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(Dokončení ze str. 2)
Spotřeba tepla k ohřátí vody (GJ), 

naměřeného ve výměníkové stanici, 
se nejprve rozdělí na základní (30%) 
a spotřební (70%) složku. Základní 
složka se rozdělí na jednotlivé objek-
ty podle podlahové plochy a spotřeb-
ní složka se úměrně rozdělí podle 
součtu údajů vodoměrů v objektech. 
Nejsou-li instalovány, tak také podle 
podlahové plochy.

Druhým krokem je rozúčtování 
mezi konečné spotřebitele (nájemní-
ky). Toto rozúčtování je provedeno 
majitelem nebo správcem objektu 
podle Vyhlášky č. 372/2001 Sb. Tato 
vyhláška stanovuje postup rozúčtová-
ní a údaje, které musí vlastník ve vy-
účtování uvést (zejména: spotřebu v 
GJ a v Kč na celý objekt, podlahovou 

Město Chomutov vyhlašu je
výběrové ří zen í n a pos kyt n ut í p ů jček 

z fond u rozvoje města C hom utova 

Pů jčky se budou poskytovat d le Zásad použit í  Fond u rozvoje města Cho -
m utova jed notl iv ým maj ite l ů m nemovitost í  na územ í města Chom utova na 
opravu a rekonstrukci dom ů .
Posled n í term í n odevzdán í žádostí je 1 5 . 6 . 2 0 05
Žádosti a i nformace o jed notl ivé pů jčky jsou k d ispozic i na Měst-
ském ú řadě v Chom utově - rad n ice č. p .  1 ,  nám . 1 .  máje, Od bor rozvoje 
a i nvestic města , I .  patro kancelář č.  38 - R . Zemanová - 
te l .  474 637 441 , nebo na i nternetov ých strán kách města Chom utova 
www.chom utov- mesto.cz odkaz : Samospráva města/ Doku menty rady a 
zastu pite lstva města/č.01 5a-12- 03 (č lánek 2 . )

plochu, součet vodoměrů a indikáto-
rů a spotřebu dané bytové jednotky, 
viz § 7 vyhl. 372/2001 Sb.). Forma 
vyúčtování předepsána není, a proto 
může každý majitel nebo správce po-
užívat jiný formulář za předpokladu, 
že uvede vyhláškou stanovené údaje. 
Za správnost tohoto vyúčtování ručí 
nájemníkům majitel objektu nebo jím 
pověřený správce. 

Spotřeba tepla pro vytápění da-
ného objektu se rozdělí na základní 
složku (cca 45%) a spotřební složku. 
Základní složku rozdělí vlastník mezi 
konečné spotřebitele podle podlaho-
vé plochy a spotřební složku podle 
instalovaných měřičů na jednotlivých 
otopných tělesech. Nejsou-li insta-
lovány, tak také podle podlahové 
plochy.

Vyúčtování teplé užitkové vody: 
spotřeba vody (m3) daného objektu 
se rozdělí na jednotlivé spotřebitele 
úměrně podle odečtu instalovaných 
vodoměrů. Nejsou-li instalovány, tak 
podle počtu osob užívajících bytové 
jednotky. Spotřeba tepla pro ohřev 
vody (GJ) daného objektu se rozdělí 
na složku základní (30%) a spotřební 
(70%). Základní složku rozdělí vlastník 
mezi spotřebitele podle podlahové 
plochy a spotřební složku podle insta-
lovaných vodoměrů nebo podle počtu 
osob užívajících bytové jednotky.

Cena tepelné energie je tvořena 
podle zásad tvorby cen vyhlášených 
Energetickým regulačním úřadem. 
V roce 2005 je stanovena jako jednot-
ná cena jak pro teplo k vytápění, tak 
pro teplo k ohřevu vody, a to ve výši 
359,06 Kč za GJ vč. DPH.             (mile)

ZADÁNÍ 7. ZMĚNY ÚZEMNÍHO ZADÁNÍ 7. ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU 

CHOMUTOV - JIRKOVCHOMUTOV - JIRKOV
Zadání 7. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jir-

kov bude veřejně vystaveno v hale Městského úřadu Chomutov v ulici 
Zborovská a v hale Městského úřadu Jirkov na náměstí Dr. E. Beneše 
do 10. 6. 2005do 10. 6. 2005. Dále je tato dokumentace uložena k nahlédnutí v kan-
celáři č. 29A v budově historické radnice MěÚ Chomutov na náměstí 
1. máje, v úřední dny pondělí a středa vždy od 8.00 hod. do 17.00 hod. 
V ostatních dnech po předchozí domluvě na telefonním čísle 474 637 
427 (Ing. Lenka Petříková).

