Slovo starostky
Milí spoluobčané!
Možná ji máte doma taky. Tlustou tetičku, která vám nikdy, když
jedete na nákup do supermarketu,
nezapomene dát svůj seznam věcí,
které nutně potřebuje koupit. Pokaždé vám ale jaksi zapomene dát
peníze. Nepřidá ani na benzín, ani
desetikorunu do vozíku. Zdá se vám
to absurdní? Chomutov takovou tetičku má - stát na něj prostřednictvím
vládních nařízení a zákonů převádí
více a více úkolů a pravomocí, ale
jaksi zapomíná dát peníze. Příkladem může být sociální oblast, kde je
stát celkově dost štědrý. Ale když je
nutné kvůli zvyšujícím se nárokům
na práci pro stát přijmout dalšího
zaměstnance, zaplatí ho samozřejmě
město. A když město žádá o finanční
podporu z programů, které stát sám
vyhlašuje, zdaleka ne vždy se pomoci
dočká. Tak je to například s prostředky na regeneraci panelových sídlišť.
Žádali jsme stát již podruhé, avšak
bez úspěchu. Protože jsme ale již nemohli s úpravami prostředí na našich
sídlištích otálet, rozhodli jsme se, že
veškeré investiční náklady, které letos spotřebujeme, vydáme ze svého.
Je ale jasné, že musíme každou korunu dvakrát v ruce obrátit. I proto
jsme nechali vypracovat rozpočtový
výhled, který na svém posledním
zasedání projednalo i městské zastupitelstvo. Tento výhled je naštěstí
optimistický a potvrzuje nám, že
cesta vhodných úspor a rozumných
investic je správným směrem i do
budoucnosti. Přeji vám všem méně
nenasytných a škudlivých tetiček a
hezké dny.
Vaše Ivana Řápková
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Dlužníka si najdeme všude, tvrdí exekutoři
Nový a účinnější boj s městskými dlužníky hodlá zavést
v nejbližší době chomutovská
radnice. Přesto, že městští úředníci provádějí nyní poměrně úspěšně daňové exekuce a mimosoudní vymáhání spolu se službami
soukromé vymahačské firmy, se
kterou uzavřelo město letos spolupráci, chce radnice využít také
služeb soudního exekutora.
Od zavedení nového způsobu
vymáhání pohledávek na movité
i nemovité věci si radnice především slibuje zredukování stále
rostoucích nedoplatků, které le-

tos převýšily částku 229 milionů
korun, z nichž je více než 103
milionů vymáháno soudní cestou.
„Systém skutečně funguje. Je to
rychlejší a efektivnější než podávání tzv. návrhů na výkon rozhodnutí přímo soudům. Od pověření
exekutora
soudním
usnesením
k výkonu rozhodnutí do osobní návštěvy v domácnosti dlužníka přitom nemusí uběhnout ani měsíc,“
informoval Jiří Doležal z plzeňského exekutorského úřadu, který
spolupracuje v Chomutově již se
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Exekutoři jako prodloužená

www.chomutov-mesto.cz

Psi okousávají
stromy na sídlišti
Okousané spodní části kmene
stromů v Horní Vsi a na Písečné jsou
důsledkem toho, co dokáže udělat pes
při procházce sídlištěm. Obroušená
kůra od psích zubů a drápů přinutila
občany z této lokality, aby zavolali na
městskou policii. „Než přijela hlídka
na místo, psi byli pryč,“ vyjádřila se
Eva Veselá z odboru majetku města
a dodala, že podle výpovědi svědků
jde pravděpodobně o bojové plemeno pitbulteriéra. Konkrétně na sídlišti
u Jitřenky v Horní Vsi se přitom jedná
o poměrně vzrostlé tři javory a jednu
sakuru, které mají obvod kmene stromu minimálně 60 centimetrů.
(Pokračování na str. 2)

