
PRVNÍ ROK NA CHOMUTOVSKÉ RADNICI
KOSTLIVCI - PÁR ČÍSEL

600 + 500 TISÍC KČ
zatím zaplaceno UOHS na pokutách za
výběrová řízení v areálu Zadních Vinohrad.

3,825 MILIONU KČ
zatím zaplaceno dotačnímu úřadu za diskriminační
podmínky ve výběrových řízeních na stavby v areálu
Zadních Vinohrad.

127,5 MILIONU KČ
je vyčíslení hrozící vratky dotace na tréninkovou halu na
Zadních Vinohradech. Podezření na neoprávněné čerpání
veřejné podpory se snad podaří vyvrátit.

23,2 MILIONU KČ
je výše vyměřené korekce za zimní stadion. Věříme,
že ministertvo financí částku sníží.

2,4 MILIONU KČ
shledal audit ministerstva financí jako částku, kterou by
město mělo vrátit z dotace na letní stadion na Zadních
Vinohradech.

63,9 MILIONU KČ
vyměřili opět auditoři ministerstva financí jako vratku
dotace za projekt doplnění infrastruktury areálu na Zadních
Vinohradech. Město se bude jako v předchozím případě
bránit.

3,4 MILIONU KČ
spočítali auditoři ministerstva financí jako částku, kterou by
město mělo vrátit za projekt Revitaizace sídlišť Březenecká,
Kamenná a Písečná.

TÉMĚŘ 3/4 MILIONU KČ
činí smluvní odstupné exšéfa Chomutovské
bytové. Smlouvu uzavřelo předchozí vedení.

VÍCE NEŽ MILION KČ
si jako výslužku na základě smlouvy odnesl exšéf DPCHJ.

12 MILIONŮ KČ
si rozdělili na odměnách během pěti let čtyři lidé ve vedení
městské policie.

600 TISÍC KČ
stálo založení akciovky Chomutovské technické služby, která
nikdy nevyvíjela činnost. Obvyklá sazba za takový úkon
přitom nepřekročí 100 tisíc Kč.

PŘES 3 MILIONY KČ
činila v roce 2014 ztráta, která městu plyne prý z
výhodného podnájmu Kamencového jezera. Město ročně
obdrží na nájmu 270 tisíc Kč, ale do služeb a údržby
investuje vždy nejmémě 2,5 milionu Kč a další prostředky
do drobných oprav.

650 TISÍC KORUN MĚSÍČNĚ
stojí úklid a údržba areálu na Zadních Vinohradech. To je
přibližně dvakrát více, než výše nabídek ve výběrovém řízení,
které pro diskriminaci uchazeče zrušil Úřad na ochranu
hospodářské soutěžě. Poté prý kvůli stavu nouze byla
uzavřena smlouva bez otevřeného výběrka s drahým
dodavatelem.

42 MILIONŮ KORUN
stála město  tzv. portálové řešení a další datové a
softwarové vybavení. Následné externí sužby IT
specialistů dělají z Chomutova město s nejdražší
správou počítačů a sítí v republice.

PLÁN A REALITA

Vypořádání se s kostlivci a těžko
vypověditelnými smlouvami s
drahým plněním či nutnost
organizačních změn zabírá mnoho
času. Více než jsme čekali. I přesto
se nám dařilo naše plány plnit.

CO SE POVEDLO

Zakázali jsme hazard ve městě. A to včetně kasin.
Už jen počkat, až stávajícím hernám vyprší
licence.

Přeměnili jsme Městskou policii v
dobře a poctivě fungující organizaci.

Pozitivní změny v dopravním podniku včetně zavedení
bezplatného  jízdného pro seniory a dárce krve.

Do oprav obecního majetku a do údržby ulic více
než předtím mluví občané  a jejich hlasy jsou
zpravidla vyslyšeny.

Směrnice pro veřejné zakázky zvýšila
transparentnost veřejného zadávání. Zakázky už
nejsou jen pro úzký okruh uchazečů. Navíc se
směrnicí musí řídit i městské organizace.

Doposud byly na webu města zveřejňovány jen
smlouvy, a to většinou bez uvedení údajů o druhé
smluvní straně. Nově zveřejňujeme i dodatky
smluv a také všechny objednávky a faktury.

Radnice se otevřela podnikavým a
kreativním lidem.

Zachránili jsme před demolicí bývalé městské
lázně a směřujeme k jejich novému využití.

Zavedli jsme organizační změny, které směřují
ke kvalitnějšímu plánování rozvoje města a k
efektivnější kontrole městských investic.

Změnili jsme a stále měníme radniční
Chomutovské noviny.

Začali jsme vážně dbát o kvalitu veřejného
prostoru, a tak jsme například stopli
výstavbu obludné konstrukce na náměstí
TGM.

