ZPRAVODAJSTVÍ

CHN středa 1. 9. 2004

strana 3

„Cítím, že budu muset začít od samého počátku“ Metoda prodeje bytů vzbudila mnohem větší zájem
Jelikož byl o původní prodej bytů
s nájemníkem třetím osobám za 1,5
násobek původní ceny poměrně malý
zájem, schválili zastupitelé změnu
pravidel. Podle nich nyní město nabízí byty za stejnou cenu, ale s tím
rozdílem, že kupující nemusí uhradit
dluh, který tu po bývalém nájemníkovi vznikl. Forma výběrového řízení
přitom zůstala stejná, kupující v obálce zašle své návrhy, které se odvíjí
od vyvolávací ceny. „Upřednostněni
jsou pochopitelně členové sdružení
bytových jednotek ze stejného domu,
aby mohli scelit svůj majetek, pak
mají teprve šanci ti ostatní,“ vysvětlil

(Dokončení ze str. 1)
V současné době však nelze
podle něj časově blíže specifikovat, kdy bude ta správná chvíle.
A jaké konkrétní věci hodlá nový
ředitel zlepšit? „Chybí mi tu zpětná
kontrola jednotlivých úkonů a rovněž větší informovanost směrem
k veřejnosti. Lidé by měli více
vědět o pravidelných pracích ve
městě. Ať už je to sečení nebo blokové čistění. Je nutné jim více specifikovat dané práce v jednotlivých
lokalitách města,“ zmínil se nový
ředitel, který právě proto chce
v dohledné době zprovoznit webové stránky technických služeb, kde
by se lidé dozvídali z pravidelných
zpráv o nových zajímavostech.
Podle Koblížka je rovněž nutné
zaměřit se na ekonomiku provozování jednotlivých středisek,
mít přehled o vytíženosti vozidel
a pasportu veřejné zeleně. „V
organizaci existuje například podrobný pasport veřejného osvětlení, z kterého je patrná historie
jednotlivých stožárů ve městě
a co se na nich provádělo za
opravy. Něco podobného by mělo

Dlouholetého ředitele Jaroslava Hladíka (vlevo), který působil v technických
službách takřka 40 let, nahradil nyní Zbyněk Koblížek (vpravo).
(foto: mile)
existovat ve všem, je to praktické
do budoucna,“ vyjádřil se Zbyněk
Koblížek, který prozatím shromaž-

ďuje písemné návrhy na zlepšení,
při nichž chce uplatnit své letité
(mile)
zkušenosti.

Po hodnocení jsou na řadě konkrétní opatření Vyzvali dva tisíce přestupců
„Chceme také vyhodnotit roční plán
investičních akcí, kde chybí střednědobé a dlouhodobé koncepční
dokumenty, které by umožnily lépe
plánovat budoucí vývoj. Zaměříme
se rovněž na zvyšování kvalifikace
zaměstnanců, například v oblasti
počítačové techniky. Je to jakýsi začátek toho, co bychom měli nastolit.
Zlepšení jednotlivých oblastí by měl
pochopitelně poznat nejen občan,
ale i sami úředníci a zastupitelé či
zaměstnanci příspěvkových organizací,“ vyjádřil se tajemník úřadu
Theodor Sojka.
(mile)

Chomutovská radnice, která se
přihlásila letos na jaře do projektu CAF, zná už první výsledky.
Projekt měl posoudit dosahované
výsledky na městském úřadě, ať už
se jedná o samotnou práci uvnitř
úřadu nebo o aktivity vyvíjející
se směrem k občanovi. Tým lidí
složený z řad pracovníků úřadu
hodnotil jednotlivé oblasti podle
daných kritérií stupnicí 1 až 9
a podle dosažených výsledků pak
na základě zjištěných slabých stránek jednotlivých činností sestavil
akční plán, který by měl ukázat,
jak postupovat na zlepšení práce
úřadu. Byla navržena opatření,
mezi něž patří další zlepšování
podmínek pro jednání s občany, posouzení možnosti rozšíření
elektronických služeb, rozšiřování využívání anket na webových
stránkách nebo zlepšení dostupnosti budov pro handicapované osoby.

