Slovo starostky
Milí spoluobčané! Tak již máme
za sebou volby do krajských zastupitelstev, známe vítěze i poražené
a můžeme se těšit na další dva
roky bez voleb. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem, kteří se
rozhodli k volebním urnám přijít
a vyjádřit svou vůli. Jak se ukazuje, není to dnes samozřejmostí.
Svého výsostného občanského práva využívá rok co rok méně a méně
voličů. Slyšela jsem hlasy občanů,
že nevolí proto, že si mezi politickými stranami nedokáží vybrat. Ty,
které znají, se jim třeba nezamlouvají a jiné zase neznají dost na to,
aby jim mohli věřit. To je určitě
problém, ale myslím si, že krajské
volby jsou tak trochu podobné těm
senátním v tom, že lidé by mohli
volit především politiky, které znají ze svého města a o nichž vědí,
že se budou o svůj Chomutov brát
mezi všemi ostatními krajskými
zastupiteli. Jsem ráda za každého
zvoleného zastupitele z našeho
města, protože jsem přesvědčena, že i když bude nyní součástí
krajského řízení, nezapomene na
své město a jeho prospěch. Vítězem těchto voleb se stali vlastně
i voliči, kteří pochopili, jak důležité je nestát stranou významných
rozhodnutí, a kteří ví, že chtějí-li
něčeho dosáhnout, nesmí zůstat
ke společenskému a politickému
dění neteční. V obci, kraji i v celé
zemi. Není pravda, že jeden hlas
nic nezmění, vždyť i malá sněhová
vločka dokáže rozpoutat lavinu.
Ale hospodští revolucionáři, kteří
všemu rozumějí a všechno vědí
nejlíp, ti většinou ve dnech voleb
k urnám nepřijdou. Je to jejich
právo. Hezké dny s prvním sněhem
vám přeje vaše Ivana Řápková.
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Obnova vozového parku je trvalý proces
V minulých dnech panovala
mezi pracovníky Dopravního podniku Chomutova a Jirkova, a. s.,
poněkud rozjitřená nálada. Na počátku tohoto rozruchu byl článek
v Chomutovských novinách č. 18,
který se zabýval vývojem v podniku v poslední době, kdy zde byla
zahájena jeho restrukturalizace.
Několik slov v článku, ne příliš
šťastně formulovaných, si někteří
zaměstnanci podniku vyložili nesprávně a v důsledku toho začali
poukazovat na věci, které se podle
nich v podniku neřeší. Situaci nepomohl ani ne vždy nejobjektiv-

nější způsob medializace problému. Naštěstí se jak management,
tak ostatní zaměstnanci dokázali
zachovat jako profesionálové. Sešli
se ke společnému jednání, na něm
ponechali emoce stranou a věnovali se především argumentům,
které směřují ke zlepšení situace
v podniku. Zejména v oblasti, jež
všechny trápí asi nejvíc, ve stavu
vozového parku.
„V následujících šesti letech hodláme nakoupit jednadvacet nových autobusů pro MHD,“ řekl ředitel DPChJ
Luděk Erben. Záměry managementu
vycházejí z nově vypracované stra-

Město zanedlouho obléknou do vánoční atmosféry
Kontrolu a opravu vánočních
světelných ozdob provedli v těchto
dnech zaměstnanci Technických
služeb města Chomutova. Po čtyřech
letech jejich provozu bylo zapotřebí
obměnit zhruba 400 metrů světelného kabelu na ozdobách, náklady na
opravy vyšly na více než sto tisíc
korun. Z hlediska životnosti je totiž
stávající žárovkový kabel ne zcela
vhodný, proto i v příštích letech jej
chtějí technické služby postupně vyměnit za kabel s jinými diodami. „Při
nákupu před čtyřmi lety se jiné kabely než ty žárovkové nevyráběly. Na
každé z ozdob, které můžete už nyní
vidět na sloupech veřejného osvětlení v centru města a jeho přilehlých
ulicích, je přibližně čtyřiadvacet metrů světelného kabelu. Jeho obměna
u necelé stovky ozdob tedy nebude
zrovna levnou záležitostí,“ uvedl
vedoucí provozní údržby veřejného
osvětlení Jan Dvořák. Dodal ale, že
se na druhou stranu podstatně zvýší životnost ozdob. „ Nový kabel je
prakticky nezničitelný a co je důležité - spotřeba elektrické energie se
sníží téměř o 80 procent,“ vysvětlil Dvořák. Na snímku kontroluje
světelné vločky Daniel Hurník. Ty
se rozsvítí 5. prosince spolu s vá-