Veřejné projednání zadání proběhne v pondělí 30. 5. 2005 v zasedací Veřejné projednání zadání proběhne v pondělí 30. 5. 2005 v zasedací 
místnosti č. 18 Městského úřadu Chomutov v ul. Zborovská od 16.30 hod.místnosti č. 18 Městského úřadu Chomutov v ul. Zborovská od 16.30 hod.

Občané mohou uplatnit své připomínky a námitky do 15 dnů od 
posledního dne vystavení, tj. do 27. 6. 200527. 6. 2005. 

„Svoboda nám z nebe nespadne, tu musíme vydobýt a chránit,“ zaznělo při předávání pamětních medailí

Vyúčtování tepla se provádí dvěma způsoby

Poskytování bytů dle varianty C
D ne 21 .  6 .  2005 v 15 ,00 hodin se koná v zasedací místnosti  č.  18 v přízemí budovy MěÚ Chomutov, 
Zborovská 4602 veřejné výběrové ř ízení bytů na opravu na vlastn í náklady.

BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady

Domovn í správa C H E PA – u l .  Křiží kova

U l ice čp. + č. bytu Vel i kost Vy volávací cena Náklady na opravu

5 . května 3723/1 1 + 3  18 .180,- Kč 120.0 0 0,- Kč
Kadaňská 3566/3 1 + 3  18 .750,- Kč 256 .70 0,- Kč
Haškova 380 0/3 1 +2  13 . 530,- Kč 1 08 .70 0,- Kč
Vršovců  986/ 6 1 +1  1 5 .125 ,- Kč 97.70 0,- Kč

Domovn í správa QAR K - u l .  Na Běl id le

Beethovenova 3885/ 9 1 +2  24. 335,- Kč 71 .000,- Kč
Za Zborovskou 361 0/ 5 1 +2  12 . 501 ,- Kč 155 .0 0 0,- Kč
Za Zborovskou 3608/ 6 1 +2  12 .0 63 ,- Kč 182.0 0 0,- Kč

Domovn í správa QAR K I I  ( Sq uad ra ) - u l .  Kostn ická

Jiráskova 4159/52 1+3  14.460,- Kč 186.700,- Kč

Domovn í správa DOS PRA - u l .  Březenecká

Pod Břízami 5240/7 1+3  24.455,- Kč 57.310,- Kč
Jirkovská 5006/8 1+3  20.340,- Kč 104.910,- Kč
Školní pěšina 5098/17 1+1  15.050,- Kč  52.460,- Kč
Jirkovská 5021/4 1+1  14.700,- Kč  64.500,- Kč

Proh l íd ky na bízených bytů u možn í uvedené domovn í správy.

Registrace zájemců o byt na svépomoc se koná dne 21 .  06. 2005, v době od 13 ,00 hod . do 15 ,00 
hod . v kanceláři  OS M M , 2 . patro, č.  dv. 233 

Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni ,  vedle povinností  uvede -
ných v č l .  6 „ Pravidel pro přidělování bytu v majetku města Chomutova“,  při  prezentaci předložit 
p latný občanský průkaz a potvrzení peněžní ho ústavu o zaplacení dražební j istoty ve výši 1 0 % 
vyvolávací ceny bytu .

Čís lo účtu - 6015 - 626441/ 01 00 ( uvedení pomlčky N UTN É ! ) ,  variabi ln í  symbol – 222221 06, specif ický 
symbol – rodné čís lo

Německá společnost pro 
podporu svobodného podnikání 

hledá 
komunikativní 

a ambiciozní lidi.
Možnost dobrého výdělku.

Na hlavní i vedlejší pracovní poměr.

Tel.: 00491 622 075 387 
(paní Monika Reinhardt)

e-mail: Mrroxanna@iol.com

Jedním z oceněným je Jiří Zenáhlík. 
Za války byl nasazen na nucené 
práce do Německa, poté se účastnil 
boje na západní frontě. Na shromáž-
dění pronesl slavnostní proslov.

Pětadevadesátiletý Josef Toman zís-
kal pamětní list za aktivní činnost  
ve prospěch Sokola na Chomutov-
sku. Z tohoto ocenění měl obrov-
skou radost. 

Pamětní medaili obdržel i Zdeněk 
Slabihoud. Za války se z něj stal 
politický vězeň, dnes je předsedou 
Svazu osvobozených politických 
vězňů v Chomutově. 

Mjr. Beneš Vraný připevnil pamětní 
medaili na klopu také Jiřině Ka-
čerové z Chomutova. Ta bojovala 
v Československém  armádním sbo-
ru v Sovětském svazu. 

