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Na základě pravidelných kontrol 
na dodržování zákona o loteriích 
a jiných podobných hrách zahájil 
v nedávné době odbor ekonomi-
ky městského úřadu dvě správní 
řízení, jehož výsledkem může být 
uložení pokuty až do výše 150 000 
korun. Při kontrole se totiž zjistilo, 
že jeden z provozovatelů hracích 
automatů neměl ze dvanácti pří-
strojů 4 vůbec přihlášené, druhý 
měl zase povolení na automaty, 
které přemístil do jiné provozovny. 
Povolení k provozování se však 
vydává na konkrétní typ přístroje 
v konkrétní provozovně. Kontroly 
provádějí pracovnice daňového 

oddělení pravidelně každé pololetí, 
dále se namátkou zaměřují na státní 
dozor v oblasti hraní osob mladších 
18 let. „Dá se říci, že většinou se 
jedná o delikty drobného charakteru, 
které lze na místě odstranit, a které 
řešíme domluvou. Jedná se například 
o špatné vylepení známky nebo když 
chybí na provozovně upozornění 
se zákazem vstupu mladistvým do 
18 let,“ vyjádřil se ekonom města Jan 
Mareš a dodal, že při kontrolách se 
setkává i se závažným porušením zá-
kona, a to v případě provozování vý-
herních hracích přístrojů bez vydané-
ho povolení, či záměnou jednotlivých 
automatů a provozu bez odpovědné 

S dvěma provozovateli automatů zahájeno řízení
osoby. S těmito provozovateli je 
pak zahájeno již zmíněné správní 
řízení. jehož výsledkem může být 
uložení pokuty až do 150 tisíc 
korun  za jeden výherní hrací 
přístroj. Další sankce mohou ply-
nout podle Mareše i za porušení 
daňových zákonů, kde lze udělit 
pokutu mnohonásobně vyšší.

„Při kontrolách, které jsou 
občas zaměřeny na provozovny 
umístěné v blízkosti škol a jiných 
zařízeních, se nám nepodařilo 
doposud odhalit, že na automa-
tech hrají osoby mladší 18 let, 
přesto, že jsme na tuto skuteč-
nost několikrát ročně od občanů 
upozorňováni. V tomto případě 
hrozí odpovědné osobě pokuta až 
50 tisíc korun v případě prvního 
provinění, při opakování půl mi-
liónu korun,“ vyjádřil se ekonom 
města. Příjem z výherních auto-
matů je celkem pravidelný, na 
druhou stranu však z celkového 
objemu rozpočtu města spíše 
zanedbatelný. Město vybírá od 
provozovatelů správní poplatky 
za povolení hracího přístroje 
(10 tisíc za 3 měsíce), či jejich 
přemístění (5 tisíc jednorázově), 
dále místní poplatky za provozo-
vaný přístroj (5 tisíc za 3 měsíce). 
Provozovatel dále odvádí z celko-
vé měsíční tržby podle výše vý-
těžku 6 až 8 procent. Jen za loň-
ský rok vybral ekonomický odbor 
na správních poplatcích více jak 
6 miliónů korun, výtěžnost byla 
3 354 000 korun. Správní poplat-
ky jsou provozním příjmem obce, 
z nichž 50 procent město odvádí 
státu. Výtěžek rozděluje radnice 
na dotace sportovním a zájmo-
vým organizacím.                     (mile)
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Řadu změn v trolejbusové dopra-
vě, která potrvá od 14. července až 
do 20. října, způsobí rekonstrukce 
energokanálu na silniční odbočce 
z Lipské ulice na silnici I/13 ve 
směru na Most (u zimního stadio-
nu). Veškerá trolejbusová doprava 
bude obousměrně z ulic Lipská 
a Palackého odkloněna do ulice 
Čelakovského. Trolejbusy nebudou 
oboustranně obsluhovat zastávky 
na Palackého ul., Lipské, Lesoparku 
a U lávky.
Náhradní zastávky  trolejbusových Náhradní zastávky  trolejbusových 
linek:  linek:  Linky č.: 20, 21, 22, 23, 25, 
30,  32,  33
CV, Březenecká I, Zastávka ČD, Čela-
kovského, Vinohradská, Vodní, Křivá
Linka č. 31:Linka č. 31: Trasa linky č. 31 je stejná 
jako trasa linky 30.
Linka č. 34:Linka č. 34: Zůstává beze změn.
Dopravní spojení z centra města 
na trolejbusovou zastávku ve Vodní 
bude zajišťovat bezplatná autobuso-
vá doprava (autobus bude označen 
ND) dle jízdního řádu.
Aktuální informace na telefoním 
čísle 474/651 414, 474/684 130 nebo 
www.dpchj.cz  
Nový spoj na lince MHD č. 1Nový spoj na lince MHD č. 1
Od 1. 7. 2003 je na lince MHD 
č. 1 přidán spoj s odjezdem ve 21.20 
hodin od Globusu. Důvodem přidání 
spoje  je prodloužení otevírací doby 
OD do 21.00 hodin denně.

