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BUDOVÁNÍ MĚSTA
„Dramatický“ průběh schvalování
rozpočtu, příliš umělá politická a
osobní argumentace proč být proti,
dala mi zatoužit po opozici, jakou měla
Masarykova vláda při schvalování
rozpočtu země v roce 1920. Opozici,
která by ústy Dr. Kramáře pravila:“Dovoluji si prohlásiti, že budeme
hlasovati pro rozpočet. Rozumí se
samo sebou, že naše strana je v postavení, ve kterém se nalézá, nechce a nemůže tímto hlasováním projevovati
důvěru vládě, nýbrž že chceme tím jen
dokázati, že pro dnes i pro všecku
budoucnost myslíme, že každá česká
strana je povinna dáti českému státu,
Československé republice to, čeho potřebuje ke svému životu a své bezpečnosti. Jestliže naše strana hlasovala
kdysi proti zatímnímu rozpočtu, bylo
to jen proto, poněvadž chtěla tím vysloviti svůj protest proti tomu, že nebyl včas předložen rozpočet, a proto,
že zatímní rozpočet, který není vázán
na určité povolené cifry, dává přece
jen vládě diskrecionární moc a že hlasování proň proto vždy bylo považováno za projev důvěry k vládě. K tomu
strana naše neměla příčiny.”
Tak aby přese všechny rozdílnosti,
zkušenosti a chápání života, které
k nám lidem tolik patří, mohl jsem spolu Dr. Rašínem říci: „Kéž je státu našemu popřán osudem klid a mír vnější
i vnitřní a v krátku budou mít radost
z republiky i největší naši pesimisté!“
Mgr. Luděk Sequens, starosta města
Zvláštní příloha:

Rozpočet města na rok 2000
Z důvodu zařazení informací o rozpočtu vychází tentokrát NRL o něco později. Čtenářům se tímto omlouváme.

běžné příjmy a výdaje
- hospodářská činnost
běžné příjmy a výdaje
- hlavní činnost
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a výdaje
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2000

D

ne 22.února projednalo a schválilo
nejdecké MěZ v posledním čtení rozpočet města na rok 2000. Skončila tak nejen doba provizoria, ale město získalo skutečný a čísly podložený výhled svého
rozvoje. Ještě nikdy v novodobé historii
města neprošel rozpočet města tak pečlivým a důkladným procesem. Téměř sedm
měsíců se shromaždovala, čistila a tříbila
data, jejichž konečnou podobu a občansky přijatelný rozbor máte před sebou
v příloze těchto RL. Městská rada se k rozpočtu sešla celkem desetkrát.
Městské zastupitelstvo jednalo o rozpočtu třikrát, z toho se pracovní schůzky
zastupitelstva zúčastnilo 8 zastupitelů
z 21. Odklad ve schválení byl způsoben
zejména neschváleným státním rozpočtem
a hledáním nejméně rizikového způsobu financování akcí kapitálové části rozpočtu.
Provozní rozpočet, obsahující dílčí rozpočty vlastního úřadu, Městské policie,
technických služeb, odboru teplofikace,
vodovodů a kanalizací, správy majetku a
městské polikliniky, je koncipován jako
vyrovnaný v celkové výši cca 174 milionů
korun a vykazuje trend snižování mzdových a provozních nákladů, který jsme
v rámci personálního auditu uvedli již
vloni. Z pohledu vnitřní stavby je to rozpočet velmi napjatý. Důvodem je vytvořit
v běžném hospodaření jakýsi schodkový
tlak na všechny dílčí správce rozpočtů.
Kapitálový rozpočet, rozpočet investičních akcí je základní rozvojovou tezí měs-

ta, a to nejen na rok 2000, ale v podstatě na
další dva až tři roky. Navržené akce v celkové výši 80 milionů korun jsou investičně rozloženy v tomto časovém horizontu.
Realizace je samozřejmě závislá na financování. Pro občany velmi přejně a bezpečně bude znít, že v případě jakýchkoli vnějších propadů má financování své úsporné
varianty. 50 milionů z této částky jsou příjmy z darů, dotací a fondů. Zbylých 30 milionů by případně, za předpokladu přidělení všech dotací, tvořil úvěr velmi pružného
typu. Plyne z toho, že výše úvěru je přímo
závislá na přidělení dotace, t.j. že úvěr nemusí nikdy dosáhnout této částky. Úvěr je
takto koncipován, včetně úrokového zatížení, jeho splácení (5-6 let) je odloženo
o rok. Je krytý penězi z akcií, které budou
zároveň spravovány jako aktiva a výnos
pokryje náklady na úrok tak, že jde v podstatě o bezúročnou půjčku. Po splacení
úvěru peníze z akcií městu zůstanou.
Z jmenovitých akcí kapitálového rozpočtu vybíráme:
- rozvojové území Bernov (investice do infrastruktury na území určené pro rodinné
domy)
- úplná rekonstrukce náměstí (dlažba, stání, parky, vozovka)
- rekonstrukce „domu hrůzy“ - čp. 692
ve Dvořákově ulici na DPS.
- projekt informačního systému města
Nejdku (nový komplexní ekonomický software, jednotná správa registrů, dokumentační databáze, intranet a internet)
Pokračování uvnitř listu
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V únorových Radničních listech jsme
uvedli základní údaje k problematice komunálního odpadu ve městě se slibem
předložení návrhů řešení.
V průběhu přípravy novely městské
vyhlášky se v parlamentu ČR projednával
návrh novely zákona o odpadech a byl
parlamentem schválen. Hlavním účelem
novely je vytvořit pro obce právní podklad pro úhradu nákladů na komunální
odpad. Prezident však tuto novelu nepodepsal, a tak její platnost nastane až po
opětovném schválení sněmovnou. Je pravděpodobné, že k němu dojde a novela zákona nabyude účinnosti dnem vyhlášení,
tj. zveřejněním ve Sbírce zákonů.
Základním východiskem městského
hospodaření s odpady je, že náklady města na komunální odpad budou kryty tržbami za svoz odpadu. Nutnost tohoto východiska souvisí s tvorbou rozpočtu a
vyplývá z daňových příjmů města, kde
objem daňových příjmů města kryje přibližně polovinu běžných výdajů. (Rozpočet města na rok 2000 najdete na jiném místě Radničních listů.) Do roku 1999 bylo
nakládání s komunálním odpadem dotováno dvojím způsobem, a to nižší cenou
známky oproti kalkulaci a nezapočtením
nákladů na kontejnery pro tříděný odpad,
na velkoobjemové kontejnery, na sběrný
dvůr pro nebezpečný odpad a na úklid
černých skládek. Dotování svozu odpadu
znamená v důsledku potřebu přestat dotovat provoz školek nebo škol, kina nebo
knihovny, pečovatelské služby popřípadě polikliniky.
Při platnosti zákona “o poplatcích za odpady” můžeme počítat se dvěma možnostmi převedení nákladů na odpady na obyvatele.

