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Omlouváme se všem, jejichž 
inzeráty se kvůli nedostatku 
místa do tohoto čísla nevešly, 
zveřejníme je příště. 

(Dokončení ze str. 1)
Zákon o státní sociální podpoře 

se dále mění v některých ustanove-
ních týkajících se dávek, o kterých 
informuje vedoucí odboru státní 
sociální podpory Jitka Maroušková: 

S účinností od 1. 1. 2004 S účinností od 1. 1. 2004 bylo 
zrušeno např. omezení pro rodiče 
pobírající rodičovský příspěvek, 
podle něhož mohl být příjem 
z výdělečné (závislé i podnikatel-
ské) činnosti max. ve výši 3 480 
Kč měsíčně. Nově je v platnosti 
ustanovení umožňující rodiči s rodi-
čovským příspěvkem výkon výdě-
lečné činnosti v neomezené míře. 
Podmínkou však zůstává, že dítě 
může navštívit předškolní zařízení 
nejvýše 5 dnů v měsíci. V návaz-
nosti na tuto změnu se již nebude 
osobám samostatně výdělečně čin-
ným zúčtovávat vyplacený rodičov-
ský příspěvek za rok 2003.

Další změny nastávají od 1. 7. Další změny nastávají od 1. 7. 
2004 2004 a týkají se především zápoč-
tu příjmů rozhodných pro nárok 
na dávky. Doposud se osobám 
samostatně výdělečně činným, 
které podle daňového přiznání 
dosahovaly tzv. nulových příjmů 
nebo příjmů nižších než životní 
minimum, započítávala pro stano-
vení nároku na dávku částka od-
povídající právě životnímu minimu 
dospělé osoby. Nově se tato částka 
zvyšuje, a to tak, že těmto osobám 
samostatně výdělečně činným se 
bude do příjmu zahrnovat 50 % 
z průměrné měsíční mzdy v národ-
ním hospodářství. Konkrétní část-

ku bude vyhlašovat ministerstvo 
práce a sociálních věcí na základě 
oficiálního sdělení Českého statis-
tického úřadu.

Podstatná změna nastává i u zá-
počtu příjmů, kterých dosahují 
nezaopatřené děti (např. studenti) 
při výkonu výdělečné činnosti za 
červenec a srpen. V zásadě platí, 
že příjem dosažený za prázdni-
nové měsíce se nebude pro nárok 
na dávky zohledňovat. Účetní 
z podniků, ve kterých již v roce 
2003 nezaopatřené děti vykonáva-
ly letní brigádu a brigády budou 
organizovány i v létě 2004, by na 
tuto skutečnost měli pamatovat, 
aby tiskopis Doklad o výši příjmu 
správně potvrdili. Týká se to tedy 
příjmů za rok 2003 a 3. čtvrtletí 
2004. Mírně odlišně se tento příjem 
bude zohledňovat u studentů, kteří 
pracovali jako osoby samostatně 
výdělečně činné, tzn. jako podni-
katelé. Protože je však velmi obtíž-
né na několika řádcích postihnout 
všechny možné alternativy, bylo 
by nejvhodnější, aby se zájemci 
o tuto záležitost obrátili přímo na 
jednotlivá pracoviště státní sociální 
podpory.

Další výraznou změnou je zánik Další výraznou změnou je zánik 
dávky příspěvek na dopravu od dávky příspěvek na dopravu od 
1. 7. 2004. 1. 7. 2004. V současné době se 
v okrese Chomutov vyplácí téměř 
4 500 těchto dávek. Podle sdělení 
MPSV budou náklady na dopravu 
nezaopatřených dětí kompenzová-
ny různými slevami prostřednic-
tvím dopravců.                             (mile)

Sociálka pod úřadem práce, pro lidi beze změn

ProdejProdej
• • Prodám kočárek Prodám kočárek na dvojčata, 

tmavě modrý, šíře 78 cm, kombina-
ce - hluboký, sesle, korby. Výborný 
stav, cena 7 000 Kč. Tel: 777/273 
231.

• • Prodám 2 celočalouněná křesla Prodám 2 celočalouněná křesla 
- hnědý strakatý mikroplyš. Původ-
ní cena 10 500 Kč. Nyní 1 500 Kč. 
Tel: 474/659 401.

• • Prodám postýlku Prodám postýlku světlé dřevo, 
stahovací s pojezdem. Původní 
cena 3 500 Kč. Nyní 1 400 Kč + 
zdarma povlak a vana. Tel: 474/
659 401.

• • Prodám 2 tel. prutyProdám 2 tel. pruty + navijáky 
zn. SILSTAR. Cena: 700 Kč/ks. Echo-
lot + příslušenství, elektromotor 
Johnson. Tel: 606/631 732.

