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Město Chomutov vyhlašuje veřejné výběrové řízení
na pronájem nebytových prostor části tzv. stavebního dvora 

Hálkova ulice v Chomutově p.p.č. 555 v k.ú. Chomutov I.

Popis nebytových prostor:
Jedná se o třípodlažní budovu v přímém sousedství 
s objektem, který nyní užívá občanské sdružení Světlo 
jako K-centrum. Přízemí budovy o výměře 83,10 m2 
bylo užíváno jako dílna. Prostory v 1. a 2. patře jsou 
prázdné, dříve se používaly jako seník. Nebytové 
prostory jsou ve špatném stavu a bude nutné provést 
se souhlasem města jejich opravu. Opravy budou pro-
vedeny na náklady zájemce. K objektu se zajíždí přes 
stavební dvůr z Hálkovy ulice, u vstupu do objektu je 
rampa a schodiště. Jednotlivá podlaží jsou propojena 
dřevěným úzkým strmým schodištěm, které je ve 
špatném stavu. Plechová střecha nad částí objektu je 
poškozená, došlo k poškození zdi a dřevěné podlahy 
ve 2. patře, je nutné vyměnit některé trámy. Okna 
v přízemí byla zazděna, v 1. a 2. patře jsou okna vy-
zděná z luxfer a 2 plechové dveře (pozůstatek seníku). 
V současné době lze pronajmout prostory v přízemí 
o výměře 83,10 m2 jako dílnu nebo jako sklad s tím, 
že budoucí nájemce opraví a zprovozní prostory v 1. patře o výměře 138,54 m2 a ve 2. patře 
o výměře 64,05 m2 a požádá stavební úřad o změnu využití těchto prostor.

Podmínky účasti:
a) žadatel zaplatí nevratný poplatek za účast ve výběrovém řízení 200,- Kč
b) žadatel vyplní formulář k podání žádosti 
c) žadatel zpracuje na samostatném papíře podnikatelský záměr
d) žadatel doloží ověřenou kopii ŽL, popř. VOR a kopii dokladu o uhrazení poplatku za účast ve 

VVŘ nejpozději do 7. 10. 2005 na adresu: Městský úřad Chomutov, Odbor správy majetku 
města, Zborovská 4602, Chomutov, obálka bude označena: „VVŘ na pronájem NP o výměře 
83,10 m2 čp. 224 Hálkova ul., CV“

e) žadatel bere na vědomí, že jsou prostory ve špatném stavu, opravu prostor zajistí žadatel 
na vlastní náklady a na své náklady si také žadatel zajistí změnu užívání nebytových prostor 
u Stavebního úřadu v Chomutově (zájemce, který bude vybrán radou města, bude následně 
pověřen a zplnomocněn k jednání se stavebním úřadem).

 Formulář k podání žádosti a složenku k zaplacení poplatku obdrží žadatelé na informačním centru 
v přízemí budovy Městského úřadu Chomutov, Zborovská 4602 nebo přímo na Odboru správy 
majetku města (zadní trakt budovy staré radnice, Chelčického ul. čp. 99)

Organizační podmínky účasti:
1. Došlé návrhy budou rozpečetěny pracovní skupinou Odboru správy majetku města a následně 

předány k vyhodnocení příslušnými odbory (Odbor ekonomiky, Odbor životního prostředí 
a služeb, Odbor rozvoje a investic města).

2. Po vyhodnocení budou podklady předloženy k projednání radě města.
3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, eventuelně zrušit VVŘ.
Zveřejněno dne: 7. 9. 2005
Bližší informace získají zájemci u Odboru správy majetku města 474 637 467, případně u správce 
nebytových prostor společnosti QARK spol. s.r.o. – p. Rösslerová tel. 474 651 162.

Správa sportovních zařízení Chomutov

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory
1. na ZIMNÍM STADIONU CHOMUTOV, které je možno využít jako prodejnu 

nebo skladové prostory o výměře 88,5 m2

 Informace: D. Mašek, tel. č. 474 624 297, 736 481 078
2. ve SPORTOVNÍM AREÁLU TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO 
 60,2 m2 vč. sociálního zařízení (kanceláře)
 a 
  35 m2 vč. sociálního zařízení (kuchyňka, místnost) – jako občerstvení
 Informace: H. Kejaková, tel.č. 474 651 079

Pozemky k výstavbě rodinných domů
Město Chomutov nabízí několik posledních míst na výstavbu rodinných 

domků. Jedná se o lokalitu Filipovy rybníky, která se nachází v oblasti 
Černý Vrch v prostorou za Integrovanou střední školou energetickou Na 
Průhoně.