Známkový
Platí u nás dosud, účastník svozu si
může koupit libovolný počet popelnic a
libovolný počet jednorázových známek
a přípustnými způsoby zmenšovat množství odpadu, a tím svoje náklady na jeho
likvidaci. Odpovídá dnes platnému znění
zákona o odpadech, které předpokládá
smluvní vztah mezi provozovatelem svo-

UPOZORNĚNÍ
Zápis dětí do

MATEŘSKÝCH ŠKOL
v Nejdku
se koná dne 5.4. 2000
od 9 do 13 hodin
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ODPAD
ODPAD
a opět
odpad

zu odpadu a jeho účastníkem; smlouva se
uskutečňuje zakoupením známky. Tento
způsob úhrady ceny svozu motivuje účastníky k hospodaření s odpady, ale bohužel
vede i k šetření za každou cenu a vzniku
černých skládek. V kalkulované ceně za
odvoz popelnice však v současné době
nejsou zahrnuty náklady města na kontejnery pro separovaný odpad, na likvidaci
černých skládek, na provoz sběrného dvora ani na úklid a odvoz odpadků okolo popelnic.
+ regulace množství odpadu u občana
+ přímá vazba mezi placením a poskytnutou službou

Oba
mají
hou
jako

předkládané způsoby placení
výhody i nevýhody, které mobýt chápány opačně městem,
provozovatelem odvozu, nebo
občany jako uživateli.

+ výchovný účinek směřující k snižování
množství a recyklaci odpadu
- obtížná vymahatelnost povinností účastníků svozu (jednou známkou se “prokazuje” likvidace odpadu za celý rok)
- vznik černých skládek v důsledku “šetření”
- náklady na známky a jejich prodej

Paušální
Je podstatou novely zákona o odpadech
a znamená, že město může vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jeho území. Protože poplatníkem je podle novely zákona každá

fyzická osoba, mění se zásadně východiska nové městské vyhlášky. Zatímco dosud
bylo potřeba definovat množství odpadu,
které “vyprodukuje” jednotlivý obyvatel
města ve vztahu k ceně odvozu jedné popelnice a současně stanovit povinnosti
obyvatel a systém kontroly jejich dodržování, nyní podle novely zákona musíme
zjistit celkové množství odpadů ve městě
a celkové náklady na jejich likvidaci. Protože novela zákona umožňuje městu pokrýt tyto náklady stanovením poplatku,
nebude proto přímá souvislost s množstvím odpadu na jednu popelnici, to znamená každý občan zaplatí stejně, nezávisle na množství odpadu vzniklého v jeho
domácnosti, ale pouze podle počtu jejích
členů. To není ideální stav z hlediska občana, ale odpovídá podmínkám novely zákona, kde původcem komunálního odpadu je město a všechny povinnosti, které
z toho vyplývají, má rovněž město a ne jednotlivá domácnost.
+ každý občan platí poměrnou část výdajů
města na odpady
+ snadné zjištění neplatičů a jejich postih
+ optimalizace svozu
+ jednodušší výběr poplatku
- občan není přímo motivován k šetření
s odpady a recyklaci
- anonymita poskytované služby
Oba předkládané způsoby placení mají
výhody i nevýhody, které mohou být chápány opačně městem, jako provozovatelem odvozu, nebo občany jako uživateli.
Nejdůležitější okolností při rozhodování a
součástí dohody je cena. V minulých radničních listech byla uvedena některá čísla,
která jsou podkladem pro kalkulaci, v příštích uvedeme kalkulaci ceny.
Ing. Lubomír Vítek,
zástupce starosty

Psaní pro nepsavé
Letošní Pouť dobré vůle se bude konat
pod mottem “Nejdek na začátku a konci
století”. Součástí programu by měla být i
literární soutěž. Zní to tak odborně, ale
byla bych nerada, kdyby celá akce získala auru politického myšlení či snad intelektuální diskuse. Máme pouze jediný cíl
– vzájemně se obohatit, pobavit, rozesmát.
Ať babičky u odpoledního kafíčka zavzpomínají na své první plesy nebo rockoví
fandové na báječné bigbíty na Číně a mladí zas namísto sledování 150. dílu Beverly Hills se zamyslí nad realitou a překvapí nás nejrůznějšími nápady a cíli. Poté si

můžeme všichni sednout a nad příspěvky
uvidět minulost města a učit se z nestranného dynamického pohledu našich dětí,
které ještě mají pocit, že dokáží skály
lámat a jež jsou symbolem současnosti
(i budoucnosti).
Témata:
I.skupina: děti (od 12 let) a mládež

Téma: “Nejdek – můj domov?”
Mladá generace by se měla (velmi
kriticky, bez předsudků a póz – tak jak to
dokáží jen děti a mladí lidé) vyjádřit
k současnosti města. Mělo by jít o úvahu
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MĚSTSKÁ POLICIE
(POKRAČOVÁNÍ)

Vážení čtenáři, v únorových NRL jsme Vás seznámili s částí činnosti,
kompetencemi a tím, co mohou strážníci ze zákona řešit ( zákon č.553/
1991 Sb. o obecní policii). Nyní, jak jsme slíbili, v tomto výčtu naší práce
pokračujeme.

PASPORTIZACE
A RAJONIZACE
V určených částech ulic, ale i v částech
neobydlených je cílem strážníků na každé
ranní i noční směně sledovat objekty, zahrady, předzahrádky, louky, komunikace
pro pěší i pro motorová vozidla. Předmětem sledování je vyhledávání nepořádků,
nepřístojností všeho druhu a hlavně komunikace s občany. Při zjištěném nedostatku strážník MěP zváží situaci a ihned na
místě jí řeší, ať již dohodou, domluvou, blokovou pokutou nebo předáním k dalšímu
řešení na příslušném odboru města. Povinností strážníků je sledovat celé situace až
do jejich vyřešení a potýkat se s problémy
v daných situacích. Každá z těchto kontrolních akcí je prováděna pěšími pochůzkami a jen na vzdálenějších místech je používáno služební vozidlo. Tak je bráněno
přehlédnutí „skrytých závad“ v našem „revíru“.

OTÁZKA PRO VELITELE

Jaký byl rok 1999?
Samotné plnění úkolů je možno hodnotit jako úkol splněný. Aktivita strážníků
se za nového vedení MěP oproti uplynulým letům razantně zlepšila. Bylo více
pěších pochůzek, hlouběji se řešila dopravní situace ve městě, strážníci zjistili a

nad tím, jaké to je žít v Nejdku, bydlet zde,
mít tu svou rodinu a přátele a zamyslet se
nad tím, zda to stačí k tomu, aby pro vás
toto město bylo domovem (Vůbec nás nešetřete! Jsme připraveni na zdrcující kritiku!).
II.skupina: určená pro dospělé

Téma: “Nejdek – zastávka na
životní pouti.”
Vyjádřit se může kdokoliv, ať obyvatel
s kořeny zapuštěnými v Nejdku již po generace, nebo i pouhý návštěvník. Dospělí
rádi vzpomínají (na minulost) a nejkrásněj-

řešili na 50 vraků osobních vozidel, zjistili a řešili více než 600 přestupků (dopravní přestupky, černé skládky, rušení
nočního klidu, neoprávněné zábory
veř.prostranství), dále bylo předáno přestupkové komisi na 44 závažných přestupků. V loňském roce strážníci odchytili a
umístili v odchytové stanici skoro na sto
psů. Ve třiceti případech se našel nový
majitel. Strážníci MěP zadrželi pachatele
krádeže benzinu, osobního vozidla, zloděje v obchodním domě, poskytli neodkladnou první pomoc při dopravních
nehodách nebo důchodci, který byl v bezvědomí, dohlíželi nad veřejným pořádkem
při kulturních akcích (X.Pouť Dobré
vůle, 100 let Krušnohorského semmeringu) apod.
Na závěr je třeba podotknout, že jméno naší organizace dělá jedinec v uniformě městského strážníka, a proto je velký
důraz kladen na osobu samu. Povahové
rysy se odrážejí nejen v přístupu k práci
(pracovitost, ochota se sebevzdělávat,
odpovědnost), ale pochopitelně i v jednání a vystupování na veřejnosti.
Chceme a město potřebuje strážníka
pracovitého, odpovědného, tolerantního,
se schopností řešit vzniklé problémy, strážníka, který je schopen informovat občany
a být jim nápomocen, strážníka plně profesionálního a já jako velitel MěP se budu
ze všech sil snažit o dobré jméno Městské
policie v Nejdku.