Navštívili jste letos Kamencové jezero? Zajímají nás vaše názory. Zkuste nám odpovědět na
zajímavou anketu umístěnou na
internetových stránkách města

www.chomutov-mesto.cz

Odbor ekonomiky v těchto dnech
obeslal přes dva tisíce přestupců,
kterým
byla v minulosti uložena
pokuta za drobné přestupky - za
podvody, krádeže, urážky, prohřešky
v občanském soužití, ale třeba i za
prostituci a záškoláctví. Opakovanou
předexekuční výzvou k zaplacení
byli vyzváni ti, kteří mají své nedoplatky starší než jeden rok a doposud je ani na výzvu správce daně
nezaplatili. Velký objem pokut mezi
nezaplacenými obecnými přestupky
zaujímají pohledávky zděděné po
bývalém okresním úřadu. V současné
době eviduje odbor ekonomiky 3 181
nezaplacených pokut za občanské
přestupky v úhrnné výši 2 230 000
Kč, z nich starší jednoho roku činí
1 990 000 Kč. Pokuty ukládané v běžném roce jsou vymáhány průběžně.
Nezaplatí-li přestupci nedoplatky ani
v náhradní lhůtě, mohou se dočkat
exekučního příkazu či přímo osobní
(jmŠ)
návštěvy exekutora.

Již tradiční turnaj novinářů proti politikům v dráhovém golfu
proběhl minulou sobotu na hřišti
v areálu Kamencového jezera. Zatímco novináři se dostavili v hojném počtu, politiky reprezentovali jen členové ČSSD, zato kvalitně.
Z vítězství a výkonu 37 úderů na
okruh se radoval Roman Houska,
druhý skončil jeho stranický kolega Petr Husák, nejlepší z novinářů byl na třetím místě sportovní
redaktor Deníku Chomutovska
Michal Káva. Na snímku se za asistence Petra Husáka k úderu chystá šéfredaktorka Chomutovských
novin Michaela Lehnertová.
(text a foto: sk)

Místní poplatky můžete platit pomocí terminálu
Tento týden bude ve vestibulu
městského úřadu na Zborovské ulici
u okénka cestovních dokladů nainstalován pro občany města již druhý platební terminál. Lidé tak mohou provádět bezhotovostní úhrady
všech plateb vybíraných naším úřadem. Bude-li občan znát přesný druh
platby a její výši, včetně variabilního
symbolu, nebude již muset provádět
úhradu na pokladně, kde je mnohdy
fronta, ale úhradu provede prostřednictvím tohoto terminálu. To uvítají
zejména občané platící místní poplatky - za odpady a ze psů. Systém
však umožní uhradit i např. nájemné za nebytový prostor, zahrádku,
či nedoplatek na pokutě. „Platební
terminál tak zajistí občanům vět-

Víme, s jakým rozpočtem budeme hospodařit v příštích pěti letech?
Město Chomutov má čerstvě
zpracovaný rozpočtový výhled na
příštích pět let. Dokument, který
zpracoval odbor ekonomiky společně se společností AQE Brno, se
kterou město spolupracovalo na
aktualizaci
rozpočtového
výhledu i v minulých letech, je jedním
z důležitých podkladů pro tvorbu
veřejných rozpočtů. Jak vyplývá ze
samotného zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, je
rovněž nejdůležitějším nástrojem
finančního hospodaření, které slouží
pro střednědobé finanční plánování
rozvoje hospodaření města.
Každoroční sestavování rozpočtového výhledu vyplývá z programového prohlášení města pro volební

rozpočtu pro letošní rok, dále byly
použity příslušné přepočítávací koeficienty, nastaveny činitele inflačního vývoje rozpočtových příjmů
a výdajů, k nimž byly připočítány
pravidelně se opakující kapitálové
položky a přihlédnuto ke změně
plynoucí pro hospodaření města
z daňového určení. Výhled zaznamenává i dopady reformy veřejné
správy.
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 roz-