Po mnoha letech marného volání odborníků
má Chomutov konečně noclehárnu, jejímž
smyslem je navracet osoby bez přístřeší do
běžného života.

Primátor plní slib a pravidelně se vydává, nyní už
bez účasti médií, na tzv. primátorské procházky.

Zařídili jsme, aby na webu města byly zveřejněny
videozáznamy z jednání zastupitelstva města.

Pomohli jsme propojit školy do projektu, který
pomůže žákům s hendikepem k dobrému
vzdělání.

Důsledně uplatňujeme dosud málo řešené
reklamace staveb v areálu Zadních Vinohrad.

Vytvořili jsme kvalitní koncepci sociálního
bydlení a nyní na ni hledámě finance v dotačních
programech.

Pomáháme nemocnici s úklidem a
údržbou areálu.

Vytvořili jsme novou grantovou politiku. Nyní
je jasnější, co a koho město podporuje.

CO CHYSTÁME

TRANSFORMACE KULTURY

Spolu s externími odborníky zracionalizujeme chod kulturních institucí.
Provedeme audit společnosti Kultura a sport, zmapujeme fungování
knihovny a zvážíme kapacity organizace Chomutov re:kult a kulturní
části odboru kanceláře primátora. Výsledkem bude více muziky (tedy
kvalitní kultury a podpory talentů) pro různorodější publikum za méně
či stejně peněz. Otevřeme kino Praha jako centrum pro místní i
přespolní kreativce a společně s Národním technickým muzeem
zpřístupníme železniční depozitář. A budeme pokračovat v přípravě
projektu nového využití bývalých městských lázní.

KVALITNĚJŠÍ A DOSTUPNÉ BYDLENÍ
Zpracujeme koncepci bytové politiky. Cílem je zvýšit spokojenost
stávajících nájemníků Chomutovské bytové a.s. a vytvořit nabídku
dostupného a kvalitního bydlení pro osoby s nízkými příjmy.

PERLA KRUŠNÝCH HOR SE OPĚT ROZZÁŘÍ
Kamencové jezero chátrá a reakce Chomutovanů a diskutérů na
turistických serverech dávají vědět, že lesk perly Krušnohoří je
zašlý. Obnovíme jej nutnými investicemi od infrastruktury a
především vypovězením smlouvy se stávajícím podnájemmcem. Ve
spolupráci s renomovanými právníky, auditory a soudními znalci již
brzy připravíme analýzy, které by měly sloužit jako podklad k
vyvození politické a také trestní odpovědnosti těch, kdo nevýhodný
podnájem jezera zařídili.

SÍDLIŠTĚ - CESTA KE ZLEPŠENÍ
Mnohá panelová sídliště trpí přílivem spekulantů s bydlením,
nepořádkem a drobnou kriminalitou. Společně s vládní Agenturou
pro sociální začleňování (nebojte se toho názvu) chystáme
investice do dobrých nápadů ke zlepšení kvality života na sídlišti -
domovníci, více uklízečů v ulicích, pěší strážníci, více
volnočasových aktivit pro děti a mládež, právní podpora. Chceme,
aby se sídlištní školy staly centry pro rozvoj místního komunitního
života.

VEŘEJNÝ PROSTOR PRO OBČANY
Chceme lépe a chytře investovat. Vás občanů se zeptáme v
sociologickém průzkumu, co byste rádi ve svém okolí změnili. To
bude důležitý podklad pro plánování rozvoje města. A vůbec
zlepšíme plánování rozvoje města se zapojením veřejnosti. Tak
aby se v Chomutově dobře žilo.

MĚSTO TVOŘÍ JEHO OBČANÉ
Uděláme vše pro to, abychom zaktivizovali občany k přeměně města. K
tomu už nyní mohou pomoci  třeba tzv. mikrogranty.

VÍCE STRÁŽNÍKŮ
Už nyní je v ulicích města více strážníků než doposud a chystáme
se přijmout další.

SVĚTLO A SVÍTIDLA
Budeme investovat do úspornějších a vkusnějších pouličních
svítidel. Bezpečnost a hezčí ulice jednou ranou.

AUTOBUSY A TROLEJBUSY
Odborníkům jsme zadali vytvoření studie k optimalizaci MHD ve
městě. Spolu s experty a občany se pak pustíme do změn ke zlepšení
kvality a zvýšení efektivity veřejné dopravy.

KAM S ODPADY
A s odborníky také najdeme odpověď na otázku, kam s odpady.
Třídit, pálit, skládkovat?

MĚSTO TVOŘÍ JEHO OBČANÉ - VAŠE PŘÁNÍ A PODNĚTY PIŠTE PROSÍM NA ADRESU REKULT@CHOMUTOV-MESTO.CZ