nočním stromem nejen na náměstí
1. máje, ale i v ulici Palackého, Jakoubka ze Stříbra, Revoluční, Ruské,
Táboritské a Nerudově a „obléknou“
tak město do vánoční atmosféry.
(mile)
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Actherm bude obhospodařovat teplo pětadvacet let
O pronájmu tepelného hospodářství ve městě je rozhodnuto.
Radní města na základě
doporučení komise pro posouzení
a hodnocení nabídek vybrali firmu
Actherm spol. s r.o., jejíž nabídka
byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Vítěz vzešel z poptávkového
řízení, jehož kritéria hodnocení
byl stejná jako v předchozí veřejné soutěži, kterou zrušil před

Zdarma do každé domácnosti

nedávnem Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže. Všech osm
účastníků, kteří se přihlásili do veřejné obchodní soutěže, bylo opět
obesláno v poptávkovém řízení,
sedm z nich se jej zúčastnilo. „Při
výběru rozhodoval podnikatelský
záměr, výše nájmu, návrh smlouvy
na nájem podniku spol. Teplo s.r.o.,
dlouhodobá stabilita a přiměřenost
prodejních cen dodávaného tepla

odběratelům a reference o uchazeči,“ zmínila starostka města Ivana
Řápková a dodala, že vítězná firma
přesvědčila svým konkrétním a zároveň výhodným návrhem. (mile)

tegie restrukturalizace podniku.
Pokud je schválí zastupitelé
obou měst, v příštích letech by
na obnovu vozového parku byly
vynaloženy desítky milionů. Za
významný přínos nové strategie
je třeba považovat také plán obnovy autobusů linkové dopravy,
jejíž náklady má pokrýt společnost z vlastních zdrojů.
Město Chomutov poskytlo vloni
podniku ručení k investičnímu
úvěru na nákup tří autobusů ve
výši 5,2 milionu korun, letos nízkoúročenou půjčku ve výši 3,5 milionu korun a další půlmilionovou
investiční dotaci. Pro rok 2005 počítá v rozpočtu s další investiční
dotací ve výši 3,5 milionu.
„ Z uváděných údajů vyplývá,
že přístup měst Chomutova
a Jirkova i dopravního podniku
k obnově vozového parku je aktivní,“ řekla starostka Chomutova
a členka představenstva DPChJ
Ivana Řápková. „V minulých letech jsme se opakovaně touto
problematikou zabývali, bohužel
bývalý management ji řešil nedostatečně. Proto současné vedení podniku teď čelí, z podstatné
míry oprávněné, nespokojenosti
zaměstnanců. Jde tu ovšem
o desítky milionů, takže resty
z minulosti nelze odstranit
najednou, ale je zřejmé, že je
tu koncepce, která přichází
s obměnou vozového parku jako
trvalým procesem. Cílem tohoto
procesu je zvýšit kulturu cestování, tedy spokojenost cestující
veřejnosti a tím také těch, kteří
lidi přepravují.“
(lm)

Do nově zrekonstruované budovy
bývalého
soukromého
gymnázia
na Husově náměstí čp. 104 se už
v prosinci přestěhují některé odbory
městského úřadu. Jedná se o stavební úřad a odbor životního prostředí
(doposud sídlily v budově bývalého
Telecomu na Palackého ulici) a obecní živnostenský úřad (ten se nachází
na Masarykově náměstí). „I když
není prozatím znám přesný termín
stěhování těchto tří odborů, na všech
bude v prosinci omezena správní
činnost. Žádáme proto občany, aby
si případné náležitosti na těchto odborech raději vyřídili již v listopadu,“
řekl tajemník úřadu Theodor Sojka.
Ve dnech od 30. 11. do 3. 12. proběhne rovněž stěhování úseku přestupkových agend odboru dopravy
a úseku krizového řízení z budovy
na Palackého ulici na MěÚ Zborovská.
V těchto dnech proto dojde z důvodu
stěhování k omezení dopravy v ulici
28. října.
(mile)