Zdarma do každé domácnosti

Exekutor Jiří Doležal (vlevo) ukazuje ekonomovi Janu Marešovi (druhý
zprava) a Martině Elisové z oddělení evidence majetku, jak firma pracuje
formou databáze.
(foto: mile)

ruka justice mají právo zabavit
majetek včetně nemovitostí, obstavit bankovní účty, pojistky či
spoření nebo nařídit srážky ze
mzdy, a co je nejpodstatnější,
mohou použít všechny způsoby
najednou. V klidu ale nemohou
být ani ti, kteří pobírají důchody a sociální dávky, jelikož
postihnout lze jakýkoliv příjem.
„Z pohledu dlužníka je mnohdy
zdrcující, když spadne klec, ale
na druhou stranu také velmi
efektivní, zejména u velkých
neplatičů. Máme tři detektivní
agentury, které dokáží najít
dlužníky i v cizině,“ zdůraznil
Doležal a dodal, že exekuce
může být nařízena, i když jste
se nedostavili k soudu či nereagovali na vyzvednutí doporučené zásilky. „K uspokojení pohledávek města poslouží výtěžek
z dražby zabavených věcí, které se draží za jejich třetinovou
hodnotu. V praxi to znamená,
že například při pohledávce za
odpady ve výši 400 korun přijde dlužník například o televizi
či jiné vybavení domácnosti
v minimální hodnotě 1 200 korun a zároveň uhradí náklady
na exekutora,“ prohlásil ekonom
města Jan Mareš.
Podle statistik mají exekutoři
čím dál více práce. Letos mají
za sebou bezmála 110 tisíc
případů, což je o čtyřicet procent víc než ve stejnou dobu
loni. Také vedení chomutovské
radnice se nyní chystá uzavřít
s exekutorskou firmou smlouvu.
(mile)

Zajistit bezproblémové dodávky tepla a teplé vody pro občany
a garantovat lidem, aby byly dodávky co nejspolehlivější. To byly hlavní úkoly, kvůli kterým se zástupci
radnic Chomutova, Jirkova, Kadaně
a Klášterce nad Ohří sešli v září
s tepelnými společnostmi na zdejší
radnici.
(Pokračování na str. 2)

Vyhlášku o psech
odložili na říjen
Komplikace s výkladem předpisů
v obecně závazné vyhlášce o pohybu psů na území města způsobily,
že radní museli odložit minulý
měsíc projednávání této vyhlášky
až na říjen. Do sporu v některých
konkrétních bodech se totiž dostalo ministerstvo vnitra a krajský
úřad. Zatímco kraj neměl například námitky k zařazení odstavce
o povinnosti neprodleně uklízet psí
exkrementy, podle ministerstva se
však jedná o přestupek, proto není
možné uvádět jej ve vyhlášce.
(Pokračování na str. 3)

Zkontrolovali
přes sto cizinců
Podle živnostenského rejstříku
je evidováno na Chomutovsku
k srpnu letošního roku více než
11 tisíc podnikajících osob, z nichž
něco málo přes tisícovku je cizinců. Více než 70 procent z nich jsou
občané Vietnamu, druhou nejpočetnější skupinu tvoří lidé z Ukrajiny.
Z údajů vyplývá, že na Chomutovsku je cizinců podnikatelů vůči
českým podnikatelům 2,5 krát více
než je průměr České republiky. Je
to způsobeno především geografickým umístěním Chomutovska
a rozdílnou činností těchto skupin
podnikatelů. Vietnamci podnikají
převážně v oblasti obchodu, Ukrajinci a Slováci naopak ve stavebnictví, zemědělství a těžbě dřeva.
(Pokračování na str. 2)