šími příběhy jsou ty různé životní osudy,
které dovedly vás nebo vaše rodiče či prarodiče zrovna sem do Podkrušnohoří. Jsou
fascinující svou jedinečností. Téma má široký záběr – třeba jen nostalgicky zavzpomínejte na Nejdek před dvaceti, třiceti lety
nebo popište svůj první dojem z města …
cokoliv je vám libo.
Nelamte si hlavu s tím, jestli to musí být
napsáno na stroji a jak to má být dlouhé.
Zbytečnost. Důležité je pouze, aby příspěvky byly napsány čitelně! A rozsah?
Není podstatný počet stránek, ale obsah,
myšlenka, nálada …

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY

V ČEM VÁM POMŮŽEME
Činnost MěP Nejdek je především zaměřena na dohled nad dodržováním veřejného pořádku v katastru města (volně pobýhající psi, znečištění či zábor veřejného
prostranství, rušení nočního klidu, dodržování obecně závazných vyhlášek města
Nejdek atd.). K dalším povinnostem patří
řešení dopravních přestupků, provádění
různých asistencí a pochopitelně pomoc
občanům v nouzi.

KDE NÁS NAJDETE
Nové sídlo MěP Nejdek se nachází
v horní polovině náměstí Karla IV. čp.240
(nově opravená budova mezi MěÚ a kinem). Zde se můžete na službu konajícího
strážníka obracet 24 hodin denně.

DŮLEŽITÉ TELEFONY
Stálá služba . . . . . . . . . . . . . . . . 3825 001
Ústředna se spojením na
velitele a jeho zástupce . . . . . . 3826 629
Přímá linka velitele MěP . . . . . . 3825 734

ZÁVĚREM
Snahou Městské policie Nejdek je zajistit veřejný pořádek v našem městě. Naším cílem je zvýšení bezpečnosti občanů,
jejich zdraví i majetku a nekompromisní
postih těch, kdo porušují zákony a obecně
závazné vyhlášky města, jakož i zvýšení
důvěry obyvatel vůči naší MěP. Chceme
občanům poskytovat služby na maximální
profesionální úrovni a věříme, že vy všichni nám budete nápomocni.
Jaroslav Ettler, velitel MěP
Jan Sekot, Stanislav Stejskal,
zástupci velitele

Příspěvky odevzdávejte v kanceláři Infocentra (budova kina) nebo poštou na
adresu:
MěÚ Nejdek, Nám. Karla IV. 239,
Nejdek 362 21 (značka: soutěž).

Soutěž trvá do 12.května 2000
Z příspěvků budou vybrány ty nejzajímavější, nejhezčí, nejčtivější a (snad) i vydány a prezentovány na XI.Pouti dobré
vůle, kde budou vyhlášeny i výsledky a
rozdány ceny.
Mnoho štěstí a tvůrčí inspirace přeje
Monika Eichlerová

NEJDECKÉ

RADNIČNÍ LISTY
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Radnice v Nových Hamrech informuje
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Na svém zasedání dne 5.1.2000 schválilo obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku č.112000 o vydání ceníku úhrad za nakládání s komunálním odpadem v územním obvodu obce Nové Hamry.
Účelem této vyhlášky je stanovit výši úhrady za svoz, třídění a zneškodňování
komunálního odpadu. Výše úhrady vychází z nákladů obce Nové Hamry spojených se zneškodňováním tohoto odpadu.
Ceny za likvidací odpadu
určilo obecní zastupitelstvo takto:
1/ Cena za známku pro jednorázový vývoz
popelnice - 1x týdně . . . . . . . . . . . . . .45 Kč
2/ Cena za známku čtvrtletní - 1x týdně
vývoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Kč
3/ Paušální poplatek pro trvale bydlící
občany, kteří nemají popelnici - ročně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Kč
4/ Paušální poplatek pro majitele rekreačních objektů, kteří nemají popelnici
- ročně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Kč
V současné době
zajišťuje obecní úřad
likvidaci odpadu třemi způsoby:
1) Popelnicové nádoby
Tyto nádoby využívá většina občanů obce.
Každá je majetkem jednotlivých fyzických
osob, které odpovídají za její vyprazdňování a poplatek za vyprázdnění platí obecnímu úřadu formou jednorázových známek.
Svoz odpadu z jednotlivých popelnicových nádob smluvně zajišťuje pro obecní
úřad TS Města Nejdku.V roce 1999 využilo tuto službu celkem 93 majitelů nemovitostí v Nových Hamrech. Vyvážení popelnic probíhá po celý rok a nejsou zde žádné
větší problémy.
2) Popelnicové kontejnery
U tohoto způsobu likvidace komunálního
odpadu je zcela odlišná situace. Komunální odpad jsou dle vyhl. č. 511998 ze dne
10.7.1998 povinni likvidovat všichni majitelé nemovitostí v katastru naší obce. Popelnicové kontejnery tedy využívají ti ob-

JoN – “Jde o Nejdek”
Na členské schůzi sdružení dne 24.2.
2000 byl zvolen do čela JoN pětičlenný
výbor ve složení Pavel Andrš, Mgr.Milan
Michálek, ing. Petr Mika, Josef Nádeníček a Marie Šoustalová. Účastníci
členské schůze zvolili předsedou JoN
Mgr. Milana Michálka.
Občané mohou své náměty na zkrášlení Nejdku a Porolaví podávat písemně v Infocentru s heslem “JoN”.

