Chtějí využít
prostory kasáren
Město vyhlásilo minulý týden
poptávkové řízení na využití areálu bývalých kasáren na Mostecké
ulici, který má velké provozní
a skladovací prostory. Ty by se daly
eventuelně využít na přechodné
bydlení nebo jako dílny pro drobnou výrobu. Při novém využití této
lokality je však nutné respektovat
sousední bytovou zástavbu, rekreační oblast
Kamencového jezera
a
Podkrušnohorského
zooparku
a zahrádkářskou kolonii. Podle toho,
jak zajímavé budou navržené nápady na využití objektu, radnice rozhodne o pronájmu celého objektu
či jeho části nebo o jeho případném
odprodeji. Město vyhlásilo zároveň
tvůrčí dílnu - Workshoop 2004. „Od
účastníků očekáváme vypracování
návrhů urbanistického řešení této
lokality v grafické podobě, které
pak budou prezentovány i široké
veřejnosti, nejlepší z námětů pak
může být podkladem pro vypracování projektu,“ vyjádřil se městský
architekt Jaroslav Pachner. Na základě toho oslovila radnice tři architekty, od kterých očekává jejich
nápady. Dva z nich pracovali před
čtyřmi lety na vzhledu Žižkova náměstí. „Samozřejmě je rovněž důležité, kolik bude zrealizování těchto
nápadů stát. Zažádali jsme totiž
o některé z dotačních titulů, a je
proto důležité, jak budou použitelné
právě v souvislosti s architektonickými nápady,“ prohlásila starostka
města Ivana Řápková a dodala, že
než nápady vzniknou, uvítá radnice
i krátkodobější využití areálu, aby
neležel ladem. Veškeré informace
získáte na odboru majetku města,
odboru kanceláře starostky a na
internetových stránkách města.
(mile)
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Parker zaměstná čtyři sta lidí
Otevřením
nového
závodu
rozšířila minulý týden americká
společnost Parker Hannifin počet nabízených pracovních míst
v našem městě. Nová výrobní hala
v průmyslové zóně Severní pole
za bezmála 522 miliónů korun zaměstná do tří let zhruba dalších
čtyři sta lidí, především jako obráběče kovů. Dnes dává práci šesti
stovkám lidí a nejpozději do roku
2007 chystá jejich počet rozšířit na
tisícovku a zařadit se tak mezi největší investory v Chomutově. Novou
část tovární haly přijel slavnostně
otevřít velvyslanec Spojených států

amerických William Cabaniss a řada
významných hostů ze zahraničí. Zatímco v současné době jde většina
produkce zdejší továrny na export,
vše se změní zprovozněním nového
závodu, protože právě zde se budou
vyrábět komponenty klimatizačních
a hydraulických systémů a systémy hadicových vedení pro přímé
dodávky českému automobilovému
průmyslu a pro výrobu zemědělských a stavebních strojů v České
republice. „Když jsme onehdy stáli
u silnice, koukali do pole a uvažovali,
jak velkou plochu máme koupit, ani
ve snu mě nenapadlo, že tu vznikne

Mají poslední šanci
Odbor správy majetku města obeslal nájemníky bytů, kteří na základě nabídky zaslané prostřednictvím
realitní kanceláře SEVER projevili
zájem o koupi bytu, zaplatili kauci,
ale doposud se nedostavili k podpisu smlouvy. „Důvody nájemníků
jsou různé, v některých případech
se jedná o zdlouhavé vyřízení stavebního úvěru, u některých rodinné
problémy nebo dluh na nájemném,“
vyjádřila se Pavlína Kolářová z MěÚ.
V případech, kdy nájemník zaplatil kauci a nedostavil se doposud
k podpisu kupní smlouvy, město
zatím nenabízelo byty k dalšímu
prodeji formou výběrového řízení
třetím osobám.
(Pokračování na str. 2)