Integrace Chomutova a Jirkova: Hlavní je důkladně vysvětlit její přínos Menšiny diskutovaly, jak se jim tu žije
Zářijové jednání Zastupitelstva
Ústeckého kraje a poslední schůze Rad měst Chomutova a Jirkova
měly jeden společný bod: vznik
Statutárního
města
Chomutova
a od něj se odvíjející integraci obou
sousedících měst.
Jednání krajského zastupitelstva
se účastnila starostka Chomutova
Ivana Řápková, která jeho členy
seznámila s nedávnou historií obou
měst, jež jsou spolu úzce spjata. „Myšlenka spojení Chomutova
a Jirkova není nijak nová, poprvé
se objevila už v šedesátých letech
minulého století,“ konstatovala a
připomněla zastupitelům, že města
mají od roku 1996 společný plán
územního rozvoje. „Případné spojení
by v žádném případě neznamenalo
pro Jirkov ztrátu vlastní identity.

Proto je naším cílem dosáhnout
toho, aby se Chomutov stal statutárním městem, které se může dělit
na samostatné městské obvody nebo
části. Jirkovu by tak zůstali starosta,
rada i zastupitelstvo. Jako větší obec
bychom měli možnost získat více dotací, což je jen jeden z celé řady příznivých důsledků, jež by tato změna
přinesla oběma stranám.“
K záměru se vyjádřili zastupitelé z různých politických stran.
Hejtman Jiří Šulc (ODS) mu otevřeně deklaroval podporu, stejně jako
jeho první náměstek Jaroslav Foldyna (ČSSD). Ten připomněl, že tato
změna by vylepšila kredit nejen
Chomutova, ale celého Ústeckého
kraje, jehož páteř by mohla tvořit
nepřetržitá linie statutárních měst
od Chomutova přes Most, Teplice,

Ústí nad Labem a Děčín. Jaroslav
Balín (KSČM) připustil, že spojení
Chomutova a Jirkova je logickým
vyústěním dosavadního vývoje,
upozornil ale, že je nutné pro tuto
myšlenku získat občany, řádně
jim vše vysvětlit, aby si uvědomili
její význam. Do debaty se zapojili
i reprezentanti Chomutovska. Klášterecký Miroslav Řebíček navrhl
usnesení, podle něhož by zastupitelstvo kromě deklarování politické
podpory vzniku Statutárního města
Chomutova doporučilo pokračovat
v procesu integrace Chomutova a Jirkova. Jaroslav Krákora zase upozornil, že statutárních měst v republice
je 19, ale Chomutov je svou velikostí
sedmnáctý, takže by jeho zařazení
mezi ně bylo přirozeným krokem.
( Pokračování na str. 3)
Objednání na odbor dopravních
a správních činností pomocí SMS,
na číslo 736 695 600 zašlete:

od hlp rez / pas hlp rez

8. října v 17.15 hodin na ČT 1

Film se točil v Chomutově
Chomutováci mohou vidět své
město ve filmu. Česká televize
studio Ostrava odvysílá 8. října od
17.15 hodin na prvním programu
film Po stopách Františka Gerstnera
Chomutovem. V patnáctiminutovém
cestopisném dokumentu uvidíte
známá místa, například Podkrušnohorský zoopark, Bezručovo údolí
či Kamencové jezero, ale i veškeré
historické památky v centru města.
(Pokračování na str. 5)