• • Prodám plně funkční automa-Prodám plně funkční automa-
tickou pračku tickou pračku zn. Gorenje, dvířka 
zepředu. Cena: 1 400 Kč. Důvod 
prodeje: výhra. Tel: 723/657 178.

KoupěKoupě
• • Koupím byt 3+1Koupím byt 3+1 v os. vlast-

nictví - experiment 4596. Nejraději 
vyšší patro. Cena dohodou. Volejte 
kdykoliv. Tel: 605/965 185.

PronájemPronájem
• • Hledám dlouhodobý pronájemHledám dlouhodobý pronájem 

bytu 1+3, 1+4 s parkováním v sou-
kromí. Ihned k nastěhování. Mimo 
panelové domy. Cenu respektuji. 
Tel: 603/513 933.

OstatníOstatní
• • Hledám učitele španělštinyHledám učitele španělštiny pro 

soukromou výuku, začátečník. Cho-
mutov. Tel: 728/400 314.

• • Hledám kocoura Hledám kocoura ke krytí, per 
nebo exo s odznaky s PP a chov-
ností. Kočka je per g33. Tel:604/110 
901.

• • Vyměním druž. byt 2+1 Vyměním druž. byt 2+1 cihla, 
3. patro bez výtahu, střed města 
za stejný i menší v 1. patře. Ne 
sídliště, z důvodu nemoci. Tel. : 
474/652 303.

Provádíme revize 
plynových spotřebičů 

a plynových kotelen nad 50 kW. 
Včetně odstranění závad. 

Tel.: 602 467 861

Městský úřad ChomutovMěstský úřad Chomutov
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místavyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKTERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
s místem výkonu práce s místem výkonu práce 

na MěÚ Chomutov, Zborovská 4602, Chomutovna MěÚ Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov

Městský úřad v Chomutově, Odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví hledá dva pracovníky na obsazení funkce terénní sociál-
ní pracovník. Tato činnost bude vykonávána na základě dohody 
o pracovní činnosti. Tito pracovníci budou vykonávat terénní 
práci v romské komunitě.

Zájemci mohou do 15. 2. 2004 zasílat své životopisy s do-Zájemci mohou do 15. 2. 2004 zasílat své životopisy s do-
klady o vzdělání na Odbor soc. věcí a zdravotnictví Městského klady o vzdělání na Odbor soc. věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu v Chomutově.úřadu v Chomutově.

Potřebné doklady:
– občan ČR – číslo OP
– rejstřík trestu – ne starší než 3 měsíce
– ověřená kopie dokladu o dosažení nejvyššího vzdělání (mi-

nimálně vyučen)
– zájem o práci s romskou komunitou

Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce 
a označené „Neotevírat – výběrové řízení TSP“ zašlete do 15. 2. 
2004 do kanceláře tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Poskytování bytů dle varianty C
Dne 9. 3. 2004 v 15,00 hodin se koná v zasedací místnosti č. 101 v 1. patře veřejné výběrové řízení 8 bytů na 

opravu na vlastní náklady .

BYTY NA SVÉPOMOC – oprava bytu na vlastní náklady
Domovní správa CHEPA – ul. Křižíkova

Ulice Čp. + č.bytu velikost Vyvolávací cena Náklady na opravu

Pionýrů  3780/3 1+1   6.810,– Kč 110.000,– Kč

Kadaňská                  3682/5 1+2 13.890,– Kč 110.000,– Kč

Legionářská  3881/7 1+3 15.300,– Kč 150.000,– Kč

Nám. Dr. Beneše  3836/7 1+1 12.200,– Kč   78.000,– Kč

Domovní správa QARK – ul. Na Bělidle

Palackého   3961/21 1+2 15.320,– Kč 100.000,–  Kč

Palackého 3954/1 1+2 13.164,– Kč 122.500,–  Kč

Na Příkopech 3933/11 1+2 13.011,– Kč 118.000,–  Kč

Domovní správa DOSPRA – ul. Březenecká

Kamenná      5104/18 1+2   24.585,– Kč   72.636,– Kč

Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.
Prezentace zájemců o byt na svépomoc se koná dne 9. 3. 2004 v době od 13,00 hod. do 15,00 hod. v kanceláři 

OBH, 2. patro, č. dv. 233 a 234.

Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni, vedle povinností uvedených v čl. 6 
„Pravidel pro přidělování bytu v majetku města Chomutova“, při prezentaci předložit platný občanský průkaz 

a potvrzení peněžního ústavu o zaplacení dražební jistoty ve výši 10% vyvolávací ceny bytu.

číslo účtu –  6015-626441/0100       variabilní symbol – 22220912       specifický symbol – rodné číslo