Zdarma do každé domácnosti

Hydraulickou hadici v českých národních barvách přestřihli společně
(na snímku zleva) starostka města Ivana Řápková, náměstek ministra
průmyslu a obchodu Václav Srba, americký velvyslanec William Cabaniss
a zástupce Parkeru Jack Myslenski.
(foto: mile)
Objednání na odbor dopravy

pomocí SMS,
na číslo 736 695 600 zašlete:

velký podnik s tolika zaměstnanci,“
zmínil se při slavnostním zahájení
Jack Myslenski, výkonný viceprezident Parker Hannifin pro prodej.
Parker zakotvil v Chomutově
v roce 1999 v jednom pronajatém objektu, během dalších tří
let se jeho výroba rozšiřovala
a v roce 2001 zahájila provoz zcela nová moderní továrna, do které
společnost investovala téměř 400
miliónů korun. Parker je s ročním
obratem více než 6 miliard dolarů předním světovým výrobcem
ve čtyřiačtyřiceti zemích světa.
V dělnických profesích pracuje
takřka pětaosmdesát procent zdejších zaměstnanců, kteří absolvují
měsíční až roční rekvalifikační
programy. Uplatnění chce nabídnout Parker nyní i kvalifikovaným odborníkům. „Poměr dělníků
a techniků specialistů se změní
v návaznosti na rychle rostoucí automobilovou divizi a tím rozšíříme
o oddělení zákaznické podpory,
nákupu surovin a vzorkovnu,“
netajil se záměry ředitel chomutovské
továrny
Wolfgang
Gohl a dodal, že ve spolupráci
s vysokými a odbornými školami se snaží závod najít mladé
absolventy technických oborů.
„V první fázi jsme budovali prostory pro investory a snažili se
o příliv pracovních míst. Jsme
si však vědomi toho, že tu chybí
vzdělanost v oblasti středního
a vyššího managementu. Proto
nyní u zdejších investorů mapujeme, jaké mají vzdělanostní
požadavky na své zaměstnance,“
prohlásila starostka města Ivana
Řápková.
(mile)

Vážení spoluobčané, jedním z cílů
programového prohlášení koalice,
která vede chomutovskou radnici,
je i regenerace panelových sídlišť.
Všichni jistě víte, že sídliště v celé
naší zemi začínají být velkým problémem, protože domy postupně
stárnou a i jejich okolí je potřeba
upravit tak, aby odpovídalo dnešním
představám o kulturním bydlení. Nesouhlasím s tím, že sídliště musí být
vždy jen panelovými bludišti, kam
chodí lidé jen přespávat. Podle studie architektů by se naše panelová
sídliště mohla postupně začít měnit
v moderní čtvrti, kde by mohl být
život radostí. K tomu je ovšem zapotřebí obrovského množství peněz,
a proto jsme již loni očekávali slíbenou pomoc ministerstva pro místní
rozvoj. Ta nakonec kvůli povodním
nepřišla, a tak jsme svoje plány museli trochu opravit. I kdyby ani letos
na naše město nezbyly peníze ze
státních fondů, jsme připraveni investovat do regenerace sídlišť z městského rozpočtu přes dvacet milionů.
Za tyto peníze bychom chtěli začít
opravovat zpevněné plochy a parkoviště, upravovat zeleň, rekonstruovat
veřejné osvětlení a další věci na
sídlišti Březenecká. V dalších letech
pak musíme pokračovat i na dalších
sídlištích. Ale už letos bychom chtěli
na všech sídlištích začít řešit problematiku parkování budováním nových
parkovacích ploch. Další miliony korun budou věnovány na opravy a budování chodníků nebo zastávek MHD
po celém městě. Není lehké opravit
vše, co bylo léta zanedbáváno, ale
já se nevzdávám myšlenky, že naše
město může být opravdu krásné, a to
nejen ve svém centru. Tak mi držte
palce, ať se nám to všem podaří.
Vaše Ivana Řápková

Příští Chomutovské noviny vyjdou 7. dubna v nákladu 20 600 kusů, tentokrát
i s Velikonoční přílohou. Už
nyní se však můžete s námi
zapojit do soutěže. Kdo
z Vás dokáže vyjmenovat
alespoň tři výrazy, jak lidé
říkají pomlázce? Jestli víte,
jak na to, napište nám. První tři výherce se správnou
odpovědí odměníme publikací o městě.