Ludmila Doležalová si odnesla ze 
slavnostního shromáždění pamětní 
medaili za boj v Československém 
armádním sboru v Sovětském sva-
zu.                                      (foto: mile)

Příští SETKÁNÍ S OBČANY MĚS-Příští SETKÁNÍ S OBČANY MĚS-
TA se koná 26. května od 16.00 TA se koná 26. května od 16.00 
hodin na městském úřadě ve hodin na městském úřadě ve 
Zborovské ulici. Zborovské ulici. Akce se zúčastní 
zástupci společností Teplo a AC-
THERM, kteří budou lidem odpo-
vídat na případné dotazy ohledně 
vyúčtování dodávek tepla. 
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Firma REIS ROBOTICS ČR – stroj írenství  spol .  s r.o.
se sídlem v Černovicích u Chomutova PŘIJME

Soustružní ka -  obsluha CNC soustruhu MASTURN MT 54
Požadujeme vyučení v oboru nebo praxi 1 rok na obdobném stroji.

Servisní ho technika - robotizovaných pracovišť
Požadujeme SŠ, ÚSO - elektro, NJ - schopnost konverzace, ŘP - B

Informace : tel. :  474 638 511,  fax : 474 638 520 
e-mail : info @ reisrobotics.cz

VEŘ EJ NÁ NABÍ DKA ze dne 18. 5. 2005
BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady

Do movn í s p ráva DOS PR A - u l . B řeze nec ká

Ulice čp. + č. bytu Velikost Vyvolávací cena Náklady na opravu

Kundratická 4596/134 0+1 9.065,- Kč 50.500,- Kč

Kamenná 5122/2 1+3 32.735,- Kč 78.000,- Kč

Kamenná 5125/2 1+1 15.225,- Kč 67.100,- Kč

Kamenná 5102/16 1+3 32.720,- Kč 61 .300,- Kč

Proh l íd ky na bízených bytů u možn í uvedená domovn í s práva

Bytem ve veřej né nabídce se rozu m í byt ,  na který nebyla pro nezájem uzavřena sm louva o nájem bytu ve 
veřej ném výběrovém řízen í .

Byt bude pronajat prvnímu zájemci , který před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí složí částku, rovnající se vy-
volávací ceně , uvedené ve zveřejněné nabídce a splňuje kritéria platná pro účast ve veřejném výběrovém řízení .

Číslo účtu – 2103480237/ 0100 ,  variabi l n í  sym bol – rod né č ís lo, i nformace : p .  Pučál ková – te l . :  474 637 263

Den melanomu - tak zní název 
celorepublikové akce, která se 
uskuteční 30. května také v cho-
mutovské kožní ambulanci, jež se 
nachází v areálu nemocnice nad 
interním oddělením ve 2. patře. 
Pacienti budou vyšetřováni MUDr. 
Kezniklem, MUDr. Kreisslovou 
a MUDr. Neumannovou. Vzhledem 
k tomu, že každoročně dochází 
k vzestupu počtu případů tohoto 
nádorového onemocnění, jedná 
se o akci zaměřenou na prevenci 
jeho vzniku. „Ošetříme všechny 
pacienty, kteří mají podezřelé 

Chtějí prevencí bojovat proti rakovině kůže 
hnědé skvrny na kůži. Vyšetření 
proběhne formou otevřených dveří 
bez předchozího objednání nebo 
doporučení od praktického lékaře,“ 
vyjádřila se MUDr. Radka Neuman-
nová. Pacienti budou vyšetřováni 
od 8 do 15 hodin. Výsledky akce 
proběhnou jako každoročně sdělo-
vacími prostředky.                  (mile)

Soudní tlumočnice ruštiny 
a ukrajinštiny nabízí výuku 
ruštiny, překlady, tlumočení.

Tel.: 723 065 228

• zamìøení, výroba, montáž
• parapety, žaluzie, rolety, vrata
• sítì proti hmyzu
• prodej na splátky

ZAJÍMAVÉ ZAVÁDECÍ CENY

PENÍZE Když vám je nechce nikdo půjčit

VOLEJTE 603 872 753
Pro zaměstnané, důchodce, OSVČ i s nulovým 
přiznáním - bez poplatku a ručitele -

Váš nákladní TAXI
STĚHOVÁN Í

S k ří ň ovo u d o d ávko u o dveze m e a d oveze m e 
co ko l iv.  Ko m p l etn í stě h ován í by tů .
U ložte do mob i l u tel . : 603 733 604

Město Chomutov
N ab íd ka i nvest ič n í pří lež itost i -  Bytový d ů m u l . Li ps ká , ki no O KO