Peníze opět putují k dětem
Vánoční módní show pořádá
v úterý 23. listopadu od 18.30
hodin v Městském divadle v Chomutově agentura Beauty Faces
s choreografií Martiny Staňkové.
Na velkolepé podívané plné scének, zpěvu a tanečních vystoupení
nebude chybět zpěvačka Ilona Czáková, Tom Robin, modelka Martina
Poulíčková a taneční skupina The
Robots. Zhlédnout můžete kolekci
společenské módy, svatebních šatů,
módu pro volný čas a dámské i pánské spodní prádlo. Vstupenky za 99
korun si zakoupíte v městském divadle nebo ve firmě Bydo v 1. patře
OD Prior. Výtěžek vstupného bude
stejně jako loni věnován nadačnímu
fondu „Škola s handicapem“. Tehdy
vynesla módní přehlídka spolu se
sbírkou od přítomných diváků téměř 60 tisíc korun. Podle slov zakladatelky nadačního fondu Heleny Lacinové se většina peněz investovala
do dopravy, jelikož fond doplácí na
pohonné hmoty k přepravě dětí do
školy. „Část peněz jsme upotřebili
na kulturní, sportovní a společenské
akce a také jsme za ně nakoupili
knížky. Ty na konci roku rozdáváme
dětem jako motivaci za to, že se jim
daří ve škole nebo sportu,“ doplnila
(mile)
zakladatelka fondu.

Ještě jednou připomínáme
připomínáme, že tomu, kdo nezaplatí do konce
listopadu 2004 poplatek za komunální odpad, bude navýšen nedoplatek na trojnásobek. Do problémů se však může dostat i ten
občan, který sice letos včas poplatek uhradil, ale má nedoplatek
z let minulých. Veškeré platby totiž musí správce poplatku v souladu se zákonem o správě daní a poplatků použít na úhradu nejstaršího splatného daňového nedoplatku. „Zaplatil-li někdo letos
a měl dluh z loňska, bere se zaplacení na úhradu dluhu a letošní rok se počítá jako nezaplacený,“ prohlásil ekonom města Jan
Mareš. Informace o stavu poplatkového účtu podají zaměstnanci
odboru ekonomiky - úsek místních poplatků: I. Ježdíková - tel. 474
637 253, R. Fotrová - tel. 474 637 252, I. Skálová - tel. 474 637 237.
Pracovnice rovněž zodpoví jakékoliv dotazy ohledně poplatkové
povinnosti k místnímu poplatku za odpady, poskytnou příslušné
variabilní symboly a jiné údaje potřebné pro správné uhrazení
poplatků.
(red)

Pravidelná setkání si starostové pochvalují
Starostové z okolních obcí se na
pozvání starostky Ivany Řápkové
opět sešli na chomutovské radnici, aby pohovořili o věcech, se
kterými se běžně ve svých obcich
setkávají. „Díky těmto setkáním
panuje mezi jednotlivými městy
a obcemi pravidelná komunikace,
která je velmi potřebná,“ vyjádřil
se starosta Hrušovan Petr Šmíd.
Ředitel úřadu práce Prokop Sýkora
například přítomným nastínil změny v oblasti veřejně prospěšných
prací (VPP), kdy nový zákon platný
od října letošního roku upřesňuje
a zpřísňuje postupy při zprostředkování práce, zejména pak podmínky pro zařazení a vedení v evidenci

uchazečů. Důvodem je podle Sýkory snaha více motivovat uchazeče
o zaměstnání, aby v době, kdy jsou
vedení v evidenci, spolupracovali
s úřadem práce. MěÚ Chomutov letos zaměstnává na dlouhodobějších
VPP 20 lidí, dalších 15 lidí pracovalo
v květnu na krátkodobější VPP při
úklidu v mateřských školách. Na
setkání rovněž vystoupil vedoucí
oddělení dopravy z krajského úřadu
Jindřich Froněk a informoval starosty o nově zpracované optimalizaci
dopravy, jejíž smyslem je nastavit
cestujícím stejné parametry v celém kraji, jako je propojení autobusových linek, městské hromadné
dopravy a vlakových spojů a zave-