Změny v dopravě 

Kontrolu trhovců provedli v ne-
dávné době na tržnici Hora Svatého 
Šebestiána pracovníci živnostenské-
ho úřadu spolu s Celním úřadem 
Chomutov. Ze čtyř kontrolovaných 
podnikatelů neměli tři vůbec ozna-
čenou provozovnu, jedna byla ozna-
čena neúplně. Kontrola nedopadla 
zrovna nejlépe. „Ve všech provozov-
nách nebylo zboží označeno cenami, 
ve 2 nebyl k dispozici průkaz živ-
nostenského oprávnění, v jednom 
případě nebyla provozovna oznáme-
na živnostenskému úřadu. Ve všech 
provozovnách byl porušen zákon 
o ochraně spotřebitele - zboží s pro-
šlou záruční lhůtou (dobou spotře-
by) nebylo nabízeno odděleně, jako 
například 14 dní staré houskové 
knedlíky potažené plísní,“ vyjádřil se 
vedoucí živnostenského úřadu Vladi-
mír Dědeček. Na textilním zboží 
a obuvi chyběly informace o slo-
žení materiálu a jeho údržbě a na 
provozovně nebyly k dispozici in-
formace o významu použitých sym-
bolů. „Na místě jsme provinilcům 
uložily osm blokových pokut ve výši 
27 000 Kč),“ dodal Dědeček. Pracovní-
ci celního úřadu našli navíc za tržnicí 
32 000 ks neznačených cigaret 
v celní hodnotě 13 440 Kč. Celní 
únik by tak činil 44 457 Kč.     (mile)

Trhovci nabízeli 
i knedlíky s plísní

Od 1. července podražilo vstupné 
v zooparku pro tříleté děti. Ty do-
posud chodily do zooparku zdarma, 
nyní zaplatí dítě od 3 do 15 let 20 
korun. Výraznější změny však čekají 
návštěvníky od ledna 2004. Dospě-
lý člověk zaplatí místo 45 korun 
60, dítě místo dvaceti 40 korun. 
Také cena celoročních vstupenek se 
zvedne. Permanentka pro dospělé 
vyjde místo 260 Kč na 300, dětská 
se zdraží ze 130 na 200 korun. 
Důvodem zdražení jsou stále vzrůs-
tající provozní náklady a probíhající 
investiční akce v zařízení. „Náklady 
na mzdy, služby a krmení pro zví-
řata stále rostou,“ vyjádřil se tiskový 
mluvčí PZOO Martin Šíl.              (mile)

Zoopark zvýšil vstupné 

Chomutovská radnice hodlá podat 
trestní oznámení na neznámého pa-
chatele z důvodu ohrožení zdraví 
obyvatel v souvislosti s únikem 
čpavku z mrazíren vedle zimního 
stadionu. Žádá zároveň občany 
bydlící v blízkosti u Dehtochemy, 
kteří si v době kolem 8. května stě-
žovali na bolesti hlavy a nevolnost 
související pravděpodobně s touto 
havárií, aby se přihlásili na měst-
ském úřadě na odboru životního 
prostředí na Palackého ulici nebo u 
tiskové mluvčí Michaely Lehnertové 
(tel. 474/637 432). 

