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Chomutov zřejmě bude
statutárním městem

Odbor životního
prostředí upozorňuje
na dodržení
ohlašovacích povinností

Zákon o obcích, který minulý pátek prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR, má velký význam pro
město Chomutov. V jednom z jeho doplňovacích návrhů je prohlášení města Chomutov statutárním městem. Bezprostředně po obdržení této zprávy nám poskytla
na dané téma rozhovor starostka Ivana
Řápková.

Odpady

Co této novince říkáte?
„Samozřejmě jsem spokojena, protože tomuto cíli jsme věnovali mnoho úsilí. Vytvořili jsme Pracovní skupinu pro vznik
statutárního města a nechali si vypracovat právní i ekonomický rozbor statutu.
Za všemi dílčími kroky je spousta práce
těch nejlepších úředníků a spolupracovníků města Chomutova. Vypracovali jsme
tak rozsáhlý a ucelený soubor argumentů,
který nakonec zákonodárce přesvědčil.“
Jak jste s poslanci komunikovali?
„Každého poslance i každého senátora
jsem dopisem seznámila s tím, proč chceme být statutární město a jak by mohlo
vypadat po připojení okolních obcí coby
městských částí. Všichni obdrželi písemné materiály, které dokládaly naši snahu.
Svou váhu měl zřejmě rovněž fakt, že
našemu záměru vyjádřilo podporu Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Také jsem měla
možnost vloni na podzim náš záměr po-

slancům osobně vysvětlit a obhájit ho
ve Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.“
Co nový statut městu přinese?
„Statutárních měst je u nás devatenáct,
a být mezi nimi znamená patřit mezi nejvýznamnější města v republice. Je to tedy
věc zvýšení prestiže Chomutova. Z praktického hlediska pak jde o výrazný posun
v našich snahách o integraci s některými
okolními obcemi, které by tak po spojení
s Chomutovem mohly zůstat samostatnou
městskou částí a současně neztratit svoji identitu. Z hlediska formálního bude
město řídit magistrát, v jehož čele stojí
primátor. Pokud by došlo k rozčlenění na
jednotlivé městské části, ty by měly své
radnice, svého starostu a své zastupitele.“
Co byste řekla závěrem?
„Když jsme se do tohoto projektu pouštěli, né každý sdílel náš optimismus. To,
že téměř roční úsilí je korunováno úspěchem, je oceněním práce celého týmu,
jehož členům patří dík. Poděkování náleží
také poslancům, kteří svým hlasováním
práci tohoto týmu prakticky zhodnotili.
Návrh zákona musí ještě schválit senát
a poté pan prezident. Doufám, že to dobře dopadne a za několik týdnů budu moci
našim občanům pogratulovat jako obyvatelům statutárního města“. (lm)

Kraj chválí Chomutov za využívání evropských peněz
Chomutov je v čerpání financí z fondů Evropské unie jedním z nejúspěšnějších měst
v Ústeckém kraji. Vyplývá to z výsledků analýzy, kterou si objednal Odbor regionálního
rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Do průzkumu bylo zapojeno jedenáct obcí
s rozšířenou působností, které byly posuzovány ze sedmi hledisek. Z většiny z nich
Chomutov vyšel s nadprůměrným hodnocením, v některých byl ostatním městům dáván za příklad. V objemu získaných investic
i v počtu úspěšných podaných projektů je
v rámci kraje na medailových příčkách.
V rámci předstrukturálních fondů je druhý
v objemu financí i v počtu projektů, v rámci
strukturálních fondů je třetí v objemu financí a první v počtu projektů. Projektová
manažerka Alexandra Zdeňková výsledky
rozboru dokládá konkrétními čísly: „V rámci
dotací Evropské unie získal Chomutov v le-

tech 2004 až 2006 podporu pro realizaci 24
projektů v celkovém finančním objemu 161
milionů korun.“
V organizační části byl Chomutov velmi
kladně hodnocen v souvislosti se zvolenou
metodikou a systémem využívání fondů
Evropské unie. Ukázalo se, že Chomutov je
jedním z pouze dvou měst, které si stanovily směrnice pro problematiku fondů EU.
Chomutovská radnice také jako jediná od
letošního roku ve svém rozpočtu vyčleňuje
samostatně finanční prostředky pro spolufinancování „evropských“ projektů, čímž
u hodnotitelů vzbudila kladnou odezvu.
Krajským úřadem je také kvitována provázanost rozpočtů se strategickým plánem,
což je případ jen čtyř z jedenácti analyzovaných měst. V souhrnném hodnocení se
konstatuje, že celkově je této agendě v Chomutově věnována velká pozornost. (sk)