dení jednotného tarifního systému.
Froněk zmínil, že je připraveno
v nových jízdních řádech několik
změn u jednotlivých linek tak, aby
vyhovovaly samotným občanům.
(text a foto: mile)
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Publikace apeluje na lidi: co jednou poznáme, to nezničíme
V prosinci spatří světlo světa
nová publikace s názvem Starými
stezkami tajemným Krušnohořím.
Už samotný název prozrazuje, že
kniha vypráví o významu mnohdy
opomíjených obchodních stezek na
Chomutovsku. Významně je tu podchycena i historie těžby nerostů,
zejména v období středověku. Autor publikace a chomutovský rodák
Václav Pinta, který je jakožto člen
České numismatické společnosti
zároveň autorem řady článků a samostatných publikací zaměřených
na středověké mincování a rudné
dolování v Krušných horách, zde
zmiňuje také spekulativní otázku
přísečnické mincovny. „V knize,
která vznikala několik let, jsem
chtěl lidem přiblížit pamětihodnosti Chomutova a dalších měst a obcí
v našem regionu. Uvědomuji si, že
vandalizmu, který se rozmáhá na
bezbranných památkách, například
na drobné sakrální architektuře,
jako jsou kapličky, boží muka
a smírčí kříže, lze částečně zabránit poznáním. Co jednou poznáme,
to snad už nezničíme - a o tom by
měla má publikace vypovídat,“ prohlásil autor knihy Pinta. Publikaci
v nákladu 2 500 kusů vydává
nakladatelství MH Beroun, které
nabídlo čtenářům v minulých letech více než dvacet podobných

Autor knihy Václav Pinta spolu s nakladatelkou Marií Holečkovou (na
snímku vpravo) ukazují starostce města Ivaně Řápkové, jaké fotografie se
v publikaci objeví.
(foto: mile)
publikací zaměřených na netradiční putování krajinou v regionech
postižených především průmyslem.
„Spousta míst v Krušných horách
má svůj osobitý půvab, je důležité

se jen dívat pozorně kolem sebe.
Čtenářům přeji, aby je kniha inspirovala navštívit ta místa, které
jejich oko ještě nespatřilo,“ zmínila
se starostka Ivana Řápková. (mile)

Radnice chce zpřísnit pravidla pro venčení
psů, zároveň žádá občany o spolupráci
Chomutovská radnice se rozhodla,
že zpřísní pravidla a omezí volný
pohyb psů po městě. Důvodem tohoto kroku jsou především časté
stížnosti ze strany občanů. Legislativním předpokladem ke změně je
novela zákona o ochraně zvířat proti
týrání. Úředníci proto v nově navrhované obecně závazné vyhlášce
vymezili lokality, kde psi nebudou
smět volně pobíhat. Podle vyhlášky
by pak platila povinnost mít psa na
vodítku v zastavěném území města,
což by v praxi znamenalo, že psi
by mohli volně pobíhat například
v Bezručově údolí, zatímco na hřiště
a pískoviště, kde si hrají děti, by nesměli vůbec. Radní už měli novou
vyhlášku na stole, ale zatím ji neschválili. Byla předmětem rozsáhlé
debaty. Jedním z jejích témat bylo
právě vymezení prostorů, v níž by
psi mohli pobíhat bez omezení.
Z diskuze nad obsahem vyhlášky
vzešel názor, že by se k ní ještě
před jejím schválením v zastupitelstvu měli vyslovit sami občané,
kteří mají s danou situací praktické
zkušenosti. „Komise životního prostředí následně jednotlivé podněty
od lidí vyhodnotí,“ uvedla starost-