Podají trestní oznámení

Bez jediného zaváhání skočila šestnáctiletá Jolana Redaiová (na snímku upro-
střed) do bazénu v městských lázních, aby pomohla svému spolužákovi ze 
školy Františku Balogovi (vpravo), který dostal ve vodě epileptický záchvat. 
„Měla jsem strach, že se už neprobere, jeho tělo bylo bezvládné a navíc se 
křečovitě držel kovového madla u schůdků. Nakonec se mi ho přece jen 
podařilo vytáhnout,“ popisuje nepříjemný zážitek dívka ze 2. zvláštní školy 
v Husově ulici. Té přišla v době školní akademie poděkovat za tento hrdinský 
čin i starostka Ivana Řápková a jako dárek jí předala rádio s CD přehrávačem 
a mobilní telefon v hodnotě 8 tisíc korun. Finanční ocenění schválila rada 
města. „Opravdu je to výjimečné jednání. V takovém případě nikdo neví, 
zda zpanikaří nebo se dokáže zachovat právě takto,“ vyjádřila se starostka 
pochvalně na adresu Jolany, u které sehrál nemalou roli i fakt, že právě děti 
z této školy působí již několikátým rokem jako figuranti při soutěžích Čes-
kého červeného kříže. Sama Jolana by chtěla po skončení 9. třídy studovat 
dvouletý obor pečovatelka. Velkým vzorem je pro ni starší sestra, která pra-
cuje v mateřské školce jako romská asistentka.                         (text a foto: mile) 

Měla strach, že se hoch neprobere

Předáním prohlášení 59 představi-
telů měst a obcí z 5 krajů do Par-
lamentu ČR vyvrcholil Běh proti 
drogám, jehož trasu dlouhou 520 
km  běželo  formou štafety osm 
běžců. Cílem akce, kterou pořádal 
protidrogový projekt Scientologické 
církve ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI 
ANO ŽIVOTU, bylo upozornit širo-
kou veřejnost na problém drog v 
naší společnosti. „Formou prohláše-
ní jsme chtěli oslovit představitele 
měst a byli jsme překvapeni jejich 
upřímnou reakcí pracovat na proti-
drogové prevenci. Všichni se vyjá-
dřili proti jakémukoli legalizování 
drog. Jsme znepokojeni, že se urči-
té proudy v naší společnosti snaží 
snižovat nebezpečnost marihuany 
na úroveň nikotinu a alkoholu,“ 
vyjádřil se tiskový mluvčí projektu 
Vlastimil Špalek. Na chomutovské 
radnici přivítal běžce místostarosta 
R. Kozák(vlevo), který se svým pod-
pisem k prohlášení rovněž přidal. 
                                   (text a foto: mile) 

Pro vysvědčení 
na radnici

Slavnostní chvíle, kterou je předává-
ní vysvědčení, si zaslouží i slavnost-
ní prostory. Toto heslo razí učitelé 
12. ZŠ v Heyrovského ul., kteří předali 
žákům 9. tříd vysvědčení v zasedací 
síni starobylé radnice. „Loni to bylo 
v zooparku, předloni dokonce na 
městské věži. Žáci shlédli město 
z výšky a moc se to všem líbilo,“ 
vyjádřil se ředitel školy a zastupitel 
města Miloš Zelenka, který na snímku 
předává vysvědčení Vítu Purnochovi 
(vpravo).                        (text a foto: mile)  

• Zastupitelé schválili závěrečný Zastupitelé schválili závěrečný 
účet města Chomutova účet města Chomutova za rok 2002 
včetně závěrečné zprávy o kontrole 
hospodaření. Ze zlepšeného  hospo-
dářského  výsledku ve výši 30 872 
649 korun půjde na financování 
investičních akcí v letošním roce 
třicet miliónů korun, zbytek zůsta-
ne jako rezerva města.