Úspěšnost měst při získávání dotací z fondů EU

Název obce
Ústí nad Labem
Chomutov
Rumburk
Litoměřice
Lovosice
Most
Varnsdorf
Litvínov
Kadaň
Bílina
Roudnice nad Labem

Měřený ukazatel
Objem získaných finančPočet podaných úspěšních prostředků
ných projektů
(v mil. Kč)
299
12
161
24
145
1
138
10
92
1
63
18
34
2
1,7
1
0,5
1
0
0
0
0

Ze zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, má každý původce, který
vyprodukuje za kalendářní rok více
něž 50 kg nebezpečných odpadů
nebo 50 t ostatních odpadů ze
všech svých provozoven dohromady, povinnost do 15. února následujícího roku podat hlášení
o produkci odpadů za uzavřený kalendářní rok na příslušný městský
úřad (rozlišeno dle místa provozovny). Hlášení se podává na formuláři
uvedeném ve vyhlášce č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, nebo lze využít formuláře
umístěné na internetových stránkách Městského úřadu Chomutov.
Stejnou povinnost mají i obce, které
překročí výše uvedené limity, formulář pro obce je uveden v citované vyhlášce.

Ovzduší
Každý provozovatel malého a středního zdroje znečišťování ovzduší
je povinen nejpozději do 15. února
2006 předat na MěÚ Chomutov,
odbor ŽP
– oznamovací list uživatele organických rozpouštědel
– oznámení o výpočtu poplatků za
znečišťování ovzduší
– souhrnnou provozní evidenci
– jako přílohu: kopii koncesní listiny nebo živnostenského listu.
Tiskopisy pro vyplnění je možno
získat na odboru ŽP nebo na internetových stránkách www.chmi.cz.

Včelaři
V rámci zabezpečení ochrany včel
při používání přípravků na ochranu
rostlin, upozorňujeme všechny chovatele včel na povinnost uloženou
ustanovením zák.č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a vyhláškou
č. 327/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel,
zvěře, vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití
přípravků na ochranu rostlin.
Podle výše uvedených ustanovení
je každá právnická nebo fyzická
osoba, která je chovatelem včel, povinna každoročně do konce února
oznámit písemně místně příslušnému obecnímu úřadu umístění trvalých stanovišť včelstev a hromadného letu včel.
Nové umístění stanovišť včelstev,
včetně kočovných, chovatel včel
oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich
přemístěním; pokud nové umístění
nebude v zastavěné časti obce, připojí chovatel jednoduchý situační
náčrtek s označením stanoviště
včelstev.
Vzor tiskopisu je umístěn na internetových stránkách města
(www.chomutov-mesto.cz). (r)
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GRANTY RADY MĚSTA CHOMUTOVA PRO ROK 2006
Rada města Chomutova vyhlašuje v souladu s usnesením č. 029/06 z 23. 1. 2006
1) Prevence šikany a agresivního chování
v základních školách v Chomutově
Popis: Grant je určen fyzické či právnické
osobě, která předloží a zajistí realizaci
projektu prevence šikany a agresivního
chování pro žáky základních škol v Chomutově. Mělo by se jednat o celoroční
projekt (ne jednorázová akce), který bude
aktivně zapojovat školní metodiky prevence více základních škol a motivovat
je ke konání vlastních doplňkových akcí.
Očekávána je aktivní účast zapojených
žáků. Dílčí i konečné výstupy projektu by
měly být kvalitně zpracovány a prezentovány. Projekt by měl být garantován kompetentním odborníkem. Případné reference o žadateli a historii jeho činnosti v této
oblasti vítány. Předběžný souhlas ředitelů
škol o zapojení do projektu vítán. Garance spolupráce (finanční, odborné) dalších
odborníků či organizací vítána. Vlastní
název a příp. logo projektu vítány.
Finanční rámec grantu: 50 000 Kč
2) Prevence závislostí v základních školách v Chomutově
Popis: Grant je určen fyzické či právnické
osobě, která předloží a zajistí realizaci

projektu prevence závislostí pro žáky
základních škol v Chomutově. Výhodou
bude projekt rozložený do většího počtu
dílčích akcí v co největším počtu škol
a se zapojením většího počtu žáků (tříd).
Preferována je aktivní a iniciativní účast
zapojených žáků a aktivní spolupráce
školních metodiků prevence. Dílčí i konečné výstupy projektu by měly být kvalitně zpracovány a prezentovány. Projekt
by měl být garantován kompetentním
odborníkem. Kompatibilita projektu s celostátní politikou prevence závislostí by
měla být v projektu explicitně vyložena.
Případné reference o žadateli a historii
jeho činnosti v této oblasti vítány. Předběžný souhlas ředitelů škol o zapojení
do projektu vítán. Garance spolupráce
(finanční, odborné) dalších odborníků či
organizací vítána. Vlastní název a příp.
logo projektu vítány.
Finanční rámec grantu: 50 000 Kč
3) Zpřístupnění školních hřišť široké
veřejnosti
Popis: Grant je určen základním školám
v Chomutově (max. celkem 3 školy),
které zajistí volný přístup na svá spor-