Vlastník: Město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

Předmět nabídky: Výstavba 2 čtyřpodlažních bytových domů se 76 bytovými jednotkami velikosti 1+1, 1+2, 1+3. Pod objektem jsou navržena parkovací stání, 
další parkovací plochy jsou v okolí objektů. Vytápění objektu bude řešeno z vlastní plynové kotelny (doporučujeme využít primární horkovod nebo alternativní 
zdroje energie). V okolí stavby v 19. století probíhala hlubinná těžba. Stavební pozemek je prověřen a sanován, z hlediska zakládání se jedná o jednoduché 
základové poměry. Na výstavbu bytových objektů je zpracována projektová dokumentace. Je vydáno platné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Budoucí vlastnický vztah: dlouhodobý pronájem či odprodej do vlastnictví na základě garance realizace projektu.

Umístění : Stavební pozemek je ve městě Chomutov (kraj Ústecký, obec s rozšířenou působností Chomutov) vedle kina OKO, v prostoru bývalého 
sadu mezi ulicí Lipská ( I/7) a železniční tratí Chomutov - Vejprty. 

Dotčené pozemky: p.p.č. 2092/2 - 7980 m2, část p.p. č. 1456/1, 2089, 2092/4, 2093, 2094, 2095, 2092/5, 2121, 2122/1, 2133/22, 2137/1, 2154/2, všechny 
v k.ú. Chomutov 2. Je třeba brát v úvahu skutečnost, že na předmětných parcelách zřídilo město úplatné věcné břemeno právo příjezdu ve prospěch 
majitelů zahrádek a garáží v ul. Kmochova, a to formou smlouvy budoucí.

Infrastruktura: Inženýrské sítě: voda, kanalizace, plyn, telefon, elektrická energie - do 800 m, dešťová kanalizace - do 1500m , horkovod podél sta-
veniště. Městská hromadná doprava - pozemek leží u trasy MHD, zastávku v místě bytových domů je třeba dobudovat, stávající zastávky jsou ve 
vzdálenosti 300 nebo 700 m .

Doporučené využití : Výstavba 2 bytových domů dle schválené projektové dokumentace

Termín podání nabídky: do 31. 5. 2005. 

Požadavky na zpracování nabídky: Identifikační údaje investora 
/adresa, IČO, DIČ, statutární orgán, výpis z obchodního rejstříku, 
bankovní spojení/, základní podnikatelský záměr, včetně studie vyu-
žitelnosti území dle základních požadavků na výstavbu /situace, zá-
kladní prostorová studie hmoty, pohledy/, garance realizace projektu 
- zkušenosti a realizované projekty investora, návrh předpokládaného 
finančního krytí projektu, včetně předpokládaných investičních potřeb, 
návrh etapizace výstavby, návrh kupní ceny ve formě za 1 m2 zastavě-
né plochy. Návrh bude předložen v českém jazyce.

Kontaktní osoba: Město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Cho-
mutov, IČO 261891, DIČ 182-261891, KB Chomutov a.s., č.ú. 19-626-
441/0100, Ing. Ivana Řápková - starostka města tel. : 474 652 786, 
fax: 474 652 778, e-mail : starosta@chomutov-město.cz, nebo Ing. 
Petr Chytra - ved. odb. rozvoje a investic města, tel. : 474 637 440, 
fax: 474 637 414, e-mail : p.chytra@chomutov-město.cz.

ProdejProdej
• Prodám koťátka britské modré Prodám koťátka britské modré 

kočky. kočky. Odběr koncem června. Očkovaná 
a odčervená. Rodiče i koťátka je možno 
vidět. Pouze SMS na tel. 721 413 135.

• Prodám světlou ložnici: Prodám světlou ložnici: 1 dvoupo-
stel + 2 noční stolky + 2 skříně + toa-
letku. Cena dohodou. Volat večer po 19. 
hod. Tel. 736 783 533.

• Papriky, rajčata, květinyPapriky, rajčata, květiny, prodám 
sazenice speciálních odrůd. Dnes objed-
nejte - dodám ve vhodnou dobu k sázení. 
Jirkov. Tel. 474 659 523.

• Prodám vanu bílý smalt Prodám vanu bílý smalt 170x70 
cm včetně noh, dveře vnitřní pravé - 80 
prosklené 3/4 bílé. Cena dohodou. Tel. 
732 744 017

• Prodám autom. pračku Whirlpool Prodám autom. pračku Whirlpool 
s plněním shora za 3 000 Kč, chladničku 
s mrazničkou Whirlpool - 300 obsah za 
3 000 Kč. Tel. 732 744 017.