 

Návštěvníkům Červeného hrádku už vysátí krve nehrozí. To jen při Plese 
upírů se takto do dívčího krčku labužnicky zakousl vrchní upír, v civilu 
Přemysl Rabas. Více o akci na str. 5.                                                       (foto: sk)
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Třetí ročník soutěže o Slušného 
řidiče města Chomutova vyhlašuje 
městská policie pod záštitou mís-
tostarosty Jana Řeháka. Cílem je 
získat co největší počet řidičů do 
akce, která bedlivě sleduje slušnost 
mezi řidiči. Soutěž bude odstarto-
vána 14. července v 8.00 hodin na 
vybrané čerpací stanici. Přihlašovat 
se můžete po dobu letních prázd-
nin právě na vybraných čerpacích 
stanicích nebo osobně s vozidlem 
na městské policii. „Řidiči se při-
hlásí dobrovolně a zodpovědně 
dodržují zákony v silničním provo-
zu, chrání zdraví a život ostatních 
účastníků silničního provozu. Vidi-
telně si označí vozidlo samolepkou 
s logem soutěže, venku na zadním 
skle za řidičem. Při řízení moto-
rového vozidla má řidič při sobě 
průkazku soutěže, kterou předloží 
při silniční kontrole policistovi 
PČR nebo strážníkovi Městské poli-

cie Chomutov. Také ji předkládá na 
bezpečnostních akcích k zapsání 
bodů. Na konci období soutěže na 
vyzvání předloží řidič průkazku na 
Městskou policii Chomutov, kde ob-
drží drobnou upomínkovou cenu,“ 
připomněla zásady při soutěžení 
Miroslava Schönbeková z městské 
policie.

Hodnocení je prováděno klad-
nými záznamy v průkazce řidi-
če, a to za splnění podmínek při 
dopravně-bezpečnostních akcích a 
při dohledu na dodržování pravidel 
bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu bez závad, při účasti na 
preventivně-bezpečnostních akcích 
pro řidiče organizovaných městem 
Chomutov a také za  poskytnutí po-
moci občanům, kteří se v silničním 
provozu dostali do tísně. O sou-
těži vás budeme prostřednictvím 
Chomutovských novin pravidelně 
informovat.                                   (mile) 

 

Řidiči pozor: sbírejte kladné body 
Radní vzali na vědomí infor-

maci o využívání dotačních titu-
lů, které může využít město či 
jeho organizace. Odbor rozvoje 
a investic sestavil přehlednou 
tabulku o akcích v letošním roce 
i těch, které se chystají. Letos se 
realizuje 7 projektů. Patří sem 
například rekonstrukce mostků 
přes Chomutovku a oprava les-
ních cest v Bezručově údolí, dále 
studie proveditelnosti v průmys-
lové zóně Nové Spořice, propojení 
cyklostras na Chomutovsku nebo 
areál minigolfu na Kamencovém 
jezeře. U dalších devíti projektů se 
zažádalo o čerpání dotace v rámci 
regionálního programu podpory 
rozvoje severozápadních Čech 
a Ostravského regionu a čeká se 
na vyjádření. Pro rok 2004 připra-
vuje chomutovská radnice dalších 
šest projektů.                               (mile)

Poznání je základním krokem 
k toleranci, to bylo nevyřčené mot-
to jednodenní výstavy kompen-
začních pomůcek pro zrakově po-
stižené ve výstavní síni knihovny 
SKKS na Palackého ulici. Středisko 
integračních aktivit v Chomutově 
při Sjednocené organizaci nevido-
mých a slabozrakých ČR umožnilo 
veřejnosti prohlédnout si různá 
digitální čtecí zařízení, upravenou 
výpočetní techniku, seznámit se 
s pomůckami pro prostorovou 
orientaci nebo s výrobky zrakově 
postižených, a třeba si vyzkoušet 
Braillovo písmo. 

Vedoucí Střediska integračních 
aktivit Waltraud Fuková soudí, že 
společnost v současnosti vychází 
zrakově postiženým vstříc, i když 
stále je co zlepšovat: „Chomutovská 
radnice nám pomáhá hlavně odstra-
ňováním bariér. Teď už je to sice 
podle stavebního zákona povinné, 
ale dělala to už dřív. Našemu stře-
disku dává určité dotace a také po-
skytuje prostory v Dřínovské ulici.“ 
Zatím málo využívanou službou 
je naváděcí systém na městském 
úřadě, který se aktivuje vysílačkou 

ve slepecké holi a uživateli pak hla-
sovou formou podá základní infor-
mace a pomůže mu zorientovat se. 
Současně s obměňováním vozového 
parku MHD se počítá s obdobným 
systémem i do jednotlivých autobu-
sů a trolejbusů.       (text a foto: sk)