ka Ivana Řápková. „Vyhláška také
definuje pravomoci městské policie
vůči majitelům psů, ale mimo jiné
i povinnost majitelů uklízet po
psech exkrementy,“ dodala starostka. Nová vyhláška rovněž upravuje
používání náhubku. Ten musí mít
pes, kterého majitel uváže na veřejném prostranství, například před
obchodem. Při venčení ho musí mít
nasazen, když jej vede dítě.
„Komise
životního
prostředí
souhlasí se zněním vyhlášky, ale
jsme si vědomi, že prostoru pro
volné pobíhání psů je nedostatek.
Ve městě není volné pobíhání psů
přípustné jednak z bezpečnostních
důvodů a také z hlediska udržování čistoty,“ vyjádřil se předseda
komise Jiří Roth, který zároveň
touto cestou vyzývá občany města,
aby posoudili a navrhli veřejná prostranství, která by byla vhodná pro
pobíhání psů. Nemusí se přitom
jednat jen o pejskaře, tato problematika se dotýká i těch lidí, kteří
psy nemají. Své návrhy odevzdávejte na městský úřad do podatelny ve
Zborovské ul. nebo přímo odboru
správy majetku města, paní Spoustové nejpozději do konce listopadu

Na sklonku roku hospodaříme s rezervou
Ke konci třetího čtvrtletí město
hospodařilo s rezervou na straně
příjmů. Z rozpočtu přitom čerpalo do 60 procent, naopak příjmy
se podařilo naplnit z takřka 80
procent. Hospodaření města tedy
skončilo k 30. září přebytkem 80,6
milionu korun, což je rozdíl mezi
příjmy a výdaji města. „Je to však
o čtyřiadvacet milionů méně než
v předcházejícím roce. Důvodem
jsou jednak nižší daňové příjmy,
kde stát sliboval zejména rapidní nárůst příjmů ze sdílené daně
z přidané hodnoty, která se však
po změně zákona vůbec neprojevila
a rozpočet města na této dani tratí,

a dále pak zaplacení odvodu dotace
za DPS Merkur ve výši 10 milionů
korun. Ty v současné době chybějí
v rozpočtu města prakticky dvakrát
- musely být zaplaceny a přitom
nebyly použity na účely, pro které
s nimi město počítalo, a muselo
na tyto potřeby využít jiné volné
prostředky,“ vyjádřil se ekonom Jan
Mareš. Město zaznamenalo za toto
období provozní přebytek ve výši
takřka 90 milionů korun. Kapitálový rozpočet vykazuje ve třetím
čtvrtletí deficit ve výši 9 milionů,
z čehož je patrné, že město provádí
investiční akce na úkor provozních
úspor.
(mile)

2004. Komise podané návrhy vyhodnotí a nejvhodnější zveřejní.
(mile)

s rozšířenou výukou informatiky Na
Příkopech včetně vybudování nové
moderní učebny v rámci programu
celoživotního vzdělávání občanů. Třetí projekt se týká čtvrté etapy opravy
mol na Kamencovém jezeře. Předpokládané náklady na všechny tři projekty činí necelých třiadvacet milionů
korun, na každou akci může město
získat až 75 procent dotace. Zmíněné
akce byly navrženy v souladu s databází investičních akcí města a podle
možností městského rozpočtu. „Protože se několikrát změnily podmínky
programu, musíme se změnám, ale
zároveň i vyhlášením dotačních titulů, stále přizpůsobovat. Vybírali jsme

Co zaznělo na brífinku... • Co zaznělo na brífinku...
Paní Palkovičová si na posledním
setkání s občany postěžovala,
postěžovala že
v Kundratické ulici stojí kontejnery na plasty opodál kontejnerů na
odpady a nejsou v ohrazeném prostoru. Udivilo ji, proč stojí na chodníku. Podle slov ředitele Technických
služeb města Chomutova Zbyňka
Koblížka se kontejnery na plasty
nevejdou již k nádobám do ohrazeného prostoru. Jejich umístění na
chodník, který je dostatečně široký,
schválil MěÚ. Tyto kontejnery sem
byly umístěny hlavně proto, že stávající kontejner byl stále přeplněn.
Ředitel Koblížek dále potvrdil, že
i u zdejší pošty jsou nyní nová stání
vybavena všemi nádobami na odpad
- tedy na sklo, papír a plasty. „V jiných zemích je běžné, že lidé nosí
separovaný odpad i dále od svého
domu, ale u nás se snažíme stavět
kontejnery co nejblíže k lidem. Pak
se mnohdy stává, že se jim nelíbí,
jak jsou v daných lokalitách kontejnery umístěny,“ dodal ředitel služeb.

