tím, že je
spoutaly železnou obručí. Ta se ale
také rozpadla a rozměrné prvky
hrozí zřícením,“ vyjádřil se městský
architekt Jaroslav Pachner a dodal,
že zrestaurované vázy budou umístěny v lapidáriu Oblastního muzea
v Chomutově a na průčelí kostela se
vrátí jejich kopie. „Barokní vázy jsou
umělecky velice cenným prvkem, jejich bohatý dekor však není v tak
velké výšce pomalu ani vidět. Jejich
zdobení je přitom mnohem bohatší
než na těch vázách, které jsou dnes
umístěné před vstupem do chomutovské knihovny či na schodišti
zámku Červený Hrádek,“ doplnil
architekt Pachner.
(mile)

Restauratér Jaroslav Jelínek dohlíží,
aby se pomocí jeřábu vázy šetrně
sejmuly z kostela.
(foto: pa)

Radnice hodlá využít zvýšení poplatků za psy
Novela zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, s účinností
od 1. ledna 2004 mění podmínky
pro vybírání některých místních
poplatků. Na základě této novely
připravil odbor ekonomiky města
návrhy nových poplatkových vyhlášek města. Jedná se o vyhlášky
o místních poplatcích ze psů, za
lázeňský nebo rekreační pobyt,
za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací
kapacity a provozovaný výherní
hrací přístroj. Poslední vyhláška
o poplatku za komunální odpady
bude připravena později, až budou
známy náklady za uložení 1 tuny
odpadu na skládkách a sazba daně
z přidané hodnoty pro odpadové
hospodářství.
U poplatku ze psů se nově platí
ze psů starších 3 měsíců (dříve
6 měsíců). Od poplatků jsou nově
osvobozeny osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu
nevidomých,
bezmocných
osob
a osob s těžkým zdravotním postižením, osoby provozující obecní
útulek pro psy a osoby, jimž stanoví povinnost používat psa zvláštní
předpis (např. zákon č. 449/2001
Sb., o myslivosti). Horní sazba
poplatku se zvyšuje na 1 500 Kč
Pomoc nezaměstnaným při
hledání uplatnění a podnikatelům při výběru zaměstnanců nabízí Personální a pracovní agentura s. r. o. Pro všechny zájemce
jsou k dispozici informace na
www.papa-sro.cz, kde se mohou
i zaregistrovat. „Při obsazování
pracovních míst budou přednostně vybíráni právě registrovaní
uchazeči,“ uvádí ředitelka společnosti PhDr. Zuzana Žárská. Tato
služba je občanům poskytována
zdarma. Podnikatelům a firmám
nabízí kvalifikovaný výběr zaměstnanců pro jednotlivé profese
s poskytnutou garancí a dle individuálních požadavků.

za kalendářní rok. Konkrétní výši
poplatku navrhl odbor ekonomiky
radě města ve variantním řešení.
Poplatky ze psa se budou platit výhradně v místě, kde zvíře
s chovatelem skutečně žije. Nemělo
by tedy už docházet k tomu, že se
někteří majitelé snaží ušetřit tak,
že zvíře přihlásí na vesnici, kde se
platí méně, či na své prarodiče, pro
něž jako důchodce stále platí snížená horní sazba 200 Kč za rok (pro
poživatele invalidního, starobního,
vdovského aj. důchodu), avšak poplatek již vždy platí držitel, tedy
chovatel a nikoliv vlastník. Za každého dalšího psa lze zvýšit vyhlášenou horní hranici až o 50 %.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací
kapacity. Poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt platí fyzické
osoby, které přechodně a za úplatu
obývají v lázeňských místech nebo
v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo
rekreace. Ubytovací poplatek platí
ubytovatel. Horní sazba rekreačního poplatku zůstává stejně jako
před novelou 15 Kč za započatý
den pobytu, kromě dnu příchodu.
Sazba ubytovacího poplatku se
zvyšuje ze 2 na 4 Kč za lůžko na
den, obec může s plátcem do dohodě stanovit roční paušál. Doplněním § 3 odst. 4 se však zvyšují
požadavky na evidenci poplatku.
Ubytovatel je povinen vést písemně evidenční knihu
knihu, kam zapisuje:
dobu ubytování a účel pobytu,
jméno, příjmení, adresu trvalého
pobytu a číslo občanského průkazu (cestovního dokladu) ubytované
osoby. Zápisy v evidenční knize
musí být vedeny chronologicky.
Evidenční knihu je ubytovatel
povinen uchovat po dobu 6 let
od provedení posledního zápisu.
Zpracování údajů v evidenční knize podléhá zákonu č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
Definice veřejného prostranství
u poplatku za užívání veřejné-

ho prostranství byla sjednocena
s definicí tohoto pojmu v zákoně
o obcích. Mezi tituly zvláštního
užívání
veřejného
prostranství
novela doplňuje či upřesňuje: provádění výkopových prací, umístění
dočasných staveb a zařízení, která
slouží pro poskytování prodeje
a služeb, které byly dříve schované
v jiných titulech. Sazby se ani zde
nemění, pouze dochází ke zpřesnění - sazba může činit až 10 Kč/m2
za každý i započatý den.
Poplatek ze vstupného se i nadále vybírá ze vstupného na kulturní,
sportovní, prodejní a reklamní akce
(byly vypuštěny „akce obdobného
charakteru“), avšak ze vstupného
sníženého o DPH, pokud je DPH
v ceně vstupného zahrnuta. Horní
sazba poplatku se nemění - až
20 % z úhrnné částky vybraného
vstupného.
Poplatek za provozovaný výherní
hrací přístroj zůstává beze změny.
Všeobecné změny. Nebudou-li
poplatky zaplaceny včas nebo ve
správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Nezaplacené
poplatky, resp. nezaplacenou část
může zvýšit až na trojnásobek, což
je velký rozdíl oproti předchozímu
nejvyššímu možnému zvýšení o 50
%. Nesplní-li poplatník svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecní závaznou vyhláškou, je možné
dlužné částky vyměřit či doměřit
do 3 let od konce kalendářního
roku, v němž poplatková povinnost
vznikla. Pokud byl před uplynutím
této lhůty učiněn úkon směřující
k vyměření (doměření) poplatku,
běží tříletá lhůta znovu a počítá
se od konce roku, ve kterém byl
poplatník o tomto úkonu písemně
uvědomen. Na základě § 16 může
obec na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek
zcela nebo částečně prominout. To
platí po novele nejen pro poplatek,
ale i jeho příslušenství (dříve o
penále rozhodovalo Ministerstvo
financí ČR).
(ma)