Tuleňátku chybí už jen jméno

od hlp rez

Kreslili mandalu
a popíjeli tibetský čaj

Na snímku vlevo si vzkazy Tibeťanům s chutí přečetla i starostka Ivana
Řápková a zastupitel Přemysl Rabas. Vpravo radní Pavel Markvart při vytváření mandaly.

Papírová plocha čtyřikrát čtyři metry rozprostřená pod okny
chomutovské radnice na vytvoření
buddhistické mandaly, uprostřed
které se mohl každý kolemjdoucí
podílet na vytvoření ornamentu,
byla jednou z atrakcí happeningu
party nadšených lidí. Ti si chtěli
připomenout 45. výročí povstání
Tibeťanů ve Lhase, které krvavě
potlačila čínská armáda. S tichým
přáním na svobodný Tibet vytvářeli
předem připravené ornamenty na papírovou plochu nejen žáci zdejšího
soukromého gymnázia pod vedením
výtvarníků Miroslava Rovenského
a Milana Pecáka, ale i zástupci radnice a každý, kdo se chtěl zapojit
do akce. Město Chomutov se minulý
týden poprvé přidalo k 232 českým
radnicím, které vztyčily tibetskou
vlajku jako výraz solidarity v boji
Tibeťanů za svobodu a mír v jejich
zemi. Své názory a myšlenky mohli
lidé napsat na pestrobarevné stužky
a zavěsit je na strom štěstí. Snad na
nejvýstižnější z nich: „Časy se vždy
mění! Vám čínské časy odejdou“
zareagovala souhlasně řada kolemjdoucích. Celkový prožitek z akce
ještě více umocnila tibetská hudba
a vonné tyčinky, nechyběl ani čaj na
zahřátí.
(text a foto: mile)

Už čtvrtého potomka porodila před nedávnem v Podkrušnohorském
zooparku tulení samice Taške. Čtrnáctikilový sameček, který se narodil 28. února, se má čile k světu a od té doby, co jej matka přestala kojit, se musí naučit přijímat tuhou potravu. A že to není nic
jednoduchého, ví už z praxe sami zaměstnanci zooparku. „V přírodě
to probíhá přirozeně, mládě si hraje s rybami na mělčině a postupně
zjistí, že než do nich strkat čumákem, to je lepší je zbaštit. V zajetí
ho zpočátku musíme krmit násilím, tedy otevřít mu tlamu, nacpat do
ní sledě, přidržet ji zavřenou a počkat, až tuleň rybu spolkne,“ prozradil Martin Šíl ze zooparku. A protože mládě nesmí minimálně první
tři týdny života do vody, jelikož má na sobě chlupatou srst, se kterou
by se ve vodě utopilo, stojí kolem tuleního bazénu zátarasy. Novému
přírůstku jen chybí jméno. To by měl dostat od svého kmotra při oslavách Dne Země.
(text: mile, foto: stach)
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Z policejní svodky Radní chtějí zrušit bytový pořadník
Dne 7. 3. v 19.15 hod. našli občané u vlakového nádraží psa uvězněného v hlubokém třímetrovém
nezajištěném kanálu. Na místo přijeli
hasiči a společně se strážníky pomocí odchytové tyče vyprostili psa a
předali šťastné majitelce. Hlídka
MěPo poté kanál zajistila kusem plechu a o této skutečnosti informovala
dispečink technických služeb.
Dne 7. 3. ve 21.25 hod. vyjížděla
hlídka strážníků do ulice Dřínovská,
kde běhal pes bez majitele. Místním
šetřením se strážníkům podařilo
zjistit jeho pána a následně ho kontaktovat. Strážníci navíc zjistili, že
pes není zaregistrovaný na MěÚ, a
jeho majitel nehradí řádně stanovené
poplatky. Přestupce svůj přestupek
uznal a na místě zaplatil strážníkům
vysokou pokutu. O tom, jestli psa
skutečně na MěÚ zaeviduje, se hlídka
přesvědčí v následujících dnech.
Dne 9. 3. ve 14.15 hod. našli
strážníci v ulici Hálkova na zemi dvě
použité injekční stříkačky. Po umístění do plastové nádoby je odvezli
na TSmCh k odborné likvidaci.
Dne 9. 3. v 10.00 hod. zajistila
hlídka v ulici Pod Břízami osmnáctiletého mladíka, který čichal toluen a byl pod vlivem omamné látky.
Dotyčný byl strážníky odveden na
zdravotní středisko, kde lékařka
doporučila vyšetření na psychiatrii.
K mladíkovi byla poté přivolána záchranná služba, která si ho odvezla
do NsP.
(val)