Pozemky (o velikosti 600 – 1400 m2) budou zasíťovány, včetně vy-
budování komunikačního napojení, a jejich cena bude 950,– Kč/m2.

V případě zájmu kontaktujte Odbor správy majetku města Městské-
ho úřadu v Chomutově, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Žádost o prodej pozemku lze získat přímo na tomto odboru, případ-
ně na webových stránkách města www.chomutov–mesto.cz. Další in-
formace poskytne Pavlína Kolářová na tel. čísle: 474 637 472, e–mail: 
p.kolarova@chomutov–mesto.cz.

VEŘ EJ NÁ NABÍ DKA ze dne 21 . 9. 2005

BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady
Domovn í s p ráva QAR K I I I – u l . N a Běl i d le

U l ice Čp. + č. bytu vel i kost Vyvolávací cena Ná klady na opravu

Kadaňská 3549/3 1 + 3 15 .120,- Kč  276.000,- Kč

Domovn í s p ráva QAR K I I -  u l .  Kost n ic ká

J iráskova 4143/43 0 +1 4. 290,- Kč  11 0. 500,- Kč

Proh l íd ky na bízených bytů u možn í uvedené domovn í správy.
Bytem ve veřejné nabídce se rozumí byt ,  na který nebyla pro nezájem uzavřena smlouva o nájem 
bytu ve veřejném výběrovém řízení .
Byt bude pronajat prvnímu zájemci ,  který před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí složí částku  
rovnající se vyvolávací ceně  uvedené ve zveřejněné nabídce a splňuje kritéria platná pro účast ve 
veřejném výběrovém řízení .
Čís lo účtu – 2103480237/ 0100 Variabi ln í  symbol – rod né číslo
I nformace : p.  Pučálková – tel . :  474 637 263

Poskytování bytů dle varianty B – byty v domech s SVJ
Město Chomutov 
zveřejňuje nabídku nájmu 1 0 volných bytů v domech , kde j iž vznikla Společenství vlastn í ků jedno -

tek ( SVJ ) .  Byty lze získat formou veřejného výběrového řízení ,  které se uskuteční dne 25 . 1 0. 2005 
v 15 ,00 hodin v zasedací místnosti  č.  18 v přízemí budovy MěÚ Chomutov, Zborovská 4602.
N ab íd ka byt ů :
Domovn í s p ráva QAR K I I .  ( Sq u ad ra ) – u l . Kost n ic ká 4088

U l ice Čp. / č. bytu Vel i kost/m 2 Kategorie Vyvolávací cena 
– výše nájmu za 1 m 2

Výše náj mu 
za celý byt

Bezručova 4200/4 1 +1/45,45 m 2 I . 20,- Kč 909,- Kč

Domovn í s p ráva DOS PRA – u l . B řezenec ká 4475

Kundratická 4596/16 1 +4/116 ,06 m 2 I . 20,- Kč 2. 321 ,- Kč
Kundratická 4596/37 0 +1/27,46 m 2 I . 20,- Kč 549,- Kč
Kundratická 4596/229 0 +1/26, 80 m 2 I . 20,- Kč 536,- Kč
J irkovská 5022/20 1 +4/ 78 ,60 m 2 I . 20,- Kč 1 . 572,- Kč
Kamen ná 5105/ 6 1 +3/62,19 m 2 I . 20,- Kč 1 . 244,- Kč
Zahradní 5196/ 9 1 +2/ 60,70 m 2 I . 20,- Kč 1 . 214,- Kč
H utnická 5289/2 1 +1/40,40 m 2 I . 20,- Kč 808 ,- Kč
Skalková 5199/17 1 +1/34, 80 m 2 I . 20,- Kč 696,- Kč

Proh l íd ky na bízených bytů u možn í uvedené domovn í správy.
Registrace zájemců o zveřejněné byty se koná dne 25. 10. 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 .  5 „ Pravidel pro přidělování bytu v majetku města Chomutova“,  při prezentaci před ložit 
platný obča nský průkaz . 
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Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 3 a 4) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Adresa redakce: Mìsto Chomutov, Chelèického ulice (zadní trakt radnice, vchod od parkovištì za ÈSOB)

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Èt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.
Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 27. 9. v 10.00 hod.