Balet Praha Junior
Po více než dvou letech měla kulturní veřejnost Chomutovska možnost zhlédnout
špičkové taneční vystoupení. Do městského divadle zavítal v rámci rozsáhlého
projektu, 20. ročníku festivalu Mezinárodní týdny tance 2006, soubor Balet Junior
Praha a hosté. „Je to nejstarší festival
současného tance v České republice, který
probíhá od začátku ledna a trvá dva měsíce,“ uvedla Eliška Marečková z produkce
festivalu. „Nabídne jedenáct celovečerních
představení v různých místech republiky.“
Kromě českých souborů se tak postupně
představují tanečníci a tanečnice z Francie, Německa a Maďarska.
Do severozápadních Čech přijel soubor
z pražské konzervatoře Taneční centrum
Praha, který ve druhé polovině ledna
vystoupil postupně v Karlových Varech,
Chomutově, Ostrově a Jáchymově. Chomutovské představení plně uspokojilo

toviště široké veřejnosti, a to minimálně
třikrát týdně (minimálně 12 hodin týdně), přičemž sportoviště bude po celou
dobu zajišťovat správce, který zde bude
vykonávat dozor, aby nedocházelo k poškozování sportoviště. Uchazeč zpracuje
projekt, který bude funkční po celý rok
2006.
Finanční rámec grantu: 50 000 Kč pro
jednoho žadatele
4) Podpora vzdělávání trenérů
dětí a mládeže
Popis: Grant je určen pro sportovní a tělovýchovné organizace, které se věnují péči
o děti a mládež, a to na úhradu studia
a konání zkoušek v rámci kvalifikačního
růstu trenérů. Žadatel předloží konkrétní
návrh plánu vzdělávání svých trenérů.
Maximální příspěvek z grantu pro jednoho trenéra je 1 000 Kč.
Finanční rámec grantu: 30 000 Kč (max.
10 000 Kč pro jednoho žadatele)
Žádosti o granty se podávají do
31. března 2006.
2006 Pravidla podávání žádostí včetně formulářů jsou k dispozici
na www.chomutov-mesto.cz.

– kombinace klasiky a moderny

příznivce tohoto druhu umění, kterých
se v hledišti sešlo přes dvě stě. „Návštěva
byla slušná a jsem ráda, že ti, kteří přišli,
dokázali ocenit um účinkujících,“ podotkla Marie Hipská, programová vedoucí
Správy kulturních zařízení Chomutov.
„Představení se skládalo ze sedmi vystoupení, jednotlivá čísla nastudovali
kromě českých choreografové ze Švédska
Francie, Norska a Maďarska. Ve třech
případech to byla klasická baletní čísla,
čtyři přinesla moderní tanec. Zejména
tato expresivní vystoupení byla velmi
působivá.“
Vřelý potlesk a uznání publika svědčil jednak o tom, že v Chomutově je přes různé
pochybnosti dostatečně široká základna
náročných konzumentů kultury, jednak
o tom, že pestré spektrum kulturní nabídky v rámci promyšlené dramaturgie Správy kulturních zařízení se osvědčuje. (lm)

Představení pražských konzervatoristů
předcházela odpolední zkouška. Na snímku dva z aktérů, Hana Turková a Martin
Kolda. (foto: lm)

FESTIVAL ROCKOVÁ ZIMA
EASTPARK COCOTTE MINUTE BLUE EFFECT VYPSANÁ FIXA
ANNA K. & BAND GAIA MESIAH KRUCIPÜSK KUTLOCH

Doprovodný program:

TETOVÁNÍ – TATTOO UMI PLZEŇ MAREK SÝKORA mistr republiky v tetování

Předprodej vstupenek: Chomutov – Městská sportovní hala od 8 do 20 hodin denně; Most – V+V ROCK CLUB Zahražany, Hudebniny Záchytka, INZERTA MACHO; Klášterec nad Ohří – Fitness studio M–CLUB Zimní stadion

Vstupné: předprodej 220,– Kč, v den konání 280,– Kč
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18. 2. 2006 od 14 hodin

Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. pořádá v Městské sportovní hale