Vedení města uvažuje o zrušení
pořadníku na byty. Když se totiž
radním sejde na stole několik
žádostí o sociální byt, dává se
přednost tomu žadateli, který je
v pořadníku. Rodiny mimo pořadník však jsou mnohdy v horší
sociální situaci. „Uvědomili jsme
si, že přidělování bytů dosavadním způsobem již přestává být
funkční,“ zmínil se místostarosta
Jan Řehák. Radnice eviduje 430
žádostí starších pěti let. V roce
1998 je totiž město přestalo přijímat, loni přidělilo bydlení jen sedmadvaceti uchazečům. Stává se
však, že přijdou lidé, kteří se vyskytli v tíživé situaci a potřebují
byt co nejdříve. Nejsou přitom v
žádném pořadníku a zapsat se
do něj také nemohou. „Jsou mezi
nimi i matky samoživitelky, které
nemají najednou kde složit hlavu.
Na druhou stranu chodí na radnici i tací, kteří se sem přistěhují k
příbuzným a když už je bydlení
pohromadě
neúnosné,
přijdou
na radnici a dělají na nás nátlak

Ne vždy je
zákazník náš pán

O tom, zda bude v okolí nedávno
pokácené lípy u supermarketu Lidl
stát umělecké dílo Josefa Šporgyho
Švancara napodobující kořeny, rozhodnou na konci března zastupitelé. Jelikož radní zajímají rovněž
názory veřejnosti, nechali fotografie sochy vystavět ve vestibulu
radnice na Zborovské ulici spolu
se situačním plánkem třech případných lokalit v blízkosti kruhového objezdu u zimního stadionu
na její umístění, aby se k pískovcovému monumentu lidé vyjádřili.
Přesto, že kladné ohlasy ponejvíc
hodnotí symbolický význam díla a
přiklání se k umístění v lokalitě u
čp. 2663 na protější straně naproti
Lidlu před bytovým domem, většinou převažují negativní názory,
jenž nechtějí jakoukoliv sochu na
kterémkoliv místě. „I kdyby tato
socha byla opravdu zadarmo, jako
že není, pevně věřím, že k realizaci
nedojde. Je opravdu hodně hnusná
a absolutně bez nápadu,“ napsal
kdosi na arch papíru, kam se lidé
mohli slovně vyjádřit k tomuto
nápadu. Jiní občané naopak vítají
jakoukoliv iniciativu, dílo hodnotí

Heslo „Náš zákazník, náš pán“ nemusí být vždy pravidlem. Své o tom
ví paní Jana Chmelová z Chomutova,
která si šla do Normy v Prioru koupit
trvanlivé mléko. Když jej doma otevřela, mléko silně zapáchalo a mělo
nezdravou nažloutlou barvu, přesto,
že na krabici byla napsána doba trvanlivosti až do 31. března letošního
roku. „Už se mi to stalo ve stejném
obchodě dvakrát. Poprvé jsem
mléko jednoduše vylila, ale teď už
jsem jej odnesla do krámu, aby mi
jej vyměnili,“ postěžovala si žena.
Vedoucí obchodu ji však odbyla se
slovy, že mléko opravdu smrdí, ale
dokud neukáže účtenku, nemůže ji
zboží ani vyměnit, ani vrátit peníze.
„Po čtyřech dnech od nákupu, kdy
jsem mléko otevřela, si asi málokdo schová ústřižek z nákupu.
Bydlím v ulici Karolíny Světlé a do
tohoto obchodu to mám nejblíž.
Ale když vidím přístup prodejce,
tak začnu chodit prostě jinam. Ve
městě je poměrně velká konkurence, proto mě zaráží, že za necelých
deset korun, kolik toto mléko stojí,
klidně oželí trochu i té popularity,“
přišla si paní Chmelová postěžovat
k nám do redakce.
(text a foto: mile)