Úředníci si neustále prohlubují kvalifikaci
Jedním ze čtyř klíčových proce-

sů, jehož prostřednictvím Městský 
úřad Chomutov naplňuje své vize 
a poslání, je proces personální 
a vzdělávací politiky.

V souladu s tímto procesem 
byli vypracovány osobní plány 
vzdělávání, na jejichž základě si 
jednotliví úředníci prohlubují kva-
lifikaci účastí na různých typech 
vzdělávacích kurzů a odborných 
školení. Podle tohoto plánu musí 
každý úředník absolvovat vždy 
v průběhu tří let nejméně 18 dní 
vzdělávání.

V uplynulém období úspěšně 
absolvovali všichni vedoucí odborů 
několikatýdenní kurz vzdělávání 
vedoucích úředníků, který byl 
zakončen obhajobou závěrečných 
prací. Ostatní úředníci včetně ve-
doucích se průběžně zúčastňují 
vzdělávacích akcí, na kterých si 
prohlubují znalosti a dovednosti 

potřebné pro to, aby úřad jako ce-
lek fungoval efektivně a kvalitně.

Významnou vzdělávací akcí, 
kterou absolvovalo 197 úředníků, 
byl kurz sociálně psychologického 
výcviku. Byl zaměřen na oblasti 
verbální a neverbální komunikace, 
umění naslouchat, zvládání stresu, 
umění jednat s problémovými kli-
enty a v neposlední řadě na zkva-
litňování týmové spolupráce. Nyní 
všechny úředníky čeká zdokonalo-
vací kurz výpočetní techniky, je-
hož cílem je prohloubení znalostí 
při práci s osobními počítači a tím 
zrychlení služeb pro veřejnost.

Celý proces vzdělávání úřed-
níků je průběžně vyhodnocován 
a upravován tak, aby všichni absol-
vovali zákonem stanovený rozsah 
vzdělávání, byli odborně způsobilí 
a trvale a na profesionální úrovni 
poskytovali občanům služby k je-
jich spokojenosti.                            (vf)

Jste komunikativní typ a máte obchodního ducha? 
Je pro Vás  d ležité  pracovat v dobrém a úsp šném

obchodním týmu? 

Pak vám eská spole nost KEBEK s.r.o. nabízí zajímavou 

pracovní p íležitost. Hledáme šikovného obchodníka pro 

obsazení pracovní pozice 

samostatný prodejce 
spojovacích sou ástí a upev ovací techniky 

NABÍZÍME :  hlavní prac. pom r, pracovišt  v 

Chomutov , p íznivé finan ní podmínky, práci 

v týmu, samostatné jednání s obchodními partnery v  R, SR, SRN.
POŽADUJEME: min. st edoškolské vzd lání, nejlépe technického 

sm ru, zkušenosti v obchodní innosti vítány,  dobré komunika ní

schopnosti, flexibilita, profesionální vystupování, samostatnost,  

aktivní znalost NJ, P sk. B, znalost práce na PC. 

P ihlášky do výb r. ízení a životopis zasílejte na adresu : 
KEBEK s.r.o., p. L. Pohlová, Pražská 5382, 430 01 Chomutov, 

tel. 474 631 168, e-mail: pohlova@kebek.cz

PŮJČKY–ÚVĚRY

tel.: 603 733 604

od 20 do 90 tis. pro pracující a důchodce

bez ručitele s možností výdělku.

ProdejProdej
• • Prodám plachetnici Prodám plachetnici Finn 

i s podvozkem za auto – levně. 
Přidám stan i vestu – končím. Tel. 
737 821 439.

• • Prodám hluboký kočárek Prodám hluboký kočárek za 
1 000 Kč a přebalovací stůl s va-
ničkou a šuplíky za 2 500 Kč. 
I jednotlivě. Zachovalé. Tel. 604 
649 075.