Svět očima nevidomých a slabozrakých

Necelých jedenáct a půl miliónů 
korun na dostavbu domu s pečova-
telskou službou v Merkuru  vezme 
chomutovská radnice z fondu rozvo-
je bydlení. Z něho město každoročně 
poskytuje lidem půjčky a dotace na 
rekonstrukci starých  a na stavbu 
nových bytových jednotek. Slouží 
rovněž jako určitá rezerva v nouzo-
vých případech, což je právě nyní.  

„Na výši dotace pro občany se to 
nijak neprojeví, ve fondu je právě 
teď necelých 15 miliónů a nikdy 
v minulosti nebyl zcela vyčerpán,“ 
upřesnila situaci starostka Ivana 
Řápková a netajila se tím, že měs-
to pravděpodobně kvůli penězům 
prodá objekt na Blatenské ulici, ve 
kterém v současné době sídlí výva-
řovna pro důchodce. Na přestavbu 
Merkuru získala radnice od státu 
celkem 90 miliónů korun, nepodaři-
lo se však získat další státní dotaci. 
Za peníze je třeba dostavět hlavní 
chodbu, dokončit zateplení domu 
a opravit hromosvody. Do Merkuru 
se prozatím nastěhovalo 80 lidí 
splňujících podmínky domu s pe-
čovatelskou službou, z toho 12 jich 
vrátilo městu obecní byt.            (mile)

Pro peníze sáhnou do fondu rozvoje • Obsluha kamerového systému Obsluha kamerového systému 
městské policie zachytila mladíkaměstské policie zachytila mladíka, 
který se podezřele pohyboval ko-
lem pošty na Palackého ulici. Ve-
litel směny proto na místo vyslal 
hlídku strážníků, ale mladík se 
při spatření přijíždějícího vozu 
ukryl do blízkého křoví. Díky 
kamerovému systému šli strážníci 
najisto a dotyčného zadrželi. Jed-
nalo se o útěkáře z výchovného 
ústavu v Místě, který byl následně 
předveden na PČR.                   (val)

Historicky první jednání rady města po referendu o vstupu ČR do Evrop-
ské unie pojali radní svátečněji než kdykoliv jindy. Na stoly si umístili 
vlaječky se symbolem EU a nechali se vyfotografovat do kroniky města 
Chomutova. Zleva dole místostarosta Jan Řehák, starostka Ivana Řápko-
vá, místostarosta Rudolf Kozák, radní Džamila Stehlíková, nahoře zleva 
Jindřich Stádník, Pavel Markvart, Jiří Polanský, senátor Alexandr Novák, 
Stanislav Lesák, Miloš Zelenka a Bohumil Bocian.                           (foto: mile)

Moderní hasičský vůz s větší cisternou na vodu, kvalitními ovládacími prv-
ky, stříhacími nůžkami a zabudovanou centrálou za necelých 5,5 miliónů 
korun ukázali chomutovským radním zástupci českého dovozce požární 
techniky ze Staniňan. Jednotka dobrovolných hasičů v Chomutově, která 
používá takřka 18 let starý vůz Liaz Cas, by měla pochopitelně o vůz zá-
jem. Na vozidlo splňující normy Evropské unie však město nemá finance, 
letošní schválený rozpočet 2,2 miliónů na obnovu hasičské techniky pro 
jednotku dobrovolných hasičů rozhodně nestačí. „Máme rovněž profesio-
nální hasičský sbor, což je státní instituce zřízená krajem. Na dotace proto 
nemáme nárok,“ prohlásila starosta Ivana Řápková.           (text a foto: mile)