různými způsoby, třeba že budou
držet hladovku, když jim byt nedáme,“ udává konkrétní případy
starostka Ivana Řápková. Podle ní
je jediné řešení vymyslet způsob,
jak citlivou formou vybrat toho,
kdo byt opravdu potřebuje.
„V žádném případě bych nechtěla, aby se naše bytová komise ubírala tím směrem, že na jednu stranu chce zastavit příval neplatičů a
na druhou stranu jim bude shánět
byty s výší nájemného, které pak
tito lidé platit stejně nebudou,“
míní starostka.
„Jestliže jsou lidé v tíživé sociální situaci, potřebují většinou
pomoc ihned. Není tedy na místě
vytvářet jakýsi sociální pořadník,
ve kterém budou lidé zase jen
čekat. Jestliže jim můžeme pomoci, tak ihned, a když ne, tak jim
neslibovat modré z nebe,“ přiklání
se k názoru radní Pavel Markvart a
dodává, že při posuzování by měl
rozhodovat i ten fakt, zda se lidé v
tíživé situaci ocitnou vlastní vinou
či nikoliv.
(mile)

Chomutováci vyjádřili názory na sochu, každý má svůj vkus

Umělecké dílo nebo paskvil?

Ze šesti zájemců na pronájem
městských parkovišť vybrala
rada města soukromou firmu
Jan Šámal z Bíliny, se kterou
technické služby sepíší smlouvu
na dva roky. Podnikatel
nabídl radnici nejen zlepšení
služeb při hlídání parkovišť,
ale i nejvyšší finanční částku.
Společnost je dokonce ochotna
platit nájemné místo klasických měsíčních odvodů půl
roku dopředu. Spravovat bude
parkoviště v Hálkově a Kosmově ulici, v Chelčického ulici za
bývalou výpravní budovou, na
náměstí 1. máje a na Palackého
ulici před knihovnou. Současný
nájemce parkovišť firma Parex
bude parkovací plochy spravovat do konce března letošního
roku. „Na výši parkovného,
které je stanovené nařízením
města podle jednotlivých lokalit, nebude mít změna nájemce
žádný vliv,“ připomněl místostarosta Jan Řehák.
(mile)

za vyzrálé a působivé. Jde v každém případě o věc názoru, jak si
každý umělecké dílo představuje
a jaký má vkus. „Některé názory
lidí preferují odlišné vyjádření
úcty k pokácené lípě. Přáli by si
raději vysázet nové stromy nebo
upravit okolní zeleň. Většina chomutováků se nevyjadřovala ani tak
k umístění sochy, jako k myšlence
nebo dílu samotnému,“ zdůraznil
městský architekt Jaroslav Pachner.
Radní schválili investovat do materiálu díla a jeho převozu 200 tisíc
korun, autor přislíbil dílo vytvořit
bez nároku na honorář.
(mile)

Ceny přizpůsobené finančním možnostem seniorů jsou jednou z předností, které přivádí obyvatele z Domova důchodců na Písečné do zdejšího kadeřnictví.
Jeho opravené prostory doplněné o sociální zázemí ještě umocní chuť nechat
se alespoň jednou za čas zkrášlit. „Sotva chodím, ale musím sem zajít pravidelně každých čtrnáct dní. Chci mít dobrý pocit, že jsem upravená,“ netajila
se třiaosmdesátiletá Věra Hochmalová (uprostřed), které holička při pořizování
snímku zrovna dokončila účes podle jejích představ. Kadeřnice je tu jednou
týdně, ale ten den stihne udělat více jak deset zákazníků. Méně pohyblivé lidi
chodí stříhat a česat přímo na pokoj. „Zájem je i o pedikúru, která je natolik
žádaná, že budeme muset přijmout navíc ještě jednu pedikérku,“ prozradila
vedoucí Domova důchodců Soňa Suchomelová (na snímku vpravo). Při renovaci
využil Městský ústav sociálních služeb svých vlastních zaměstnanců a člověka
z civilní služby, který vyrobil nábytek, a tak celá rekonstrukce kadeřnictví vyšla na pouhých 18 tisíc korun. „Lidé tu mají svůj domov, a tak potřebují služby
v maximální míře. Na nás je, abychom jim vyšli vstříc,“ prohlásila ředitelka
zařízení Alena Tölgová.
(text a foto: mile)