Pan Václav Brůha upozornil na to,
že kontejnery často brání řidičům
ve výhledu. Jejich umístění je však
schváleno Policií ČR a Odborem dopravních a správních činností MěÚ.
Zpravidla jsou umístěny na okrajích
parkovišť. Podle slov ředitele Koblížka však mohou při tomto umístění
bránit ve výhledu stejně jako větší
dodávka či malý nákladní automobil. Do budoucna se zpracovává plán
pevných stanovišť velkoobjemových
kontejnerů, který by měl zohlednit
i tento problém. Pan Jaroslav Novotný z Kamenné ulice se vyjádřil,
vyjádřil že
v novinách se stále píše o odkládání
věcí u kontejnerů a přitom sběrný
dvůr na Kamenné je neustále zavřený. Podle ředitele TSmCh Z. Koblížka
byla z důvodu malého zájmu občanů
původní provozní doba tohoto sběrného místa upravena, a to každé
pondělí od 12 do 16 a ve středu od
8 do 12 hodin. Od ledna do konce
září letošního roku totiž toto místo
navštívilo pouze šest lidí.
(mile)

Zastupitelé se v listopadu vyjádří k rozpočtu
Po projednávaní rozpočtu na rok
2005 na mimořádné radě města, na
níž se k němu mohli vyjádřit i zastupitelé, by měla být konečná verze
rozpočtu schválena ještě na listopadovém jednání zastupitelstva města.
Finanční rezerva pro příští rok představuje podle návrhu částku 44,9 milionu korun. Město by mělo v příštím
roce hospodařit s rozpočtem ve výši
874 763 000 Kč. „Klademe velký důraz
na hospodárné využívání všech prostředků jak v rámci městského úřadu,
tak organizací zřizovaných městem,“
připomněla starostka Chomutova Ivana
Řápková. „Proto byl při jednáních vedení města návrh rozpočtu mnohokrát

upravován, aby byl do zastupitelstva
předložen v co nejpropracovanější
formě.“ Jak dodal vedoucí ekonomického odboru městského úřadu Jan
Mareš, je ovšem nutné vyčkat na výsledek jednání o státním rozpočtu
v parlamentu. „Ten rozhodne, zda město vstoupí do nového roku se schváleným rozpočtem či s provizoriem.“
Oproti minulému roku rozpočet už
neobsahuje přímé neinvestiční dotace
na mzdy pedagogických pracovníků
a neinvestiční dotace na žáka. Ty
budou rozdělovány krajským úřadem
přímo jednotlivým školám, čímž
dojde ke snížení objemu rozpočtu
zhruba o 184,4 mil. Kč.
(mile)

Výročí listopadových událostí v roce
1989 připomene Správa kulturních
zařízení Chomutov ve dnech 17. až
19. listopadu přehlídkou filmové,
literární a dramatické tvorby nazvanou Patnáct let. Její doprovodnou
akcí je výstava fotografií se stejnou
tématikou. Snímky, které převážně
pocházejí z archivu oblastního muzea, zachycují jednak revoluční události v Chomutově a jednak tehdejší
tvář města, mnohdy v porovnání
se současným stavem. Součástí je
i kvíz, ve které mají soutěžící z dobových fotografií poznat, o jaká místa
jde. Výstava je putovní, po divadle ji
návštěvníci zhlédnou i v přilehlé Kulisárně, kině Oko, pizzerii na náměstí 1. máje, zvažuje se i její instalace
na městském úřadě nebo ve školách.
Na snímku si fotografie se zájmem
prohlížejí Marcela Tichotová a Mirka
Kubíková.
(text a foto: sk)
Rada města schválila rozdělení
dotací na projekty z rozpočtu
města Chomutova pěti žadatelům
v celkové výši 51 000 korun.
O dotaci požádala společnost
FREESPORT s.r.o. na projekt Vánoční turnaj Chomutov 2004,
která poskytnutou částku použije
na pronájem sportoviště, taneční
škola Stardance zase obdržela
dotaci na úhradu dopravy na Mistrovství světa 2004 v show dance.
Radní rovněž schválili finance na
projekt divadelního představení
občanskému sdružení THE ART
OUT COMPANY, folkovému souboru KRUŠNOHOR na projekt Ten
vánoční čas a také Integrované
střední škole energetické v Chomutově na projekt Spektrum 2004
v soutěži zručnosti.
(mile)