„Vedení města se postavilo čelem k tomu, co mu neukládá zákon O obcích a to je
dobře. Škoda, že není takovýchto měst v republice více,“ přivítal slovy na nedávné diskusi uspořádané výborem pro národnostní menšiny v městském divadle
při zastupitelstvu necelou stovku lidí Petr Uhl (na snímku vlevo), člen správní
rady Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie ve Vídni. Přítomní
odborníci se shodli, že menšiny se cítí v Česku jako doma, se svou pozicí ve
společnosti však Romové, Vietnamci či Ukrajinci spokojeni nejsou. „Veřejnost
v nás stále vidí trhovce prodávající levné a padělané zboží, ale je mezi námi také
spousta ctižádostivých lékařů či inženýrů,“ prohlásil zástupce vietnamské komunity Duong Viet Dung, který žije v Chomutově dvaadvacet let. Před třemi lety se
na Chomutovsku k jiné národnosti než české přihlásilo necelých deset tisíc lidí,
mezi nimiž jsou nejčastěji zastoupeni Slováci, Vietnamci a Ukrajinci. Za loňský
rok bylo na MěÚ v Chomutově uděleno jednadvaceti lidem státní občanství České
republiky, letos jich bylo uděleno deset.
(text a foto: mile)
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Mezi největší lákadla patřil služební pes Město hospodaří dobře, trápí je však pohledávky
Podle rozboru hospodaření za první pololetí letošního roku je zřejmé,
že chomutovská radnice hospodaří
s kladným výsledkem více než 57 milionů korun. Jak potvrdil zastupitelům
města ekonom Jan Mareš, město si dokáže na svůj provoz nejen vydělat, ale
dokonce vykazuje provozní přebytek.
Ve srovnání s pololetím loňského roku
dosáhla radnice vyššího přebytku
o více než 25 milionů korun. Město je
ve střednědobém výhledu hospodaření soběstačné, což je patrné i z nově
zpracovaného rozpočtového výhledu
na období v letech 2005 až 2009.
Také z finanční rezervy, která
se na začátku letošního roku po-

hybovala kolem 96 milionů korun,
ukrajují radní města finance velice
zodpovědně. K září letošního roku tu
zbývá ještě více než 56 milionů korun, nejvyšší položka byla použita na
investice. Ekonom Mareš si pochvaluje, že město není zatíženo žádným
úvěrem, dluhová služba je nulová
a radnice nevyužívá ani povolený
kontokorentní úvěr. Město v prvním
pololetí proinvestovalo 38 milionů
korun na investičních akcích, například při provádění stavebních úprav
objektu Husovo náměstí čp. 104 (13,5
mil. Kč), sanaci skládky na Pražské
ulici (9,6 mil. Kč) nebo na dobudování
průmyslové zóny v Nových Spořicích

Prostory suterénu využijí pro sklípek
Necelé tři stovky dětí z prvního stupně chomutovských základních škol
navštívily v rámci projektu Dětský den bez úrazů zdejší Dům dětí a mládeže, kde jim bylo za přítomnosti státní i městské policie na jedenácti
stanovištích formou hry názorně ukázáno, na co si mají dávat pozor. Děti
si například se zavázanýma očima a slepeckou holí vyzkoušely, jaké to
je, když nevidí. Policisté ukázali dětem i manipulaci se střelnou zbraní
a základní chvaty sebeobrany. Děti snad nejvíc lákaly ukázky s vodícím
psem, kdy zástupci Služební kynologie okresního ředitelství Policie ČR
v Chomutově předvedli názorně pomocí tří a půlročního německého ovčáka Wata účinný zásah proti záškodníkovi. „Takto lze použít psa například při různých vloupání nebo při výtržnostech v restauracích,“ objasnil
chování psa dětem praporčík Josef Hlíza. Na snímku obdivují děti z 9. ZŠ
v Havlíčkově ulici a z 2. ZvŠ v Husově ulici poslušnost psa, který reagoval
na každý povel podporučíka Františka Piwowarského. (text a foto: mile)

Nález injekčních
stříkaček hlásí i děti
To, že jsou strážníci upozorněni
na výskyt použitých injekčních stříkaček, je v současné době takřka na
denním pořádku. Jelikož si v poslední době stěžují většinou lidé zejména
na sídlištích Březenecká, Kamenná,
Zahradní a Písečná, kontrolují tyto
lokality denně městští strážníci. Použité stříkačky se nacházejí buď vedle
kontejnerů na odpad, často se však
stává, že je lidé najdou i v blízkosti
dětských hřišť nebo dokonce na pískovišti. „Proto se naši územní pracovníci na tento problém zaměřují a tyto
prostory denně kontrolují. Dokonce
se stává, že samy děti na tuto věc
kolemjdoucí strážníky upozorní nebo
zavolají na linku 156. Strážníci pak
provedou dětem osvětu, jak postupovat v případě podobných nalezených
věcí,“ informoval tiskový pracovník
městské policie Vladimír Valenta.
Následně jsou stříkačky odebrány
do speciální nádoby a odvezeny na
TSmCh k odborné likvidaci.
(mile)