Pořadník je mrtev: O bytech a lidech

Na naší radnici již několik let
polehává pořadník na byty. Jenom
spí, nebo je mrtvý? Nové zájemce
nepřibírá, naopak mnozí aktivní a
odpovědní lidé se z jeho strnulých
příček vymaňují tak, že si pořizují
bydlení svým přičiněním, třeba
koupí vlastního bytu. Městských
bytů, které by bylo možno přidělit čekatelům z pořadníku, je stále
méně. Je dobře, že naše město
pomalu ale jistě přestává být realitní kanceláří, která by zajišťovala
komukoliv byty. Jsem přesvědčen,
že bychom v zájmu budoucnosti

Řidičský průkaz zařídíte pomocí SMS
V loňském roce byl spuštěn
systém objednávek občanů pomocí
SMS na odbor dopravy, a to pro vyřizování žádostí občanů bez front.
V souvislosti se vstupem ČR do EU
se mění některé postupy při vystavování dokladů občanům. Hlavní
změnou bude vydávání řidičských
průkazů po vzoru Evropských
společenství (EURO ŘP). Připomínat bude běžnou platební kartu a
jeho vystavení zajistí ministerstvo
dopravy v Praze. Proto se i doba
vystavení EURO ŘP prodlouží z
dnešních 3 na 20 dnů. Při ztrátě ŘP
odbor dopravy vystaví dočasné potvrzení s omezenou platností pro

území ČR. Výměna ŘP v termínech
podle zákona (viz CHN č.5) nebude
zpoplatněna, zvýší se ale správní
zpoplatněna
poplatek za vydání ŘP (ztráta, ap.).
Návrh novely zákona o správních
poplatcích počítá se zvýšením,
např. za nový ŘP z 50 na 200 Kč,
u pasů z 200 na 400 Kč. Změny
spojené se vstupem ČR do EU naše
občany do jisté míry zatíží
zatíží. Město
proto zvažuje opatření, které by
lidem pomohlo. K datu vstupu do
EU bude proto spuštěna další programová aplikace Konceptu SMS Interaktivní nadstavba objednávek
občanů pomocí SMS
SMS.
(Pokračování na str. 4)

Navržené změny předloží zastupitelům
Zastupitelstvo města Chomutova
schválilo na svém prosincovém zasedání rozpočet města Chomutova
pro rok 2004. Schválené příjmy a
výdaje rozpočtu za použití nástroje financování dosáhly 902,3
mil. Kč. V průběhu února letošního roku oznámil Krajský úřad
Ústeckého kraje městu souhrnný
dotační vztah města Chomutova
pro rok 2004 ve výši 255,7 mil.
Kč a úhrnnou výši neinvestičních
nákladů na žáky základních škol a
předškolních zařízení ve výši 193,3
mil. Kč.
Na základě těchto skutečností
připravil odbor ekonomiky města úpravu schváleného rozpočtu,
který po zapracování přerozdělených příjmů z vyšších rozpočtů a
drobných vnitřních úprav rozpočtu
města představuje příjmy a výdaje
ve výši 1.097,3 mil. Kč. Kromě navýšení prostředků v rámci souhrnného dotačního vztahu (sociální
dávky, ústavy sociální péče, domovy důchodců, dotace školství a
dotací na neinvestiční náklady na
žáky ZŠ a MŠ) došlo i k navýšení
rezervy města o 5,2 mil. Kč na 96,5
mil. Kč, finanční rezervy škol o 349
tis. Kč na 1,7 mil. Kč a drobnému
navýšení dotací podporovaným
sportům o 40 tis. Kč na 8.865 tis.
Kč (2% daňových příjmů schváleného rozpočtu).