čané, kteří neplatí popelnice. Jsou to zejména majitelé rodinných domků a chat,
které se nacházejí v odlehlých částech obce
a není k jejich objektu možnost příjezdu
popelářského vozu. V loňském roce ovšem
došlo ke značné platební nekázni těchto
občanů, kdy 86 občanů nezaplatilo poplatek stanovený obecním úřadem.
3) Odvoz kontejnerů
Ukládání odpadu zajišťuje pro obecní úřad
firma Autodoprava Negucz - NEGY.
V roce 1999 činily:
1/ celkové náklady na odvoz a uložení
kontejnerů částku . . . . . . . . . 93 021,60 Kč
2/ poplatky vybrané od poctivých občanů
částku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 100 Kč
3/ rozdíl, hrazený obcí . . . . . . 62 921,60 Kč
Tento značný rozdíl je způsoben především tím, že do těchto nádob ukládají odpad lidé, kteří nezaplatili stanovený poplatek, někdy i majitelé popelnic, kteří tak ušetří
za popelnicové známky. Dalším důvodem
této ztráty jsou nájezdy turistů, zejména ze
SRN, kteří jsou zde pravidelně ubytováváni v rekreačních chatách a kteří si již zvykli
využívat naše kontejnery pro svůj odpad,
který k nám vozí až ze svých bydlišť. Tohoto počínání jsem byl v minulém roce několikrát svědkem.
Vzhledem k omezeným finančním možnostem obce je tato situace dále neřešitelná. V letošním roce budou zastupitelé obce
a pověření pracovníci obecního úřadu provádět kontroly osob využívajících popelnicové kontejnery. Kontejnery mohou vy-

užívat pouze občané, kteří zaplatili stanovenou částku na konto obecního úřadu.
Poplatky za užívání kontejnerů je nutné
uhradit do 31.3. a do 30.9. Druhý termín je
určen pro trvale bydlící občany, kterým
jsme úhradu rozdělili na dvě splátky. Důvodem bylo zmírnění finančního dopadu na jednotlivé domácnosti.
V případě zjištění, že kontejnery využívají občané - neplatiči, dají pověřené osoby podnět k přestupkovému řízení, dle zák.
č. 20011990 Sb. V tomto řízení hrozí fyzickým osobám pokuta až do výše 20 000 Kč.
Oddělený sběr
Naproti Hotelu Zívr a u Pensionu Seifert
(pod kostelem) jsou umístěny nádoby na
ukládání odděleného sběru - PET lahve,
sklo papír. Využívání i způsob odvozu je
v současné době bez větších problémů.
Přejeme si, aby tento způsob ukládání odpadu využilo co nejvíce zodpovědných
obyvatel obce.
Pň stanovení jednotlivých cen jsme vycházeli z celkových nákladů roku 1999.
Vzhledem k tomu, že naší snahou je zajistit
čistotu obce i spokojenost občanů, rozhodli jsme se náklady za odvoz popelnic
i kontejnerů dotovat a to ve výši 25 %
z ceny celkových nákladů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.
Jednorázové i čtvrtletní poplatky za vývoz popelnic jsou stanoveny ze sazeb TS
Města Nejdku pro letošní rok. Paušální
poplatek za použití kontejneru je stanoven
ze skutečných nákladů roku 1999. Ceny za
používání kontejnerů jsou navíc rozděleny na občany trvale bydlící a chataře, což
je jak doufáme spravedlivější vůči majitelům chat, než tomu bylo doposud. Poplatky za odvoz a likvidaci odděleného odpadu hradí v celém rozsahu obecní úřad.
Doufáme, že toto rozhodnutí přispěje
k většímu využití tohoto způsobu likvidace odpadu.
Seznam neplatičů kontejnerů v Nových
Hamrech v roce 1999 zveřejníme v příštích
Radničních listech.
Antonín Kavan, místostarosta obce

Konšelský pohár
Na konci ledna proběhl ve sportovní hale v Sokolově 1.ročník Konšelského poháru
v sálové kopané. Kromě pořádajícího týmu se účastnily též reprezentanti městských
úřadů z Nejdku, Chodova a Karlových Varů. Nejdečtí reprezentovali své město opravdu
excelentně. Jednoznačně své soupeře předčili a obsadili první příčku. Na tomto významném úspěchu se podíleli starosta města Mgr. Luděk Sequens, tajemník MěÚ
Ing. Pavel Hauer, vedoucí odborů Jan Klíma a Jiří Čížek, referent stavebního úřadu
František Jílek a dispečeři Pavel Poláček a Viliam Kollár.
Celá akce byla nejen možností prověřit sportovní zdatnost úředníků, ale měla též
výrazný přínos společenský, neboť po ukončení sportovního klání proběhlo neformální posezení, kde se samozřejmě mluvilo o problémech týkajících se jednotlivých obcí.
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Upozornění všem podnikatelům
Dne 1.3.2000 vstupuje v platnost novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, která v celé řadě případů mění dosud platná ustanovení
živnostenského zákona.
Novela, vydaná jako zákon č. 356/1999 Sb.,
obsahuje především:
· podrobnější informace, které činnosti nejsou živností
· přísnější posuzování bezúhonnosti podnikatele (navíc příslušný doklad nesmí být
starší 3 měsíců)
· všeobecnou podmínkou provozování živnosti je předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním
orgánům státu daňové nedoplatky
· odpovědný zástupce ( nejde-li o manžela
nebo manželku) je v pracovněprávním vztahu k podnikateli

· zahájení a ukončení provozování živnosti
v provozovně je podnikatel povinen oznámit písemně nejméně 3 dny předem živnostenskému úřadu, který vede podnikatele v evidenci (odpadá oznámení místně
příslušnému živnostenskému úřadu)
· změny v označení provozoven (§ 17 odst.
7, 8 a 9)
· změny v odborné způsobilosti u živností
řemeslných, vázaných a koncesovaných,
· provozování živnosti lze přerušit nejdéle
na dobu dvou let
· hodlá-li podnikatel přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je
povinen tuto skutečnost předem písemně
oznámit živnostenskému úřadu
· podnikatel je povinen vydávat doklady
o prodeji zboží a poskytnutí služeb u účtované ceny nad 20 Kč ( s vyjímkou v zá-

Nejdek
v roce 1751

V

roce 1751 podnikl schneeberský
duchovní Christoph Gottlob Grundig cestu do Karlových Varů, kde se léčil. Své cestovní zážitky a dojmy zachytil ve svérázném cestopise, který vyšel
tiskem o tři roky později. Grundig ve své
knize kromě Karlových Varů podrobně
popisuje všechna místa, kterými projížděl. Mnoho pozornosti věnoval přírodním podmínkám a stavebním památkám.
Přečtěme si, co napsal o Nejdku a okolí:
“ Nejdek je protáhlé a pravidelné městečko, postavené však jen z dřevěných
a šindelem krytých domů, které stojí
z obou stran ulice při říčce zvané Rola.
Říčka teče od severozápadu z nejvyššího
hraničního pohoří mezi Čechami a Míšeňskem. Proplétá se strmým pohořím
jako had, až konečně směrem k jihovýchodu spadá do Ohře. Na jihovýchodním konci Nejdku se rozkládá velká panská budova z kamene, patřící hraběti
z Hardecku. Město a celé panství je jeho
majetkem. Na severním konci Nejdku
stojí na skále velmi vysoká starofranská
kamenná věž, kdysi asi strážní věž proti
hranicím Míšeňska na cestě přes Blatnou. Teď se však věž podobá spíše vězení či poustevně. Na západní straně se
nad velkým čtvercovým a dobře upraveným hřbitovem tyčí pohledný, byť