Predikce některých důležitých ukazatelů v tis. Kč:
2005

2006

2007

2008

2009

Běžné příjmy

966 385

1 000 546

1 037 262

1 075 449

1 112 361

Běžné výdaje

893 914

922 212

951 064

981 541

992 674

72 471

78 334

86 198

93 909

119 687

107 471

88 334

96 198

102 909

128 687

Kapitálové příjmy

35 000

10 000

10 000

9 000

9 000

Kapitálové výdaje

0

0

0

0

0

537

269

0

0

0

106 934

88 065

96 198

102 908

128 687

Provozní přebytek
SALDO v rozpočtové
skladbě bez financování

Uhrazené splátky jistiny
Volné finanční
prostředky

Pozn.: Kapitálové výdaje jsou ponechány v nulové výši, aby výhled dobře
ukazoval volné finanční prostředky na investiční akce.
období 2002-2006. Z rozpočtového
výhledu je patrný vývoj hospodaření města v následujícím období.
Současný rozpočtový výhled je podrobně sestaven na období let 2005
- 2009 (odbor ekonomiky má však
zpracován i rozpočtový výhled
hlavních ukazatelů hospodaření
pro desetileté období).
Dokument byl sestaven podle
vývoje hospodaření města v předchozích třech letech a schváleného

počtu a státních fondů, či fondů
Evropské unie.
Z dokumentu je patrné, že i když
budou městu postupně klesat kapitálové příjmy z prodeje majetku, které
dosahovaly v minulých třech letech
částek od 60 do 179 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. Městu zbývá doplatit poslední
úvěr, který použilo na nákup zdravotního střediska na Březenecké,
ze kterého zbyde ke konci roku
doplatit 800 tisíc Kč.
Rozpočtový výhled musí být
i nadále monitorován. Na základě
vyhodnocení výsledků hospodaření
města nebo dojde-li k nějaké podstatné změně, jakou patrně bude
reforma financování, musí být
tento dokument aktualizován, aby
mohl objektivně a co nejpřesněji

situaci místostarosta Rudolf Kozák
a dodal, že už prvních třicet nabídnutých bytů podle nových pravidel
bylo do jednoho prodáno. Výběrové
řízení prošlo bytovou komisí, nyní
se k němu musí vyjádřit ještě radní
a zastupitelé. „Podobných bytů
chceme prodat ještě zhruba devět
set, zlepší se nám tím hospodaření
v doplňkové činnosti. Doposud jsme
nedostali ani nájemné od dlužníků,
ale museli jsme navíc za ně platit
veškeré služby,“ vyjádřila se starostka Ivana Řápková a dodala, že pohledávky bude město pochopitelně od
dlužníků nadále vymáhat.
(mile)

postihnout možný vývoj hospodaření města. Pokud město zachová
trend rozvoje v obdobných mezích a bude pravidelně věnovat
pozornost
každoroční
analýze
provozních výdajů, nemůže dojít
k ohrožení ekonomické situace
a hospodaření města.
Ekonomové rovněž zpracovávají
pracovní verzi rozpočtového výhledu souměstí měst Chomutova
a Jirkova, který by měl být pracovním materiálem pro další politická
vyjednávání obou měst o jejich
sloučení, o němž zástupci obou
měst již delší dobu jednají. (jmš)

ší komfort obsluhy, vyšší bezpečí
a v neposlední řadě též větší anonymitu než platby prováděné pokladnou či na poště. Občan v tomto
případě bude šetřit i poplatky za
složenku,“ prohlásil ekonom města
Jan Mareš.
Chomutovský městský úřad je tak
vůbec prvním úřadem, který bude
využívat terminálů, které rozlišují
poplatníka a druh platby zadáním
rozlišovacího znaku - variabilního symbolu. Tato novinka, kterou
doposud nevyužívají ani obchodní
řetězce, byla vyvinuta Komerční
bankou na zakázku právě chomutovského úřadu. Rozlišení plateb
a jejich přiřazení konkrétnímu plátci tak umožňuje rozšíření služby
i na další pracoviště úřadu a její
nabídnutí nejširší veřejnosti. Připomínáme, že chomutovský městský
úřad byl v loňském roce vůbec
první úřad, který občanům umožnil
bezhotovostní úhradu správních
poplatků na registru vozidel, odboru dopravních a správních činností.
„Nepochybně to lidem ušetří čas
a mohou tak hradit své závazky
vůči městu mimo jakékoliv úřední hodiny v pokladně,“ zmínil se
vedoucí odboru dopravy Bedřich
(mile)
Rathouský.
Objednání na odbor dopravních
a správních činností