Žádost nemocnice do září odložili
Ti, co nám zaslali či zatelefo-Ti, co nám zaslali či zatelefo-

novali své místo bydliště ohled-novali své místo bydliště ohled-
ně soutěže „O nejhezčí okno“, ně soutěže „O nejhezčí okno“, 
navštívíme a okno nebo balkon 
s kytičkami vyfotíme. Můžete 
ale i vy osobně zaslat fotografie 
s letošní výsadbou květin na 
odbor životního prostředí na 
Palackého ulici či zatelefonovat 
na 474/637 947 Evě Veselé nebo 
na tiskové oddělení (adresa na 
zadní straně našich novin, tel. 
474/637 433), musí však být 
přiložena vaše přesná adresa 
a jméno. Majitelé nejhezčích 
a nejnápaditějších květinových 
oken budou v září finančně od-
měněni.                                     (mile) 

Zatímco loni při prvním ročníku 
soutěže základních a zvláštních škol 
z Chomutovska ve sběru plastových 
víček od PET-lahví nasbíraly děti 5.5 
tuny víček, letošní výnos byl takřka 
dvojnásobný. Do soutěže se zapojilo 
čtyřiadvacet škol, z nichž 12 je cho-
mutovských, 4 klášterecké, 4 kadaň-
ské, tři školy jsou z Jirkova a jedna 
ze Strupčic. Zástupci firmy KAMA- 
plast Braňany, která akci zajišťuje 
spolu se zdejším Městským ústavem 
sociálních služeb, předali každé škole 
finanční obnos v celkové výši takřka 
36 tisíc korun, každé podle toho, ko-
lik nasbírala celkem víček. Přibližně 
stejná částka poputuje do MÚSSu na 
rehabilitační pomůcky pro seniory 
a postižené děti. „Děkujeme dětem za 
tuto výraznou pomoc, ale i učitelům 
za výchovný moment, bez nich by to 
nešlo. Nikdy nevíme, kdy nás osud 
potrestá a můžeme být zdravotně 
handicapovaní,“ vyjádřila se ředitelka 
zařízení Alena Tölgová. Celkovým 
vítězem se stejně jako loni stala 13. 
ZŠ na Březenecké ulici( za 1463,5 kg 
dostala 4500 korun). Takřka stejného 
výsledku  dosáhla 8. ZŠ ve Školní 
ulici - 1301 kg, ve škole ale naopak 
kladli důraz na třídění víček podle 
barvy, za což je o korunu více za je-
den kilogram. Škola obdržela rovněž 
4500 korun. Třetí místo patří 2. ZŠ na 
Zahradní, za 1032 kg jim náleží 3150 

korun. „Město se snaží separovat od-
pad a děti nám v tom tímto způso-
bem pomáhají,“ vyjádřila se přítomná 
starostka města Ivana Řápková a pře-
dala prvním třem výhercům rovněž 
finanční odměnu v celkové výši 5000 

korun. Místostarosta Kozák zdůraznil, 
že není podstatný počet víček, ale je 
důležité zúčastnit se. Podle slov ředi-
telek nejúspěšnějších škol putují pe-

níze opět k dětem na sladké odměny, 
výlety nebo na pořádání sportovních 
dnů. Jak se zmínil učitel Petr Švorc 
ze 12. ZŠ v Heyrovského ulici, která 
skončila na 4. místě, děti se rozhodly 
celkový výtěžek 2800 korun rozdělit 

mezi nadaci Pomozte dětem a školku 
v Palachově ulici, jejíž děti rovněž 
pomáhaly se sběrem víček.                    
                                       (text a foto: mile)

Starostka Ivana Řápková předává obálku s finančním obnosem, uprostřed 
učitelka Blanka Veselá z 8. ZŠ. 

Poděkujme dětem i učitelům, bez nich by to nešlo
Dobré výsledky při vymáhání 

daňových pohledávek na pokutách 
a místních poplatcích, jakých Město 
Chomutov v posledních dvou letech 
dosahuje, zaujaly i jiné obce, jež 
projevily zájem o pomoc při vymá-
hání těchto pohledávek. Zeptali jsme 
se proto ekonoma městského úřadu 
Jana Mareše:

Jsou naše výsledky při vymáhání Jsou naše výsledky při vymáhání 
pokut a poplatků vážně tak dobré?pokut a poplatků vážně tak dobré?