nepříliš veliký hřbitovní kostel. Je postavený při severozápadní straně dle lepšího vkusu nového stavebního umění.
U západního a východního rohu kostela
stojí na prostranství ohrazeném pěknou
zdí dvě kapličky. Vše je řádně postaveno a dobře udržované, což vidíme v Čechách a v katolických zemích u všech
bohoslužbě určených budov. Jen škoda, že je to spíše účinek pověry nežli
výraz skutečné zbožné dobročinnosti!
Hned za Nejdkem leží tzv. Český Nový
Hamr neboli malý železářský hamr. Odtud vede klikatá cesta úzkým údolím mezi
vysokými horami, lesy a roklinami z jihu
k západu a k severozápadu podél jmenovaného potoka. Míjí osamělé domy, mlýny, kovárny, malé hutě. Po dobrých dvou
hodinách cesty a po zdolání dlouhého,
však nepříliš strmého stoupání k východu se dospěje do českého hornického a
hraničního městečka Blatná (v originále
Platta). Je to staré a rozlehlé místo, jež
má nyní pro své bohaté výnosy stříbrných, cínových a železných dolů v revíru
dobrou obživu. Leží velmi vysoko v drsné poloze. Město je rozptýlené, má dřevěné a šindelem kryté domy, avšak skvělý a velký kamenný kostel s věží. Kromě
toho má ještě jeden kostel malý”.
PhDr. Stanislav Burachovič

koně přesně stanovených případů) – na
dokladu musí být uvedeno obchodní jméno, identifikační číslo, datum, druh zboží
nebo služby a cena
· živnostenský úřad může zrušit (mimo jiné
důvody) podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky
· zpřísňuje se postup u zahraničních fyzických osob
U některých živností dochází k přesunům ze skupiny živností volných do
živností řemeslných (např. pekařství,
cukrářství, fotografické služby), ze živností
volných do živností vázaných (např. průvodcovská činnost, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících
k regeneraci a rekondici, činnost účetních
poradců, vedení účetnictví, masérské, rekondiční a regenerační služby).
U stávajících živnostenských oprávnění
je pro změnu stanovena lhůta 1 rok.
Vzhledem ke změnám zákona o živnostenském podnikání vyzýváme podnikatele, aby se seznámili se zákonem
č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.
Případné dotazy týkající se živností volných
vám rádi zodpovědí pracovníci Obecního
živnostenského úřadu v Nejdku osobně,
popřípadě telefonicky na č. 3825 312.
Josef Ducháč,
ved. ObŽÚ Nejdek

B Ř E Z E N 2000
Pá 3.3.
Mr. FIXX pánský a dámský
STRIPT SHOW d.j. Tomáš Stabenow
So 4.3. CITRUS párty 15,- za panáka
d.j. Dan Marek
Pá 10.3. DISCO d.j. Tomáš Stabenow
So 11.3.

„ENERGY DANCE“ drink
za 18,- d.j. Dan Marek

Pá 17.3.

MC 2000 WHISKY CREAM
za 13,- d.j. Dan Marek

So 18.3.
CLASIC ROCK - OLDIES
Tequila jen 25,- d.j.s´ Tom & Bondy
Pá 24.3.

DISCO d.j.Tomáš Stabenow

Pá 25.3.

DISCO d.j. X. „Džej“

Pá 31.3.

DISCO d.j. Dan Marek

So 1.4.

JIM BEAM za 30,- a to NENÍ
Apríl !!! d.j. Tomáš Stabenow

NEJDECKÉ
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FOTOGALERIE ZELENÁ SEDMA
Kino Nejdek, náměstí Karla IV. 241
tel.: 017/39 25 216
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
26.2. - 25.3. 2000
Arnold Umlauf
25.3. - 8.4. 2000
Jižní Afrika
Stanislav Hořínek
DIAPROJEKCE
25.3. 2000 v 17 hodin
Jižní Afrika
Stanislav Hořínek
VÝSTAVA
10.4. - 15.4. 2000
Dětská radost
MĚSTSKÉ MUZEUM
náměstí Karla IV. 238
tel.: 017/39 25 702
Stálá expozice s národopisnými sbírkami
z Nejdecka a Krušnohoří
V BŘEZNU ZAVŘENO
KINO NEJDEK
program kina viz. str 7
POHÁDKA
26.3. 2000 v 15 hodin
Pohádka z cyklu o Bacílkovi
Hraje Karlovarské hudební divadlo
Veký sál, vstupné 20,-Kč.
21.3. 2000 v 15 hodin
Úsměvy T. G. Masaryka
Velký sál kina
Literárně hudební pásmo v provedení
žáků ZUŠ Antonína Dvořáka v K. Varech
KRUH PŘÁTEL HUDBY
KONCERT
21.3. 2000 v 19 hodin
A R S CAMERALIS
Druhý koncert cyklu
HUDBA TISÍCILETÍ
- hudba gotiky a renesance
- dobové hudební nástroje, zpěv
Malý sál
Kulturního domu JaRo
DIVADLO
Upozornění pro abonenty Městského
divadla v Karlových Varech
8.3. 2000
Vivat, opera Mozart!
Odjezd autobusu v 18:25
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K U LT U R N Í S E R V I S
Děti ze ZUŠ Nejdek vystavovaly
na mezinárodní výstavě ve Finsku
V minulých vydáních NRL jste se mohli dočíst o zapojení nejdecké ZUŠ do projektu
EU - Socrates. V lednu tento projekt úspěšně pokračoval mezinárodní výstavou v Mikkeli, třicetitisícovém městě ležícím v jižní části Finska, 250 km severovýchodně od Helsinek. Výstava byla prezentována jak na povedených plakátech, tak v místních novinách. Tomu, že zde berou dětskou výstavu zcela vážně, nasvědčoval i fakt, že proběhla
v jedné z nejstarších a nejváženějších budov - v muzeu, kde vystavují přední finští
i zahraniční umělci.
Kolegyně z partnerské školy si s instalací prací daly velice záležet a celá výstava
působila profesionálním dojmem. Vše bylo promyšleně osvětleno a plochy stěn byly
doplněny textilními závěsy v hřejivých barvách (oranžová, žlutá). Tím se pozitivní
pocity, vystupujících z dětských hraček, ještě umocňovaly.
Výstavě dominovala veliká spirála z drátu, potažená žlutou látkou a vedoucí od podlahy
až ke stropu. Na ní byly přichyceny výtvory dětí. Vše působilo tak, jako by se hračky po
spirále točily a směřovaly do žlutého tunelu. Spirála tak symbolicky vyjadřovala společnou cestu do Evropy. Nechyběly ani dětmi vyrobené knížečky, v kterých si návštěvníci
se zájmem listovali.
Výstava potvrdila, že děti z různých zemí nahlížejí na svět podobně, mají stejné pocity,
velkou představivost a neopotřebovanou fantazii. Mají rodiče, sestry, bratry, své domovy, pokojíčky a hračky. A je dobré napomoci jim poznat, že všichni lidé na celém
světě jsou lidé jako my.
Petra Dohnalová

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
EVROPSKÉ UNIE
umožňuje evropským školám
vzájemnou spolupráci
Městské muzeum,
jedna z nejstarších budov
v Mikkeli, kde vystavovaly
i děti z nejdecké ZUŠ.