• • Prodám garážová vrata Prodám garážová vrata kovová 
dvoukřídlá: v – 198 a š – 268 cm, 
a nový el. motor patkový: 380 V, 
1,5 kW, 2 870 OT. Ceny dohodou. 
Tel. 474 620 084.

• Prodám sedací soupravu • Prodám sedací soupravu 3+2+1 
z textilní kůže tmavě šedé barvy. 
Tři roky stará a v perfektním sta-
vu. Pořizovací cena 25 000 Kč, nyní 
10 000 Kč. Při rychlém jednání 
možná sleva. Tel. 607 816 558.

• Pronájem garáže • Pronájem garáže v ul. Lipská. 
Tel. 604 938 016.

• Prodám sprchovou vaničku • Prodám sprchovou vaničku 
90 cm za 500 Kč. Nová. Tel. 604 
687 491.

• Prodám montérky • Prodám montérky za 150 Kč, 
textilní pracovní rukavice za 15 
Kč, kožené za 40 Kč a zimní za 55 
Kč. Tel. 603 154 941.

• Prodám Ford Escort • Prodám Ford Escort 1.4 i, 
r. v. 1996, Combi, 2 airbagy, central, 
servo, závěs. Nebouraný a v super 
stavu. Cena 66 000 Kč. Tel. 603 
267 743.

• Prodám Ford Fiesta • Prodám Ford Fiesta 1.8 D, 
r. v. 12/1996, servo, 2 airbagy, ser-
vis. Knížka 70 000 km. Nebouraný 
a v super stavu. Cena 79 900 Kč. 
Tel. 603 267 743.

• Pronajmu garáž • Pronajmu garáž s el. za hřbi-
tovem (proti Kordům) u zastávky 
MHD od 1. 10. 2005. Dlouhodobě. 
Tel. 721 038 042.

• Prodám včelí med a mechanic-• Prodám včelí med a mechanic-
ký gramofon.ký gramofon. Tel. 607 821 336.

• Prodám mlýn• Prodám mlýn – Praha východ 
Kunice. Tel. 323 665 451, 323 671 
116.

• Prodám ancistrusi zlatý• Prodám ancistrusi zlatý chov-
ný 18 měsíců starý, živorodky me-
čovky a paví očka. Vše levně. Tel. 
474 659 026.

• Prodám ihned  samoodmrazo-• Prodám ihned  samoodmrazo-
vací lednici vací lednici s mrazáčkem, mrazák 
tříšuplíkový, a automatickou prač-
ku WHITE RIDER - původní cena 
23 000 Kč. Vše dohromady, v dob-
rém stavu. Rodinné důvody. Tel. 
731 528 330.

• Prodám nákladní přívěs za • Prodám nákladní přívěs za 
OAOA, malá kola, vyšší nosnost. Cena 
4 800 Kč. Tel. 602 536 043.  

• Prodám 15 ks pozinkovaných • Prodám 15 ks pozinkovaných 
plechů plechů 1000x2000x0,8 mm za 
á 250 Kč. Tel. 721 445 311.

• Prodám akvarijní stěnu• Prodám akvarijní stěnu v per-
fektním stavu. Velmi levně. Rodin-
né důvody. Tel. 737 847 693.

• Prodám novou horkovzdušnou • Prodám novou horkovzdušnou 
troubu.troubu. Záruka 5 let. Cena dle do-
hody. Tel. 604 443 765.

• Prodám Škoda Forman• Prodám Škoda Forman (koroze) 
bez TP na ND + zadní a 5. dveře. Cena 
3 000 Kč. Tel. 608 409 988.

BytyByty
• Prodám byt • Prodám byt 1+3 (přepažený na 

1+4) s dvěma balkony na Březenecké 
4470, zvýšené přízemí. Byt je volný 
v lednu 2006. Možno ponechat i s 
nábytkem a s vybavením. Cena k 
jednání 350 tis. Kč.  Tel. 606 617 221

• Pronajmu byt• Pronajmu byt 3+1 v okále na 
Zátiší. Cena včetně energií 6 800 
Kč měsíčně. Max. 3 osoby. Tel. 732 
771 773.