Prostory suterénu na historické
radnici na náměstí 1. máje hodlají
radní a zastupitelé využít například jako radniční sklípek nebo
salonky či jinak komerčně využitelné sály. Suterén by uvítalo také
muzeum pro stálé výstavní prostory. Podzemí radnice je totiž jednou
z posledních obnov, která město
čeká po dokončení rekonstrukce
kostela svaté Kateřiny.
„To jsou plány do budoucna,
předcházet tomu bude rozsáhlá
obnova, která potrvá několik let.
Oprava sklepů by však částečně
napomohla tomu, aby neprosakovala voda do zdí kolem radnice,
kde se pak olupuje spodní omítka.

Vidět je to nyní například hned při
vstupu do radnice,“ vysvětlila starostka města Ivana Řápková.
(Pokračování na str. 5)

(4,3 mil. Kč). „Z rozboru hospodaření i rozpočtových výhledů na příští
roky jasně vyplývá, že město hospodaří zdravě. Příjmy, které jsou vyšší
než výdaje, „neprojídáme“, jak tomu
bývalo v minulosti, ale vynakládáme
do investic, které zhodnocují majetek
města a vylepšují kvalitu života jeho
občanů,“ konstatovala k hospodářským výsledkům za 1. pololetí starostka Ivana Řápková.
To ale neznamená, že nejsou problémy. „Co nás trápí, jsou pohledávky
města, které se k pololetí vyšplhaly
na necelých 230 milionů korun. Ve
srovnání se stejným obdobím vloni
narostly o takřka dvacet milionů,“
informoval Jan Mareš a dodal, že
nárůst je způsoben především
stoupajícími dluhy na nájemném
a službách spojených s užíváním bytu
a rovněž rostou pohledávky sociálního odboru. Více než 103 milionů korun na pohledávkách je zažalováno
a vymáháno soudně.
(mile)

Chtějí zvýšit spolehlivost dodávek
(Dokončení ze str. 1)
Města navrhla zakotvit do smlouvy
nové body, například, že všichni partneři by se měli vzájemně informovat
o tom, jak probíhá údržba i prevence,
a zároveň vzájemně sladit údržbářské zásahy. „Jestliže přece jen dojde
k poruše nebo havárii, odstraněny
by měly být co nejdříve. V případě,
že jednotlivé strany takto postupovat
nebudou, mělo by být ve smlouvě
zakotveno penále, tedy nárok na ušlý
zisk či úhradu ztráty z odstávky,“ vyjádřila se na setkání starostka města
Chomutova Ivana Řápková. Jak uvedl
výkonný ředitel úseku klasické energetiky ČEZ Pavel Klika, spolehlivost
dodávek tepla musí být věcí všech
partnerů, tedy výrobce tepla, kterým
je ČEZ, dálkového přenosu, jež má
na starost společnost United Energy
a lokální distribuce, o kterou se starají tepelná hospodářství v jednotlivých
městech. Jak zaznělo po jednání na
tiskové konferenci, ČEZ i tepelná
hospodářství se vyslovila pro přijetí

navrhovaných opatření, United Energy
si ponechala čas na detailnější prostudování návrhu a přislíbila vyjádřit se
do konce září.
(mile)