Socrates pokračuje!
Mnozí by mohli nabýt dojmu, že výtvarný projekt „Hug me“ programu Socrates mezinárodní putovní výstavou skončil. Není tomu tak. Výchovně vzdělávací program EU
Socrates může trvat až tři roky. ZUŠ v měsíci únoru ukončila první rok společného
mezinárodního projektu a s velkým potěšením oznamuje, že byl výtvarný projekt pro
druhý rok mezinárodní komisí EU i komisí úřadu Socrates pro Českou republiku opět
schválen.
Pro učitele i žáky je mezinárodní spolupráce velmi přínosná. Pro děti jsou kontakty se
žáky ze zahraničních škol nejlepší motivací pro profesní výuku i výuku cízích jazyků.
Během vyučování si žáci vyzkoušejí využívat počítačovou techniku a posílat zprávy
pomocí e-mailu.
A čím překvapíme v dalším roce projektu vás, Nejdečany? Určitě o sobě dáme opět
vědět. Tentokrát nepůjde o výstavu, ale chystáme mezinárodní kalendář na rok 2001
s fotografiemi nejzdařilejších výtvarných prací žáků čtyř zemí. Žáci pracují na mezinárodní obrázkové knize a rádi vás pozveme i na „Videoden“, na kterém se dozvíte spoustu
zajímavostí z naší školy i ze zahraničních škol.
Ptáte se, jaké téma jsme pro další část projektu zvolili?
Jistě dost napoví název „Face your fears“, ale víc zatím neprozradíme. Alespoň malé
tajemství si necháme pro sebe.
Jarmila Janků
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16.-17. čt, pá 17:30, 20:0 VELMI NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
USA – Kathryn (Sarah Michelle Gellarová) a Sebastian (Ryan Phillippe) jsou dva
bohatí teenageř i z té nejluxusnější části Manhattanu. Výraz “zlatá mládež” se
nepřibližuje jejich životnímu stylu.Tito dva mezi sebou uzavřou ďábelskou sázku…
vstupné : 45 + 1Kč, SUP
97 minut, titulky
do 12 let nevhodné

BŘEZEN
2. čt 17:30, 20:00

WILD WILD WEST

USA – Západ je v komedii Barryho Sonnenfelda divoký, ovšem ještě daleko
nezkrotnější je samotný West (Will Smith), pistolník ve službách prezidenta
Spojených států. Šílí z něj jeho parťák Gordon (Kevin Kline) – a co teprve
zloduch dr. Loveless!
vstupné : 40 + 1Kč, SUP
106 minut, titulky
do 12 let nevhodné

6. - 7. po, út 17:30, 20:00

NÁVRAT IDIOTA

ČR – Nemá žádné zkušenosti s mezilidskými vztahy, neumí manévrovat
v konfliktech, nezažil nic pořádného. Ale jednou se začít musí, protože nikdo na
tomto světě není sám. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Anna Geislerová,
Jiří Macháček, Pavel Liška.
vstupné : 47 + 1Kč
100 minut
do 12 let nevhodné

9. - 10.

DESET DŮVODŮ PROČ TĚ NENÁVIDÍM

čt, pá 17:30, 20:00 USA – V americké střední škole se odehrává příběh téměř
shakespearovský. Hodně volně na motivy Zkrocení zlé ženy směřují sestry
Stratfordovy ke svým prvním láskám. Krásná Bianca je za vodou, ale nejdříve
se musí postarat o svoji nesnesitelnou ségru Kat.
vstupné : 45 + 1Kč
97 minut, titulky
přístupný

20. po 17:30, 20:00

23.- 24. čt, pá 17:30, 20:00

MODRÝ BLESK

USA – Miles Logan je původním povoláním lupič, ale když zjistí, že si nedopatřením
ulil dvacet miliónů ve větrací šachtě na policejní stanici, změní profesi. Akční
komedie o falešném policajtovi, který zná všechny finty podsvětí.
vstupné : 45 + 1Kč
93 minut, titulky
do 12 let nevhodné

14. út 17:30, 20:00

ÚTOK Z HLUBIN

USA – Zkoušet nové vědecké metody na žralocích se nevyplácí – pokud totiž
vašemu pokusnému materiálu zbytní mozek i inteligence, lze se nadát nejhoršího.
tak to alespoň tvrdí ve svém thrilleru Renny Harlin. Hrají: Samuel L. Jackson,
Thomas Jane, Saffron Burrowsová ad.
vstupné : 45 + 1Kč
110 minut, titulky
do 12 let nevhodné

GO

USA – Ronna potřebuje peníze a tak se zaplete do kšeftu s drogami. Simon
odjíždí s kámoši do Las Vegas, kde si zahrají o vlastní život a televizní baviči
Adam a Zack nedobrovolně blufují v policejních službách. Jejich osudy se
protnou v tarantinovsky laděné krimikomedii.
vstupné: 45 + 1 Kč, SUP
103 minut, titulky
do 12 let nevhodné

27.- 28. po, út 17:30, 20:00

NÁHODNÉ SETKÁNÍ

USA – Když zjistili, že jsou nejen pozůstalí, ale i paroháči, hodně je to sblížilo.
Detektiv Harrison Ford a senátorka Kristin Scott Thomasová ztrácejí i nacházejí
v romantickém thrilleru Sydneyho Pollacka. Je od zármutku možné přejít k lásce?
vstupné: 45 + 1 Kč, SUP

133 minut, titulky

31. pá 17:30, 20:00

přístupný

ZÁMEK HRŮZY

USA – Hororový víkend ve strašidelném domě v režii Jana De Bonta. V hlavních
rolích: Liam Neeson, Catherine Zeta Jonesová, Owen Wilson.
vstupné: 45 + 1 Kč, SUP

13. po 17:30, 20:00

VIKINGOVÉ

USA – Démoni požírající mrtvé útočí z chladných mlh severní země Wendol.
Dvanáct bojovníků spolu s arabským vyslancem Ahmedem vyráží po jejich
krvavé stopě. Buď je zastaví nebo zemřou! Antonio Banderas v drsném thrilleru
z roku 922. Výpravný historický velkofilm..
vstupné : 46 + 1Kč, SUP
114 minut, titulky
přístupnost od 15 let

114 minut, titulky

Představení pro děti
28. pá 9:30
ČR – pohádkové pásmo

do 12 let nevhodné

FERDA MRAVENEC
vstupné : 9 + 1Kč

60 minut

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2000
ŠESTÝ SMYSL
INSIDER -MUŽ, KTERÝ VĚDĚL PŘÍLIŽ MNOHO
ELIŠKA MÁ RÁDA DIVOČINU
HANELE
JOHANKA Z ARKU

NEVĚSTA NA ÚTĚKU
SBĚRATEL KOSTÍ
INSTINKT
STIGMATA
STUART LITTLE

pozn.: filmy označené SUP jsou širokoúhlé

BADMINTON

Prodloužení výzvy

O víkendu se v hale Sokola Dobrušky konal druhý celorepublikový turnaj Grand prix
mladšího žactva – U13. Vynikajícího a svého prozatím životního úspěchu zde dosáhla
dvanáctiletá Miroslava Růžičková, která se probojovala do finále. Druhá nejdecká hráčka Antonie Borčíková obsadila 9.-16. příčku. Ve čtyřhře dívek obsadil pár Růžičková,
Valentová (LF Plzeň) 5.- 8. místo. V mixu se probojovala Růžičková se svým novým
deblovým partnerem do semifinále. Přáli bychom Mirce, kdyby se jí na květnovém MČR
podařilo své pozice obhájit, a přivézt pro Jiskru cenný kov.