• Prodám železnou bránu Prodám železnou bránu z profilů 
- 2 ks 130x107 cm a 130x185 cm, zámky, 
výplň, profil tyče. Cena dohodou. Tel. 
732 744 017.

• Prodám motocykl Prodám motocykl MZ 250 r. v. 1988, 
výborný stav, šedá metalíza. Cena doho-
dou. Tel. 732 624 350 po 19. hod.

• Prodám garáž Prodám garáž u hřbitova Beethove-
nova ul. v Cv. Tel. 606 542 173.

• Prodám kočárek trojkolku Prodám kočárek trojkolku pro dvoj-
čata zn. ABC Desing, málo používaný, 
velmi praktický, ještě 1 rok v záruce. 
Cena 4 500 Kč. Tel. 728 260 348.

• Prodám mrazák Prodám mrazák zn. Gorenje, 
6 šuplíků, levně. Tel. 474 620 890 po 
18. hodině.

• Prodám Ford Escort Prodám Ford Escort 1.6 16V com-
bi, černá met., servo, centrál, el. okna, 

airbag, klima, super stav. Cena 90 000 
Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel. 603 
267 909.

• Prodám funkční radiokazeťák Prodám funkční radiokazeťák B200 
za 100 Kč a funkční radiostanici VKP 050 
za 120 Kč. Tel. 607 586 466 večer.

• Prodám letní pneuProdám letní pneu, 4 ks, najeto 500 
km, 195/65 R15. Původní cena 6 400 Kč. 
Cena dohodou. Tel. 732 967 720.

• Prodám Š 105 LMProdám Š 105 LM, r. v. 1987, najeto 
78 000 km, super stav, 1 majitel. Cena 
dohodou. Tel. 603 267 909.

• Prodám elektrický šicí stroj Prodám elektrický šicí stroj ve 
skříni, plně funkční, programy šití, ne-
využitý. Cena 1 700 Kč. Odvezu. Tel. 
775 657 177.

• Prodám doklady na Renault Laguna Prodám doklady na Renault Laguna 
1.8 benzín, r. v. 1996. Cena dohodou. Tel. 
474 620 084.

• Prodám lodní kufr Prodám lodní kufr 100/56/42 cm 
vel. a knihy dle vlast. výběru. Různé 
žánry, velmi dobrý stav. Levně. Tel. 604 
544 722.

BytyByty
• Pronajmu dlouhodobě byt Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na 

Zahradní ve 4. p. Tel. 482 731 742, 737 
811 012.

• Prodám byt Prodám byt 1+1 v Cv - Březenecká. 
Cena dohodou. Tel. 776 697 877.

• Prodám družst. byt Prodám družst. byt 3+1 (dvě chod-
by) na Kam. vrchu v Cv. Plast. okna, sluš-
ný vchod, klidná lokalita u lesa. Tel. 777 
552 559 po 14. hod.

• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 2+1 s balko-
nem, 7. patro, Holešická ul., Chomutov. 
Ihned volný. Tel. 474 624 278.

• Prodám nadstandardní nově zre-Prodám nadstandardní nově zre-
konstruovaný byt konstruovaný byt 1+0 (garsoniéra) 
s balkonem v experimentu. Zcela vy-
baven novým nábytkem. Tel. 728 710 
385.

• Dlouhodobě pronajmu Dlouhodobě pronajmu hezký 
byt 2+1+B u Luny. Nájem 5 700 Kč. 
Kauce 2 nájmy. Volný od 1. 7. Zašlu 
foto bytvcv@seznam.cz. Tel. 604 
723 805.

• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 2+1 v cen-
tru Jirkova po rekonstrukci. Tel. 606 
791 305.

• Prodám byt Prodám byt 3+1 v os. vl. za 250 000 
Kč, dobře udržovaný, pěkný, zn. spěchá. 
Tel. 731 819 985.

• Pronajmu byt Pronajmu byt v Chomutově 1+1 vel-
ký, dlouhodobě. Tel. 777 348 151.

• Prodám rodinný dům Prodám rodinný dům v Horní Vsi. 
V přízemí byt 3+1, nová půdní vestavba. 
K tomu náleží nebytové prostory s re-
staurací a menší dvorek se zahrádkou. 
Tel. 604 207 401.

• Pronajmu byt Pronajmu byt 1+1 (Březenecká) 
1 osobě (žena) - 4 000 Kč m. s. Částeč-
ně zařízený. Tel. 737 851 342 od 18. do 
20. hod.

• Prodám velký družstevní byt Prodám velký družstevní byt 2+1 se 
šatnou v centru Jirkova. Tel. 608 277 473.