Psi okousávají
stromy na sídlišti
(Dokončení ze str. 1)
Na Písečné se jedná o dva duby
a sakuru. „Ty jsou poměrně mladé, ještě donedávna u nich byly
ochranné dřevěné kůly, ale někdo
nám je ukradl,“ líčí situaci Veselá,
která odhaduje celkovou škodu na
sedmi stromech na minimálně 60
tisíc korun. „Radíme se proto nyní
s právníkem, jak v podobném případě zakročit proti majiteli psa, jelikož při vzniklé škodě nad pět tisíc
korun u jednoho stromu už nejde
o přestupek, ale trestný čin,“ vyjádřila se Eva Veselá a dodala, že méně
ohlodané stromy bude nutné potřít
balzámem, který obsahuje rostlinné
stimulátory pro hojení ran a chrání
strom proti dřevokazným houbám.
Více poškozené porosty nemají
podle Veselé pravděpodobně šanci
(mile)
na přežití.

Na posledním zasedání zastupitelů vedení města poděkovalo za dlouholetou práci bývalému řediteli Technických služeb města Chomutova Jaroslavu Hladíkovi (vpravo) a předalo mu dárek s kytičkou. Na snímku mu přišel
potřást rukou místostarosta Rudolf Kozák a Jan Řehák. Hladík vykonával
funkci ředitele služeb takřka čtyřicet let.
(foto: mile)

Zkontrolovali přes sto cizinců
(Dokončení ze str. 1)
„Pokud jde o právnické osoby,
evidujeme 137 cizinců, kteří jsou
oprávněni jednat za 141 společností,
přičemž za čtyřiapadesát společností jedná 38 občanů Německa, za
27 společností 25 občanů z Ukrajiny
a za 17 společností 13 Vietnamců.
Extrémem jsou dva Němci, z nichž
každý je jednatelem 20 společností,“
vyjádřil se ředitel Obecního živnostenského úřadu Vladimír Dědeček.
V loňském roce zkontroloval OŽÚ
celkem 104 cizinců a v 84 případech
uložil blokové pokuty ve výši více

než dvou set tisíc korun a ve správním řízení pokuty 321 600 korun.
„V devadesáti pěti případech se
jedná o porušení právních předpisů u Vietnamců, kteří se do střetu
se zákony dostávají zejména prodejem padělků takřka na každém kroku. Kontrolám se vyhýbají například tím, že jednoduše z obchodu
utečou. Nedávno naše kontrolorky
z provozovny doslova vyhodili
a zamkli se,“ zmínil situaci Dědeček s tím, že v takovém případě
hrozí živnostníkovi pokuta až ve
výši 30 000 korun.
(mile)

Děti z pěstounských rodin vyprávěly o svých pocitech těm, kteří jsou ve stejné situaci

Zastupitelé schválili...

Dvojka přeskočila tam, kam neměla.
neměla Při konečné úpravě předešlých
Chomutovských novin došlo na 2. straně k tiskové chybě. Poplatek za
odpady na jednu osobu za pololetí není 220 korun, jak bylo uvedeno,
ale 202 korun. Čtenářům našich novin se za chybu omlouváme.

Takřka deset let pořádá odbor
sociálních věcí a zdravotnictví
jednou do roka setkání pěstounských rodin. I přesto, že je zájem
o podobné akce ze strany pěstounů a jejich dětí vždy poměrně
velký, mnohdy se nemohou z kapacitních důvodů zúčastnit akce
zcela všichni.
Letošní zářijové setkání sedmnácti náhradních rodin a jejich
dětí od 3 do 18 let z Chomutova, Kadaně, Litvínova a Mostu
ve Starých Splavech mělo podle
přítomných jen jednu vadu na
kráse. Někteří si postěžovali, že
netrvalo alespoň týden, ale pouhý víkend. Tento argument svědčí
o tom, že akce, kde si náhradní rodiče i jejich děti mohou popovídat
o svých problémech, ale i těch příjemnějších věcech, má svůj smysl.
„Přesto, že jsem v neustálém kontaktu nejen se všemi rodinami, ale
i s lékaři a školou, kam děti docházejí, tito lidé si potřebují povyprávět
i s těmi, kteří jsou takříkajíc ve
stejné situaci jako oni,“ vyjádřila se vedoucí oddělení sociálně
právní ochrany dětí Helena Veselá,
která má na městském úřadě na
starost náhradní rodinnou péči.
Chomutovská radnice eviduje v letošním roce 63 náhradních rodin,