pomocí SMS,
na číslo 736 695 600 zašlete:

od hlp rez / pas hlp rez

Z nařízení městských rad ve středověku
Možná že se dnešní vyhlášky
a nařízení městské rady a zastupitelstva mohou zdát některým
občanům přísné, ale co je to proti
nařízením, která vydávali chomutovští konšelé koncem středověku!
Zvláště přísně se hledělo na různé násilníky. Kdo by tasil zbraň
s cílem někomu ublížit, ten musel
zaplatit kopu grošů a ještě o svou
zbraň přišel. A kdo uštědřil jinému
facku, zaplatil čvrt kopy grošů.
Přísné zákazy radních byly namířeny také proti opilcům. V neděli a ve
svátky bylo přísně zakázáno chodit
do hospody, jinak by hostinský zaplatil pokutu 10 grošů a host 5 grošů. Pro jistotu se to týkalo třeba i
snídaně. Radní si zřejmě byli dobře
vědomi, že když už někdo do hospody zavítá, neodpustí si nějaký ten
žejdlík. Zajímavé je, že toto nařízení
se netýkalo cizinců. Kromě toho se
v krčmách smělo prodávat jen pivo
a víno, prodej pálenky zde byl zakázan a hospodští navíc museli konšelům umožnit kdykoliv dodržování
tohoto zákazu kontrolovat. Rozvažeči piva směli sice ochutnávat ze
sudů, ale jen velmi malé množství,
aby se při své práci neopili a zůstali

střízliví. Konšelé měli také evidentní zájem na zachování kvality ve
městě prodávaných potravin. Směly
se prodávat jen na městském tržišti
a kdo by toto nařízení porušil, riskoval propadnutí veškerého svého
zboží. Přísní byli radní i na řezníky.
Ti nesměli svým zákazníkům vnucovat větší kusy masa ani je nutit
kupovat k tomu, co chtěli, skopové
a telecí hlavy a vnitřnosti. To by
bylo překvapení, kdyby mi dnes
u řezníka nutili třeba telecí ledvinu. Asi bych se neudržel a nařízení
z roku 1599 musel porušit. Do
křížku s nařízeními městské rady
by se dnes mohli dostat mnozí
naši spoluobčané, kdyby žili před
rokem 1560. Tehdy bylo totiž přísně zakázáno poskytovat přístřeší
necudným a smilným ženám. Pořádek musí zkrátka být! A tak bylo
také nařízeno před velkými svátky
odklidit od svých dveří hromady
hnoje. Ale pozor! Jiné nařízení
přísně upozorňuje, že hnůj není
dovoleno vyvážet na náměstí. Asi
s tím měli chudáci radní neblahé
zkušenosti. Ostatně ani dnešní
radní si někdy nevědí rady s občany, kteří si veřejná prostranství