SPORTOVEC
ROKU

Nejdecké stříbro a ostrovský bronz z oblastního přeboru
žákovských družstev
Semifinálovým soupeřem Ostrova byla Jiskra Nejdek. Družstvo, které do Plzně jelo
v kompletní sestavě Fassel, Šťastný, Slanina, Borčíková, Růžičková a Kudrnová, narazilo ve skupině na pozdější vítěze turnaje Slavii LF Plzeň, které po velkém boji podlehli
3:4 a postupovali ze 2. místa. Výsledky ve skupině: Nejdek – Sl. LF Plzeň 3:4, - Dobřany
7:0. Konečné pořadí: 1. Slavia LF Plzeň, 2. Jiskra Nejdek, 3. TJ Ostrov, 4. Sokol Doubravka, 5. BKV Plzeň, 6. TJ Dobřany.
Manažer odd. Newiak

WITTE

otevřený turnaj v Badmintonu

25.3. Grand Prix (C) - Registrovaní hráči do 15 let
CUP
1.4. Grand Prix (C) - Registrovaní hráči do 13 let
(tělocvična ZŠ na náměstí)
NEJDEK

Vyzýváme všechny sportovce a kluby,
aby navrhli (pokud tak již neučinili) své
kandidáty na sportovce roku 1999. Nominace musí obsahovat jméno, výsledky, umístění (oblastní, krajské, republikové, či mezinárodní), kategorii
(případně počet účastníků v kategorii,
charakteristika soutěže). U jednotlivců uveďte také věk kandidáta.

Vaše návrhy noste do
Infocentra do 15. března.
Nominace vyhodnotí a sportovce či kolektiv roku ´99 vyhlásí odborná komise složená ze zástupců sportovních klubů a města. Forma vyhlášení výsledků a
předání cen bude upřesněna v příštím
čísle NRL.

Rozpočet města Nejdku na rok 2000
( příloha Radničních Listů)

PŘÍJMY A VÝDAJE NA HLAVNÍ ČINNOST v tis. Kč
POLOŽKA
PŘÍJMY
mzdy
SMO a sdružení Krušné hory - západ
daň z přidané hodnoty
auditor, právník, daňový poradce
pojistné
rozpočtová rezerva
daňové - ze závislé činnosti
11 600
z příjmu fyzických osob
6 300

VÝDAJE
3 357
94
500
350
306
1 358

POLOŽKA
mzdy
fond starosty
údržba počítačové sítě
leasing Octavia
pokuty - přestupková komise
faxy, kopie / provoz úřadu
dotace - přenesená státní správa
Celkem oddělení vnitřních věcí

PŘÍJMY

VÝDAJE
1 231
100
300
173

60
20
2238
2318

4 734

týden školní mládeže
TOS
cyklostezky
provoz hřiště Limnická
Celkem tělovýchova

0

7
400
150
200
757

5 965

mzdy
Radniční listy

40

966
180

zastupitelé - mzdy
kancelář starosty - mzdy
Celkem státní správa a samospráva

1 352
2 042
3 394

kulturní akce - vstupné
muzeum
Kruh přátel hudby

40
36
20

120
82
80

mzdy
územní plánování
monitoring
sankce ŽP

1 042
100
50

knihovna, poplatky/ provoz, investice
kino, vstupné / provoz, oprava střechy
Kniha „První tanec v K.V.“
Celkem kultura

62
262
50
510

800
807
125
3 160

Infocentrum a propagace - tržby
propagace

50

67
80

450

Pouť dobré vůle, vstupné
Celkem obchod a služby

30
80

160
307

čištění a údržba komunikací

z příjmu právnických osob
z příjmu plátcova pokladna
daň z nemovitosti
správní a místní poplatky
Kazašští Češi - splátky půjček

10 600
790
2 300
1 550
12

úroky z vkladů
Celkem odb. ekonomický

600
33 752

50

pokuty
Celkem odd. SÚ a ŽP

50
100

1 192

mzdy
pokuty

40

Celkem živnostenský úřad

40

450

mzdy
MŠ poplatky rodičů/ provoz
545
ZŠ popl. školní družina
120
ZŠ Karlovarská ul.
ZŠ náměstí Karla IV.
ŠJ, stravné v MŠ+ZŠ / provoz
2 900
školství - běžná údržba a pojištění
pečovatelská služba
převody mezi obcemi
180
sociální dávky OkÚ - MěÚ
6 100
dotace na žáka z OkÚ
1 524
úhrady pohřbů bez pozůstalých
Celkem odd. šk. a soc. věc
11 369

1 115
2 022

mzdy
provoz
leasing a pojištění Felicie
odchytová stanice
pokuty, pult centrální ochrany
Celkem městská policie

1 690
1 910
3 800
515
500
100
6 100
30
17 782
3 781
517
127
153

600

dopravní značení - materiál
opravy komunikací ve vlastní režii
opravy chodníků
revize a opravy mostů
PD komunikací
dopravní obslužnost ( včetně Ostrova)
doprava - prodej sypkých materiálů
650
mzdy
pojištění
splátky a úrok z úvěru
veřejné osvětlení - oprava
hřbitov - provoz
provozní výdaje včetně materiálu na údržbu

6 850
277
2 260
400
65
5 000
400
1 700
400
350
155
100

4 578

likvidace černých skládek
prodej známek TDO/ svoz TDO
3150
nebezpečný odpad - likvidace + doprava
separovaný odpad - nájem za iglú, likvidace
veřejná zeleň
pískové plochy, parkoviště

hasiči, provoz, opravy, výstroj
IZS, provoz a investice

1 150
355

ostatní příjmy, veř.osv., popelnice
Celkem technické služby

Celkem požární ochrana a IZS

1 505

odvod odpisů z HOČ
zapojení zůstatku ZBÚ
Saldo HOČ
Celkem financování

900
900

PŘÍLOHA RADNIČNÍCH LISTŮ
Mgr. Luděk Sequens
CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY a VÝDAJE HLČ

2 930

500
4300

150
1 400
1 190
500
150
238

22 185

8 709
2 865
1 116
12 690
66 059

66 059

Rozpočet města Nejdku na rok 2000

Březen 2000 (příloha NRL)

VÝNOSY A NÁKLADY NA HOSPODÁŘSKOU ČINNOST
POLOŽKY
VÝNOSY
ODBOR TEPLOFIKACE A VaK
mzdy
prodej / nákup tepla
66 977
opravy
přímé náklady a režie
odpisy
úroky z vkladů / úvěrů
120
zůstatek účtu / odvod salda
2 577
Celkem teplofikace
69 674

NÁKLADY

mzdy
opravy - ÚV Vysoká Pec, kanalizace
přímé náklady a režie
splátka půjčky na ČOV - SFŽP
úroky z půjčky a úvěrů
odpisy
poplatek za čištění v ČOV
vodné a stočné / nákup vody 10 618
vlastní výkony (fekál. vůz)
107
Celkem VaK
10 725

1 323
2 000
1 630
564
936
1 477
2 960
280

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ
mzdy
LSPP - OkÚ / služby LSPP
opravy a revize
tržby za služby a nájem NP
zálohy na energie / provoz
rentgen - leasing
odpisy
úhrady výkonů -pojišťovn
dotace na vykrytí ztráty
zůstatek účtu
Celkem zdravotnictví

