
Nájemníkům, kteří zaplatí své
dluhy, odpustí město penále
PETRA ŠPITÁLSKÁ

Mělník – Skoro patnáct let už
město marně vymáhá dluhy
na nájemném od několika lidí.
Podle mělnického starosty
Ctirada Mikeše u některých z
nich dlužné částky dosáhly
milionu korun. A mezi dluž-
níky je i nájemnice, u níž má
město dokonce přes jeden a tři
čtvrtě milionu korun. K neza-
placenému nájemnému totiž
patří i ostré penále.

Naděje, že by město své pe-
níze dostalo, je chabá. A dluž-
níci v bytech, za které neplatí
nájemné, dále bydlí. „Mezi
lidmi, kteří městu dluží nej-
vyšší částky, jsou většinou sa-
motné matky s několika dět-
mi. Z toho vycházejí i soudy.
Než je rozhodnutí o vystěho-
vání pravomocné, táhne se to

nejméně deset let,“ pozname-
nal mělnický starosta.

Odpustit dlužníkům celé
částky město nemíní, snaží se
jim ale pomoci nabídkou, že
splatí-li dlužné nájemné, pe-

nále jim odpustí.
Částky za penále jsou při-

tom výrazně vyšší než holé
dluhy. Například u nájemni-
ce, dlužící městu milion osm
set tisíc korun, je nezaplacené
nájemné asi 350 tisíc korun.
Penále je tak po letech pětkrát
vyšší než základní dluh.

„Protože jde většinou o ná-
jemníky sociálně slabé, víme,
že jde o nesplatitelné částky,“
vysvětlil Ctirad Mikeš příči-
nu amnestie, odpouštějící ná-
jemníkům penále a poplatky.

„Je to pro nás cesta, jak jim
pomoci, a pro ně šance splatit
své závazky. Většina z nich už
má pochopitelně kvůli dlu-
hům vydané exekuce,“ připo-
mněl.

Pokud dlužníci nabídku
města nevyužijí, bude město
dlužné částky v plné výši vy-

máhat. „S vědomím toho, že
na ně pravděpodobně nedo-
sáhneme,“ doplnil smířeně
starosta.

U největších dlužníků, kte-
ří jsou nájemníky městských
bytů, má město přes čtyři a
půl milionu korun. A další ná-
jemníci mu dluží nižší částky.

„A to nejsou jediné peníze,
které má město u dlužníků,“
připomněl Ctirad Mikeš, pod-
le kterého jen na úseku do-
pravy dluží lidé mělnické rad-
nici patnáct milionů korun,
část samozřejmě za pokuty.
„Těmto dlužníkům ale nemů-
žeme nabídnout, že jim od-
pustíme penále. Jsou to sice
peníze, které jdou do rozpočtu
města, jde ale o státní správu,
na níž se vztahuje zákon o
správě poplatků,“ doplnil
mělnický starosta.

Například u nájemnice, dlužícíměstumilion osm
set tisíc korun, je nezaplacené nájemné asi tři sta
padesát tisíc korun. Penále se tak po letech
dostalo na pětkrát vyšší částku, než je holý dluh.

SLOUPEK BARBORY TESNEROVÉ

O farmářské trhy prý

není zájem. Ale proč?
Farmářské trhy, které před rokem či dvěma zažívaly obrov-

ský boom, se rozhodně neuchytily všude. Zatímco v Praze snad
nenajdete náměstí, na kterém by v sezoně nějaký ten zemědělec
neprodával produkty ze své zahrady nebo výrobky z mléka,
masa či mouky, v menších městech už to tak slavné není. Ani
zdaleka.

Na Mělnicku je možné najít pouze jedno město, ve kterém se
farmářské trhy konaly, konají a budou konat i v letošním roce.
A pravděpodobně i v letech dalších. Na mělnické náměstí Míru
se navíc farmáři budou od jara sjíždět každý týden, prý na po-
pud místních lidí, kterým trhy jednou za čtrnáct dní nestačily.

Naopak v Kralupech zrušili trhy před pár lety a v Neratovi-
cích je po ročním fungování podle všeho také čeká rychlý konec.
Z obou těchto měst přitom zaznívají hlasy, že důvodem jsou
především vyšší ceny prodejců.

Je tomu ale skutečně tak? Vždyť kupní síla v Mělníku nemůže
být o mnoho vyšší než v Kralupech či Neratovicích.

Neleží tedy pravý důvod někde trochu jinde? Není to spíš
omezenou nabídkou prodejců nebo termínem konání trhů než
tím, že by tamní lidé byli škrti, skrblíci a škudlilové?

Jak to vidíte vy? barbora.tesnerova@denik.cz

ČÍSLO DNE

15
milionů korun má na začátku le-
tošního roku Mělník u dlužníků z
oblasti dopravy, tedy i za neza-
placené pokuty. Další vysoké
částky dluží radnici lidé, kteří ne-
platí nájemné v městských by-
tech, zapsynebozaodpady. (pe)

Mělničtí strážnícimajíměsto rozdělené na své úseky.
Co řeší nejčastěji u autobusového nádraží nebo naBlatech?