ve městě rádi pletou se skládkou.
Některá
nařízení
středověkých
konšelů se dnes jeví jako trochu
kuriózní. V Chomutově bylo například zakázáno ředit moč, která se
sbírala do soudků rozmístěných po
městě. Tato moč se totiž používala
v kamencové huti při výrobě kamence. No, dnes naštěstí problém
s ředěním moči nemáme, zato
s očůráváním kdejakého zapadlejšího koutku ve městě ano. Úsměvným
se jeví také nařízení, které zakazovalo občanům města odnášet si
domů jídlo ze svatebních hostin.
U nás by tedy měl fešák Hubert
jak ho známe z podání Oty Pavla
utrum. Tedy kdyby žil v 16. století.
A ještě jedno nařízení bylo zajímavé. Bylo zakázáno, aby spolu
manželé šest týdnů po porodu
souložili. To je samozřejmě z
hygienického hlediska naprosto
správné. Jen by mě vážně zajímalo, jak radní dodržování toto svého
nařízení kontrolovali! Každá doba
má evidentně své a některá nařízení vrchnosti mohou sice zavánět
úředním šimlem, ale čemu by se
naši potomci po letech smáli?
(pama - podle Petra Raka)
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Město Chomutov zastoupené Odborem správy majetku města
nabízí, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Chomutov č. 69/04, k odkoupení následující
bytové jednotky, které jsou nabízeny s ná jemníkem :
poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Vyhlášku prověří ústavní soud
V době „okurkové“ sezony se v
médiích objevily články a reportáže o tom, že Město Chomutov má
neschopné právníky, když nechali
schválit Obecně závaznou vyhlášku
č. 15/2003 k zabezpečení veřejného
pořádku omezením hluku.
Na úvod je třeba říci, že tyto
závěry byly předčasné a vyzněly
natolik tendenčně, jako kdyby dotyční žurnalisté nebyli ani občany
města Chomutova a ba naopak
stáli na straně státní moci. Předčasné závěry zřejmě vyplynuly z
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR
pozastavit účinnost této obecně
závazné vyhlášky. O dalším osudu
této vyhlášky však teprve rozhodne až Ústavní soud.
Ale k věci... Je s podivem, že státní orgány zareagovaly až v době,
kdy tato vyhláška byla téměř rok
v platnosti. Nahradila stejné obecně
závazné vyhlášky (dále jen OZV)
platné od 28. 11. 2001, tj. vyhlášky
č. 5 a č. 6, neboť je pouze spojila v
jednu a zrušila výjimky při pořádání veřejných produkcí (byl zrušen
paragraf zákona o zdraví lidu, který
se na tuto činnost odvolával). Přitom
jak krajský úřad, tak ministerstvo
vnitra, útvar dozoru, proti návrhu
této OZV, než byla schválena, neměly námitek. Lze pouze spekulovat o
tom, že ministerstvo vnitra chtělo
zrušit tuto OZV tzv. ,,na zakázku“.

V případě, že dopadne rozhodnutí
Ústavního soudu v neprospěch Města Chomutova, nelze se potom ubránit úvaze, jak město zastoupené
samosprávou může chránit slušné
občany před hlukem a operativně
zajišťovat v této oblasti veřejný
pořádek. Slušnému občanovi pak
nezbude nic jiného, než se domoci
pořádku občanskoprávní cestou a
nebo podle příslušných ustanovení
přestupkového zákona.
Vážení občané, jak je tento proces
zdlouhavý a psychicky náročný, už
si někteří z vás nebo alespoň lidé z
vašeho nejbližšího okolí vyzkoušeli. Vaši volení zástupci, tj. členové
městského zastupitelstva, si pak
musí klást otázku, k čemu je § 10
písm. a) zákona o obcích, když obec
nemůže regulovat tyto základní činnosti, které občany města trápí, byť
jsou regulované zvláštními právními
předpisy. Jak je chráněna v Ústavě
(Hlava sedmá) suverenita obce jako
územního samosprávního celku, do
jehož činnosti může zasahovat stát?
Ať dopadne rozhodnutí Ústavního
soudu jakkoliv, zůstane forma obecně závazné vyhlášky jako právního
předpisu obce nejúčinnějším a nejoperativnějším nástrojem k ochraně
slušných občanů.
Ing. Sojka Theodor
tajemník Městského úřadu
v Chomutově

ulice
Jiráskova
Šafaříkova
Šrobárova
Blatenská
Blatenská
Blatenská
Marie Pujmanové
Blatenská
Blatenská
Blatenská
Cihlářská
Jiráskova
Kostnická
Kostnická
Heyrovského
Zengerova
Jiráskova
Jiráskova
Jiráskova
Seifertova
Seifertova
Seifertova
Bezručova
Bezručova
Bezručova
Bezručova
Bezručova
Jiráskova
Jiráskova
Bezručova