750
935
180

4 300
2 105
250
8 520

POLOŽKA
VÝNOSY
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
mzdy
byty, NP, úhrada služeb, energie
7 500
opravy bytového fondu
revize a porevizní opravy
přímé náklady a režie
sdružení nájemníků správa / platby
100
likvidace majetku
správa lesů
200

NÁKLADY

70
1 045
1 013
118
150
120

11 170

prodej pozemků
3 000
prodej bytů
3 800
daň z převodu nemovitosti
auto pro údržbu - leasing
odpisy
Kult.dům pronájem / rakonstr. střechy 120
pronájem pozemků
800
pojištění majetku
splátky úvěrů a úroky
byty a NP
4 900

5 834
450
250
200
1 055
448

úroky z vkladů
400
půdní vestavby 9.květen - spoluúčast 300
čp. 152 - náhradní ubytování
jiné výnosy
50
zůstatek účtu
2 000
převod do FRB
Celkem správa majetku
23 170

1 378
22 353

283

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM 112 089

110 973

3 205
36 090
7 200
7 274
6 949
6 107
2 105
68 930

2 438
7 500
1 500
800
1 568
1 000
200
250

216
2 917

70

1 116

SALDO

8 520

STRUKTURA PŘÍJMŮ MĚSTA v tis. Kč
daň ze závislé
činnosti
7%

daně z příjmu
11%

výnosy z hosp. činnost
daň zezávislé činnosti
daně z příjmu
daň z nemovitosti
správní a místní poplatky
dotace
sankce a pokuty
poplatky za služby
ostatní
CELKEM

112 089
11 600
17 690
2 300
1 550
10 962
200
4 485
5 520
166 396

výnosy z hosp.
činnosti
67%

dotace
7%

ostatní
3%

daň z nemovitosti
1%
správní
a místní
poplatky
1%
sankce
apokuty
0%

poplatky za
služby
3%

Březen 2000 (příloha NRL)

Rozpočet města Nejdku na rok 2000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v tis. Kč
POČÍTAČOVÁ SÍŤ
INFORMAČNÍ SYSTÉM MĚSTA, HW a SW

2000
výdaje

2001

2700

CELKEM
2700

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ BERNOV SÍTĚ - PRO RD
KANALIZACE a KOMUNIKACE

příjmy - dotace a půjčka
výdaje

11 400
19 850

5100
9000

PLYNOFIKACE

výdaje

PŘELOŽKA VYSOKÉHO NAPĚTÍ

příjmy
výdaje

URBANISTICKÁ STUDIE

výdaje
celkem

200

200
34700

výdaje

1100

1100
500

3 250

16500
28250
3250

1600
3000

1600
3000

TRAFOSTANICE LIMNICKÁ
NÁMĚSTÍ KARLA IV - REKONSTRUKCE
REKONSTRUKCE FASÁDY čp. 238 (muzeum)

výdaje

500

CHODNÍKY, STÁNÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

výdaje

3000

3000

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

výdaje

2000

2000

PARK u kostela sv. MARTINA

výdaje

100

PARK u ŠKOLY

výdaje

500

500

OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY ZŠ

výdaje

2500

2500

700

800

OPRAVA FASÁDY č.p. 239, MěÚ

výdaje

1000

1000

MOBILIÁŘ - hodiny, zábrany, koše, pumpa

výdaje

100

100

200

ZELEŇ - stomy a keře

výdaje

100

100

celkem

200
10700

CYKLOSTEZKY
PŘÍSTŘEŠKY, MAPY, STEZKY

výdaje

200

200

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
plynofikace FOJTOV, odvodnění LIMNICE, přístavba požární zbrojnice SDH Nejdek, rekonstrukce čp.128 aj.
příjmy
výdaje

375
775

375
775

2000

2000

TECHNICKÉ SLUŽBY - MECHANIZACE
leasing SEKAČKA, VALNÍK, SKLÁPĚČKA aj. výdaje

č.p. 692 - REKONSTRUKCE - „DŮM HRŮZY“
Dům s pečovatelskou službou

příjmy - dotace
výdaje

9800
13600

9800
13600

19600
27200

PŘÍJMY
doplatek SFŽP za parovod
dotace a půjčky
fondy IKS Komerční Banky

3000
38475
7000

úvěr ČSOB*

30900

PŘÍJMY celkem

79375

VÝDAJE
VÝDAJE celkem

* Typ úvěru u ČSOB byl zvolen záměrně jako velmi bezpečný s ohledem na možná rizika tohoto roku i příštích let, viz:
potencionální ukončení činnosti podniku VLNAP a.s.
potencionální havárie parovodu
důsledky nového financování VÚSC

79 375

Rozpočet města Nejdku na rok 2000

Březen 2000 (příloha NRL)

ROZPOČET FONDU ROZVOJE BYDLENÍ v tis. Kč
POLOŽKA

PŘÍJMY

zůstatek účtu FRB z r.1999
převod 50% z prodeje bytů

2892
1378

splátky půjček poskytnuté jiným vlastníkům
př.dotace + př.spoluúčast čp.591

63
2860

VÝDAJE

rekonstrukce čp.591 (bývalá zvláštní škola)

4000

účelová půjčka na opravy, modernizaci a výstavbu

1070

PD (akce Rolavská - 4bj., náměstí čp.6-7)

200

holobyty Chodovská

1923

CELKEM

7193

7193

Město Nejdek obdrželo v roce 1999 bezúročnou, do deseti let splatnou půjčku na FINANCOVÁNÍ ROZVOJE BYDLENÍ. Minulý rok
rozdělilo město občanům na rekonstrukce a stavbu bytů půjčky ve výši 900 tisíc korun. Tento program bude pokračovat i letos. Navíc se z půjčky
rekonstruuje DŮM čp. 591 v ulici Bratří Čapků a na Chodovské ulici se zřídí HOLOBYTY.

MĚSTO NEJDEK Z ROZPOČTU LETOS VYDÁ
svými výdaji na jednoho svého občana
NA JEDEN DEN

8.552 obyvatel k 31.12.98

29833 Kč

na dítě v MŠ

258 dětí

34 Kč

na žáka v ZŠ

984 žáků

25 Kč

psa v útulku

8 psů

na zimní údržby komunikací

4 měsíce

41 Kč
7142 Kč

na bezpečnost a prevenci

16620 Kč

na zdravotní péči

23230 Kč

NA KULTURU NA OBYVATELE

327 Kč

NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU NA OBYVATELE

70 Kč

NA ODVOZ ODPADŮ NA OBYVATELE

484 Kč

PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM OKRESNÍHO ÚŘADU
na pečovatelskou službu

500000 Kč

na knihovnu

379000 Kč

MĚSTO NEJDEK VYBÍRÁ TYTO MÍSTNÍ POPLATKY
POPLATEK ZE PSŮ
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
POPLATEK Z VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
POPLATEK Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ
místní poplatky

700 Kč

max. sazba za rok

2 Kč

za lůžko a den

20 Kč

za m2

5%

z vybraného vstupného

20000 Kč
750000 Kč

z jednoho přístroje