Zítra

čtěte

Děti se naučí pohybovat ve vodě v oblečení
Neratovice – Zajímavý a užitečný kurz zahájí v dubnu nerato-
vické rodinné centrum Myšák. Vedle záchrany dítěte při pádu
do vodního prostředí, která je součástí kurzu plavání dětí, se bu-
dou lektoři od dubna do června zaměřovat také na aktivní se-
bezáchranu. Děti ve věku od jednoho roku do osmi let si tak v ba-
zénu budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, jak obtížné je po-
hybovat se ve vodě v oblečení, a naučí se, jak se v takovém pří-
padě mají chovat. Přihlášky je možné posílat na e-mailovou ad-
resu info@mysak.cz nebo na číslo 723 589 614. (btk)

David Vačilja bude odpovídat
ve středu 25. února od 13.00 hodin

s manažerem multifunkčního centra
beřkovické psychiatrické nemocnice

DAVIDEM VAČILJOU
dotazy můžete pokládat
nawww.melnicky.denik.cz

Mělnické sportovce podpoří nová komise
Mělník – Novou sportovní ko-
misi města, jež má dvanáct
členů, vede radní pro sport Pe-
tr Limprecht. Městský stráž-
ník a šéf klubu taekwondo,
který má za sebou pětadvacet
let sportovní činnosti, říká:
„Mým cílem je pravidelně oce-
ňovat úspěchy mělnických
sportovců, a tím je propagovat
ainspirovatdalší.“

Úkol sestavit sportovní ko-
misi dostal právě Petr Lim-
precht. A neměl to snadné.
„Každý, kdo se věnuje sportu,
je hoden obdivu a měl by mít
možnost přispět svými názo-
ry, radami a podněty k další-
mu zlepšování a vývoji sportu
v našem městě. Bohužel ale
není možné, aby zástupce kaž-
dého sportovního odvětví byl
zároveň i členem komise,“ po-
znamenal radní pro sport a vy-
světlil, že komise byla sesta-
vena tak, aby její členové za-
stupovalirůznédruhysportů.

Tajemníkem komise se pak
stala vedoucí odboru školství

a kultury městského úřadu
Zuzana Jansová, jejíž úlohou

je věnovat se veškeré admi-
nistrativě spojené a dotacemi
nasport.

Mezi členy komise jsou ved-
le Petra Limprechta i zastupi-
tel Kryštof Marounek, předse-
da sportovního klubu Box, a
radní Ondřej Tichota, bývalý
novinář, který tam zastupuje
veřejnost.

Další sportovní odvětví za-
stupují předseda České unie
sportu v kraji Pavel Suk, před-
seda výkonného výboru
Okresního tělovýchovného
sdruženívMělníkuamístního
fotbalového klubu Stanislav
Barda, předseda mělnického
hokejového klubu Junior Jiří
Krejsa, jednatel Tělocvičné
jednoty Sokol v Mělníku Bo-
huslav Bubník, házenkář Sta-
nislav Kotek, sportovní novi-
nář Jiří Rejman, Rudolf Hra-
decký z Klubu veslařů mělnic-
kých a zástupce hasičského
sportuJosefNedvěd. (pe)

Mělnická sportovní komise
Petr Limprecht (předseda komise) – předseda oddílu Taekwondo,
mezinárodní rozhodčí, vedoucí národní reprezentace
Zuzana Jansová – tajemnice komise, vedoucí odboru školství a kultury
(administrativa spojená s poskytování dotací na sport)
Kryštof Marounek – předseda SK Box, provozovatel tělocvičny v ulici
Sportovní (za úpolové sporty)
Pavel Suk – předseda Středočeské krajské organizace České unie sportu
(metodická, administrativní a legislativní pomoc sportovním klubům)
Stanislav Barda – předseda výkonného výboru OTS Mělník, předseda
FC Mělník, správce sportovního areálu Na Podolí a haly BIOS
Stanislav Kotek – dlouholetý házenkář, podpora mládeže

Jiří Krejsa – předseda HC Junior Mělník, provozovatel zimního stadionu
Bohuslav Bubník – jednatel Tělocvičné jednoty Sokol Mělník (Tyršův
dům a sportovní areál)
Jiří Rejman – novinář, redaktor ČT sport, zastupuje TJ EMĚ (volejbal,
basketbal, judo...)
Ondřej Tichota – v minulosti novinář, v komisi reprezentuje veřejnost
Rudolf Hradecký – zástupce Klub veslařů mělnických
Josef Nedvěd – zástupce hasičského sportu

NEJLÉPE MÍCHALA NÁPOJE TEREZA BRABENCOVÁ

BARMANSKÉHO kurzu ve
Střední odborné škole a středním
odbornémučilišti v Horkách nad
Jizerou se pod vedením zkušené
barmanky zúčastnilo třináct
tamních studentů. Vedle prak-
tické části se adepti namistry
v tricích se šejkry nevyhnuli ani
nezbytné teorii. Lektorka Jana
Tomanová (vpravo na snímku
vpravo dole) na závěr jako nejši-
kovnější účastnici kurzu ocenila
studentku druhého ročníku oboru
kuchař – číšník TerezuBraben-
covou (uprostřed na snímku
vpravo dole). Foto 3x: Archiv školy

Miminko týdne

MIMINKEMTÝDNE se stal Václav Hruška, který se rodičůmVero-
nice aVáclavovi z Radouně narodil vmělnické porodnici 6. února.
Gratulujeme! Foto: Deník/Věra Krajníková

Na zvířátka čekají v sokolovně soutěže
Veltrusy – Veltruská sokolovna bude poslední únorovou sobo-
tu, kdy se ve městě koná karneval, plná zvířátek. Rodinné cent-
rum Havránek tam totiž od patnácti hodin pořádá maškarní
karneval na téma Máme rádi zvířata. Na malé návštěvníky če-
ká v sokolovně dovádění při muzice, soutěže a hry. Dospělí i dě-
ti přitom mají mít s sebou boty na přezutí. Vstupným je padesá-
tikoruna za celou rodinu. (pe)
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