Ještě letos budou usilovat o peníze z EU
V souvislosti se vstupem České republiky do EU jsou pro obce
k dispozici nemalé finanční prostředky ze strukturálních fondů unie. Město Chomutov chce prostřednictvím
programu SROP (Společný regionální
operační program) využít část těchto prostředků k realizaci některých
svých záměrů. Radní schválili projekt
Rozšíření informační a komunikační
technologie, který umožní zavedení širokopásmového internetu pro
budovy, v nichž sídlí městský úřad,
i nové veřejné místo s přístupem na
internet pro občany. Druhý projekt je
zaměřen na rozvoj lidských zdrojů.
Jde o rekonstrukci Základní školy
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především z těch akcí, na které již
bylo vydáno stavební povolení,“ vyjádřila se starostka I. Řápková. Pokud
v únoru příštího roku vyhlásí regionální program třetí kolo přijímání
projektů, uvažuje město, ve spolupráci a ústeckým krajským úřadem,
o podání projektu na rekonstrukci komunikace Blatenské a Zborovské ulice. Dále lze program využít na nákup
ekologických trolejbusů a autobusů a
opravu zasedací místnosti včetně bezbariérového přístupu radnice na nám.
1. máje. „Otázkou zůstává, zda budou
všechna opatření vyhlášena,“ dodala
projektová manažerka A. Zdeňková.
(mile)

Doplňková činnost nad vodou
Hospodářská činnost města, kterou
je bytové hospodářství, po několika
letech výrazně změnila trend. Zatímco v minulosti se chovala jako koráb,
který klidně plul v širokém moři
a více než dobře živil několik domovních správ, nastala v posledních
letech veliká změna. Poté, co město
v rámci privatizace městských bytů
umožnilo svým občanům za velmi
výhodných podmínek bydlet ve svém,
narazila tato honosná loď na útes
a začala se potápět. Příčin lze nalézt
hned několik, mezi nejdůležitější patří to, že město provádělo v minulosti
prostřednictvím domovních správ
v městských bytech velké množství
oprav, někdy i nadstandardně nákladných ve srovnání s konkurencí na
trhu, které si z vlastních výnosů ani
dovolit nemohlo. S postupující privatizací bytového fondu zůstává ve složení nájemníků městských bytů stále
větší počet dlužníků (byty si koupili
pouze řádní nájemníci), rovněž živit
ze stále klesajících výnosů při stále
snižujícím se množství městských
bytů neustále stejný počet správců
se ukázalo jako zcela nehospodárné.
To vyústilo na sklonku loňského roku
v poměrně vysokou ztrátu. V letošním roce poté vynuceně došlo k nastolení krizového řízení ekonomiky
bytového hospodářství a významné
redukci na straně nákladů. Opravy
jsou prováděny pouze dle nezbytně
nutných potřeb a došlo ke změně
výše odměn za správu městských
bytů vyplácených domovním správcům. Koráb se tak proměnil ve vor,
který se daří držet nad hladinou

červených čísel, avšak jeho vlastník
(město) má neustále mokré nohy.
Otázkou zůstává, jak dlouho se podaří doplňkovou činnost, která má
ze své povahy aktivně doplňovat
hospodaření města o pravidelné přebytky, takto krizově udržet. V roce
následujícím bude muset dojít k další
restrukturalizaci bytového hospodářství a k jeho revitalizaci. V příjmové
stránce se město důsledně zaměří
na vymožení starých nedoplatků na
nájemném a službách, které přesáhly
úctyhodných a zároveň nepředstavitelných 125 mil. Kč (dalších 21 mil.
Kč tvoří nedoplatky za nebytové prostory spravované domovními správci). Velkou výpomoc si v této oblasti
město slibuje od služeb soudního
exekutora, který v těchto dnech již
zpracovává první návrhy na exekuce
majetku dlužníků a připravuje první
vyklizení bytů.
(jmš)
Objednání na odbor dopravních
a správních činností pomocí SMS,
na číslo 736 695 600 zašlete:

od hlp rez / pas hlp rez