• Pronajmu dlouhodobě byt • Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 
ve vlastnictví, blízko středu Cho-
mutova. Cena 4 500 Kč, jedna zálo-
ha předem. Tel. 474 627 905.

• Prodám byt • Prodám byt 2+1 v osobním 
vlastnictví v ulici Marie Pujmanové 
v Chomutově. Cena dohodou. Tel. 
732 125 579.

• Pronajmu byt • Pronajmu byt 1+1 na Březenec-
ké. Tel. 605 742 684.

• Pronajmu byt • Pronajmu byt 1+1 ve středu 
města. Cena 4 000 Kč včetně in-
kasa. Tel. 731 361 140 od 15.00 do 
19.00 hod.

• Prodám byt • Prodám byt 2+1 s balkonem, 
62 m2, v Chomutově v ul. Holešická. 
Cena 250 000 Kč. Tel. 605 857 976 
po 16. hod.

• Koupím vilu nebo dům • Koupím vilu nebo dům v cent-
ru Chomutova k bydlení a podniká-
ní. Tel. 731 270 341.

• Vyměním byt • Vyměním byt 1+3 s garáží v ul. 
Sluneční 3835 v Chomutově za 
družstevní byt. Tel. 777 707 012.

• Prodám byt • Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví v Horní Vsi (u Jitřenky). 
Plovoucí podlahy, dlažba, balkon, 
stropní desky, vestavěná skříň. 
Cena 370 000 Kč. Tel. 777 285 023.

• Prodám rodinný dům • Prodám rodinný dům – nová 
půdní vestavba, v přízemí byt 3+1 
a zavedená restaurace. Vše na 
jednom pozemku. Možnost využití 
dle svého. Nutno vidět. Spěchá. Tel. 
603 162 977.

• Prodám dvoupatrový rodinný • Prodám dvoupatrový rodinný 
dům dům – 12 místností, podsklepený, za-
hrada, příjezd, parkování u náměstí, 
u zastávek MHD. Tel. 602 180 723.

• Pronajmu • Pronajmu od října byt 3+1 
v Horní Vsi za 5 500 Kč + energie. 
Tel. 603 763 471. Dohoda. 

• Byt 4+1• Byt 4+1 na Kamenné ve sluš-
ném vchodě vyměním za 2+1 na 
Březenecké, nebo prodám. Cena 
dohodou. Tel. 604 114 395.

• Prodám byt • Prodám byt 1+1 po rekonstruk-
ci na Březenecké. Cena dohodou. 
Popř. i pronájem. Tel. 776 767 842. 

• Prodám družstevní byt • Prodám družstevní byt 1+1 ve 
3. patře v klidném vchodě v Jirko-
vě. Byt po rekonstrukci – plastová 
okna. Levně. Tel. 732 404 790.

• Prodám družstevní byt • Prodám družstevní byt 3+1 malý 
v ulici Borová. Tel. 776 165 985.

• Prodám byt 3+1 velký předěla-• Prodám byt 3+1 velký předěla-
ný na 4+1 ný na 4+1 - nová koupelna, zděné 
jádro, stropní desky, plastová okna, 
celkové zateplení domu. Tel. 737 
847 693.

• Prodám byt • Prodám byt 3+1 ve slušném 
vchodě na Kamenné. V ceně je 
zahrnuta značková elektronika (te-
levize, satelit, video, hifi, lednice, 

mikrovlnná trouba). Cena 330 000 
Kč. Tel. 737 847 693.

OstatníOstatní
• Dne 26. května • Dne 26. května jsme byli 

v diabetické čekárně na poliklinice 
Chomutov. Seděla jsem naproti 
Vám u dveří. Upozornila jsem Vás, 
že složku papírů, kterou hledáte 
na stolku, jste už předal sestřičce. 
Zavolejte. Tel. 602 111 814.

• Nabízím doučování • Nabízím doučování anglického 
jazyka pro děti i dospělé. Tel. 732 
557 512.

• Jsem důchodce a hledám práci • Jsem důchodce a hledám práci 
nočního hlídače (ale i jinou práci). 
Nejraději dvanáctihodinové směny. 
Tel. 721 388 297.