Navržené změny budou volené
orgány města schvalovat na svém
březnovém zasedání. Vůbec poprvé v historii se stalo, že rozpočet
města již v měsíci únoru přesáhl
částku jedné miliardy korun.
(jmš)

našeho města měli vytvářet podmínky k tomu, aby ty byty, které
město stále ještě vlastní, mohli
získat hlavně mladí, aktivní a vzdělaní lidé, kteří budou platit nájem,
pracovat a kteří budou pro Chomutov přínosem. Neplatičů máme
za stovky milionů. Musíme skončit
s podporováním nejrůznějších vykuků, kteří zatěžují město i stát a
kteří si do svých bytů zvou celé
bratrstvo kočičí pracky z divokého
východu na dočasnou návštěvu, ale
spíš na věčné časy, a kteří neplatí,
ničí, kradou, lžou a zastrašují své
okolí. Naše město není sociálním
ústavem, a proto by se ani nemělo
nechat vydírat lidmi, kteří se vlastní vinou a nezodpovědností dostali
do složité situace a nyní chtějí, aby
za ně jejich problémy řešil Chomutov za peníze všech jeho občanů.
Proto jsem přesvědčen, že by měl
být mrtvý pořadník na byty bez
poct zakopán hluboko do země a
zapomenut. Zbylé městské byty pak
budou moci být přiděleny těm, kteří
si to zaslouží podle individuálního
posouzení.
(Pavel Markvart,
chomutovský radní)

Mají poslední šanci
(Dokončení ze str. 1)
Tito lidé mají tedy jedinečnou
možnost si prodej bytu ještě urychleně vyřídit, termín byl stanoven
do 31. 3. 2004.
Kdo do uvedeného termínu kupní smlouvu v realitní kanceláři
nepodepíše, musí počítat s tím, že
město tyto byty nabídne k dalšímu prodeji. Podrobnější informace
je možné získat přímo v realitní
kanceláři Sever, případně na odboru správy majetku města na tel.
čísle 474/637 472.
(mile)

Doplňková činnost města v roce 2003
Hospodářskou
činnost
města
představuje bytové hospodářství,
které není zapojeno do rozpočtu
města a účtují se v něm náklady a výnosy. Doplňková činnost
města se v roce 2003 potýkala
s problémy plynoucí z druhotné
platební neschopnosti. Cash flow
jejího účtu skončil k 31. 12. 2003
se ztrátou 9 mil. Kč, a to i přes
skutečnost, že výsledovka vedlejší
činnosti skončila s aktivním hospodářským výsledkem 4,8 mil. Kč.
Problém vznikl tím, že výnosy plynoucí z pronájmu městských bytů
nebyly naplněny z důvodu platební
nekázně některých městských nájemníků, i za tyto však musí město jako vlastník bytů řádně platit
příspěvky do fondů oprav SVJ a
zálohy za služby (teplo, vodné,
apod.). Takto vynaložené náklady
však nedostává zpět v nájemném.
Navíc procentuální podíl zastoupení neplatičů mezi nájemníky v
posledních letech z důvodu pri-

vatizace bytového fondu vzrostl.
Dalším důvodem bylo překročení
plánovaných výdajů na opravy a
udržování městských bytů, jejichž
rozpočet byl naplněn již ve třetím
čtvrtletí roku. Paradoxní je situace, kdy město dosáhlo aktivního
hospodářského
výsledku,
který
podléhá zdanění, a zároveň účetní
devítimilionové ztráty. Chovalo-li
by se město jako obchodní firma a
mělo-li by navíc náklady zatížené
účetními odpisy, muselo by v podobné situaci, opakovala-li by se,
ukončit svou činnost. Naštěstí obce
svůj majetek ze zákona neodepisují a daň z příjmu právnických osob
platí do svého rozpočtu. Účetní
propad vyrovnalo město z volných
peněžních prostředků, které zhodnocuje u bankovních ústavů. V současnosti se pracuje na transformaci
bytového hospodářství a nastavení
mechanismů, aby k podobným problémům v budoucnu nedocházelo.
(ekonom města Jan Mareš)