Čísla hovoří za vše, v loňském 
roce jsme na místních poplatcích 
vybrali téměř 29 milionů Kč a na 
pokutách pak dalších 1,8 mil. Kč. 
Což v procentuálním plnění zna-
mená překročení rozpočtu o 22 % 
u místních poplatků a o 95 % u pla-
teb sankční povahy. Lze říci, že bylo 
v rámci exekučního řízení vymoženo 
i mnoho nedoplatků staršího data.

Jaké obce projevily zájem o spo-Jaké obce projevily zájem o spo-
lupráci při vymáhání pohledávek?lupráci při vymáhání pohledávek?

Je třeba na úvod říci, že i když 
mezi obcemi zájem o spolupráci 
při vymáhání nedoplatků je, tuto 
spolupráci nelze provádět na jiné 
úrovni než jako poradenství. Le-
gislativa nám neumožňuje uzavřít 
tzv. veřejnoprávní smlouvy na vy-
máhání pohledávek, jako je tomu 
u projednávání přestupků, a to 
z toho důvodu, že jiná obec nemůže 
být subjektem daňového řízení, které 
se jí netýká a rovněž nelze prolomit 
zákonnou podmínku mlčenlivosti 

mezi dlužníkem, správcem daně 
a námi - městem Chomutov. Na 
úrovni poradenství spolupracujeme 
s mnoha obcemi regionu, ale i jiných 
míst republiky. Již před časem si 
u nás pro radu byly například města 
Jirkov, Podbořany, či malé obce jako 
např. Blatno a další. V nedávné době 
nás oslovili a několikrát navštívili 
zástupci města Kadaň a starosta 
Hory sv. Šebestiána. Po telefonu jsme 
řešili konzultace s nespočtem měst 
a obcí z celé republiky, zvláště pak 
poté, když jsme exekuce v loňském 
roce rozjeli ve větším množství 
a tuto skutečnost zmedializoval tisk 
a televize.

Jak takové poradenství probíhá?Jak takové poradenství probíhá?
Ve většině případů byl ze strany 

obcí zájem vysvětlit jim celé daňové 
řízení, od součinnosti s poplatníkem, 
přes vyměření a vybrání nedoplatku 
až po jeho případné vymáhání, včet-
ně pro mnohé obce neznámé daňové 
exekuce. V případě zájmu si od nás 
obce odvezou i prázdné vzorové 
formuláře, které pak přepracují do 
svých podmínek a dále používají. 
Pro zajímavost lze uvést, že dvě 
obce nám za toto poradenství nabí-
zeli i jakousi odměnu, avšak proza-
tím jsme vždy poskytli poradenství 
obcím zdarma.                                 (mile) 

Ohledně pohledávek chodí pro radu

O finančním příspěvku ve výši 
sedmi miliónů, o který požádala 
město chomutovská nemocnice, 
se vedla na zastupitelstvu vel-
ká debata. Nemocnice potřebuje 
peníze na nákup zdravotnické 
techniky. Jedná se o plicní bron-
choskop, sonograf a sterilizátor 
na gynekologicko porodnickém 
oddělení, infuzní pumpu na 
chirurgii či převozní ventilátor 
s anesteziologickým přístrojem 
na resuscitačním oddělení, moni-
tor na dětské oddělení a přístroje 
na neurologii. Nemocnice by se 
podílela při nákupu maximální 
možnou částkou 1 miliónu korun 
z vlastních zdrojů. Podle starostky 
Ivany Řápkové se město v žádném 
případě pomoci nezříká, jen chce 
znát koncepci dalšího rozvoje ne-
mocnice, kterou řeší Ústecký kraj 
jako zřizovatel. „Podle koncepce 
má dojít k optimalizaci některých 
zdravotnických provozů, přičemž 
není dosud jasné, která oddělení 

budou v chomutovské nemocni-
ci zachována,“ uvedla starostka. 
Podle zastupitele MUDr. Jaroslava 
Krákory však zdejší zařízení patří 
mezi 7 nejlepších nemocnic v kra-
ji, s kterými se počítá. V polovině 
července by měla krajská zdra-
votní komise doporučit prioritu 
jednotlivých přístrojů, které je 
zapotřebí obnovit. Zastupitelé se 
k celé záležitosti vrátí po prázd-
ninách v září.                           (mile)