které se starají celkem o 69 dětí.
Další tři rodiny jsou nyní v pořadníku žadatelů. Většinou se jedná
o rodiče, kteří mají své vlastní
děti, ale jsou ochotni přijmout do
rodiny i dítě z dětského domova či
výchovného ústavu. „Je zapotřebí,
aby každý žadatel prošel psychologickými testy, abychom mohli
dětem navrženým do pěstounské
péče najít ty nejvhodnější rodiče.
Ti si na jednu stranu mohou vybrat, zda chtějí dítě předškolního
či školního věku nebo chlapce či
děvče, na druhou stranu se přihlíží i k psychickému a zdravotnímu
stavu dítěte. Je pro nás proto důležité vědět, jak velkou psychickou
zátěž rodiče v náhradní výchově
snesou,“ vysvětlila některé detaily
při výběru pěstounů Helena Veselá
a dodala, že o svěření dítěte v konečné fázi rozhoduje poradní sbor
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Víkendové setkání ve Starých
Slapech poskytlo těmto rodinám
besedu s odborníky, řešila se problematika drog, záškoláctví, trestné činnosti, mluvilo se o přípravě
povolání a vztazích k vlastním
rodičům i k náhradní rodině, děti
se pobavily na sportovní olympiádě a hledáním pokladu. „Už
loni jsme cítili potřebu uspořádat

Dětem z pěstounské péče se líbila nejen sportovní olympiáda a hledání
pokladu, ale i beseda, kde si popovídaly se svými vrstevníky. (foto: hv)
zvlášť besedu i pro děti od 13 do
18 let, protože právě děti v pubertě reagují na některé podněty
citlivěji. Někteří se zmínili, že
zde poprvé mohli říci mezi svými
vrstevníky, co je trápí, aniž by se
jim někdo smál. To bylo pro nás

velmi povzbudivé,“ zmínila se
Veselá. Jako příklad uvedla ten
fakt, že děti, které to neměly ve
své původní rodině vůbec jednoduché, přesto těžce snášejí, když
mnohdy ostatní děti v jejich okolí
(mile)
na své rodiče nadávají.

Zastupitelé
schválili
vyhodnocení výběrového řízení na prodej
pozemků na výstavbu rodinných
domů V Zahradách firmě TH Invest s.r.o. za 352 korun za metr
čtvereční. Pozemky jsou situovány
v severní části města v lokalitě Zátiší,
v ulici V Zahradách, v oblasti stávající zástavby rodinných domů. Podle
územního plánu se jedná o lokalitu,
která je stanovena pro bydlení.
Zastupitelé projednali nabídku podnikatele z Netolic na odkup akcií Severočeských dolů a odmítli ji. Zájemce vlastní již 60 tisíc kusů akcií. Na
doporučení radních schválili zachovat
akcie Severočeských dolů v portfoliu
města Chomutova. V současné době
má město ve svém portfoliu 33 514 ks
akcií společnosti Severočeské doly a.s.
Díky akcionářskému podílu je město
informováno o dění ve společnosti.
Zastupitelé schválili rozpočtové
opatření č. 54 Podkrušnohorskému
zooparku. Ten obdržel od ministerstva životního prostředí dotaci
na chov ohrožených druhů světové
fauny v českých ZOO, na zapojení
českých ZOO do systému ochrany
přírody ČR a zároveň na spolupráci
českých ZOO v rámci mezinárodních
programů chovů ohrožených druhů
s významnými ZOO a institucemi
v cizině v celkové hodnotě 2 713 000
korun.
(mile)