č. p.
2772
2850
3312
3979
3984
3986
3990
3992
4013
4015
4037
4097
4099
4099
4113
4120
4159
4159
4159
4160
4165
4165
4200
4201
4201
4202
4202
4206
4208
4239

č. b.

velikost

9
1
3
11
6
12
13
12
9
4
4
2
7
16
1
5
28
48
53
63
58
64
3
21
60
34
55
23
13
1

1+2
1+3
0 +1
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+1
1+1
1+2
1+4
0 +1
0 +1
0 +1
1+3
0 +1
1+3
1+3
1+3
1+2
1+2
1+2
1+3
1+1
1+4

vyvolávací cena (v Kč)
31 786
41 448
16 262
33 086
42 857
41 853
42 394
33 983
33205
33 205
33 205
37 660
20 909
20 909
39 679
47 995
14 731
14 731
14 731
41 521
14 078
41 402
50 912
54 863
38122
37 307
38 059
43 326
23 136
52 605

cena pozemku
539
726
1 274
862
0
0
576
823
0
0
824
491
413
413
490
0
437
437
437
417
420
556
451
456
424
423
424
814
598
486

Byty jsou nabízeny formou výběrového řízení – „obálkovou metodou“, které probíhá ve dvou kolech . Do prvního kola se mohou přihlásit pouze vlastníci bytových jednotek ze společenství vlastníků, ve kterém se nabízená bytová jednotka nachází. Do
druhého kola se mohou přihlásit ostatní zájemci. V obou případech se mohou přihlásit pouze ti, kteří nemají žádné nesplněné
závazky vůči městu. Zájemce bere na vědomí, že jedním z hodnotících kritérií je i místo bydliště, příp. pracoviště.
Zájemce o bytovou jednotku zašle svou nabídku na adresu :
Město Chomutov, Odbor správy ma jetku města-DČ, Zborovská 4602, 430 28 CHOMUTOV
nebo odevzdá v podatelně MěÚ Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov.
Nabídka bude předložena formou vyplněného tiskopisu, který si lze vyzvednout na MěÚ Chomutov či vytisknout
z webových stránek MěÚ Chomutov - www.chomutov-mesto.cz.
Obálka bude označena : VŘ – I. kolo ( nebo II. kolo) , číslo popisné/číslo bytu, na který zá jemce posílá nabídku,
adresa Město Chomutov, Odbor správy ma jetku města-DČ, Zborovská 4602, Chomutov.
Nabídky budou přijímány nejpozději do 16. 9. 2004, 11.00 hodin, pozdější nabídky nebudou akceptovány. Výběr z nabídek bude
proveden výběrovou komisí, stanovenou Radou města Chomutov.
Bližší informace podají pracovnice Odboru správy majetku města MěÚ Chomutov, Zborovská 4602, II. poschodí, č. dv. 233234A, telefon 474/637 208 ; 474/637 262.

PRODÁM MINIGOLF
V AQUAPARKU
7 2 4 0 0 9 0 81

Přijmeme kadeřnici

na ŽL
do zavedeného kadeřnictví.

Nástup možný ihned
Tel.: 474 686 933
721 082 583

provozuje službu

HOSPODYNĎ
(pomocnice v domácnosti)
Nabízíme:
9
kompletní péþi o domácnost
9
veškeré úklidové práce
9
péþe o dČti, domácí zvíĜata
9
stálá služba i jednorázové akce
Garantujeme:
9
proškolené, ovČĜené profesionální
hospodynČ
9
kvalitu služby, servis, zpČtnou vazbu
9
loajálnost, diskrétnost
Prompted spol. s r.o.,
poboþka Chomutov a Most
Tel.: 777 347 627, E-mail: prompted@tiscali.cz

Jak uvádíme na str. 1., při obnově sídliště Březenecká je pamatováno i na
cyklostezku. Její trasa je znázorněna bíle.

