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Zdravíme vás v&scaron;echny, lidi, co sem "chodíte". Spustila se petiÄ•ní akce na podporu boje Chomutova s neplatiÄ•i
a nepÅ™izpÅ¯sobivci; a proto - pokud s na&scaron;ím poÄ•ínáním souhlasíte, podpoÅ™te nás. Petice je na této stránce: ZDE.
UÅ¾ se totiÅ¾ nemÅ¯Å¾eme dívat na útoky a osoÄ•ování ze strany vládních institucí, které zaÅ¾ívá chomutovský magistrát a j
primátorka Ivana Å˜ápková pro jejich snahu vyÅ™e&scaron;it problém nepÅ™izpÅ¯sobivých obÄ•anÅ¯.
Mezi chomutovskou primátorkou Å˜ápkovou a ministrem Kocábem se v posledních dnech rozhoÅ™el spor. Radnice totiÅ¾
zavedla novinku. Zabavuje neplatiÄ•Å¯m sociální dávky hned poté, co je na úÅ™adu vyinkasují. Proti tomu se
ov&scaron;em Kocáb ostÅ™e ohradil, je to podle nÄ›j protiprávní. Å˜ápková s ním nesouhlasí. PoÅ¾ivatelé dávek podle ní
dluÅ¾í na nájemném 240 milionÅ¯ korun, a v&scaron;echny ostatní zpÅ¯soby, jak z nich peníze dostat, selhaly. Je ochotná
dokonce pomoci se zavádÄ›ním tohoto postupu i dal&scaron;ím radnicím. Exekuce jsou v poÅ™ádku i podle expertÅ¯, které
do Chomutova poslalo ministerstvo spravedlnosti.

Primátorka dokonce nabídla byt po neplatiÄ•ích pÅ™ímo Kocábovi. Ten nejdÅ™íve byt nepÅ™ijal, ale nakonec podlehl
mediálnímu tlaku a chystá se do nÄ›j na týden pÅ™estÄ›hovat v polovinÄ› bÅ™ezna.
&bdquo;Pana Kocába jsem vyzvala, a
pÅ™edloÅ¾í do konce bÅ™ezna nÄ›jakou smysluplnou a vyváÅ¾enou koncepci nebo aÅ¥ svoje ministerstvo okamÅ¾itÄ› zru&
u&scaron;etÅ™ené peníze dá k dispozici radnicím," prohlásila primátorka. MÄ›sto a obce by prý peníze pÅ™i Å™e&scaron;ení
problémÅ¯ umÄ›ly vyuÅ¾ít lépe. Jako pÅ™íklad uvedla práci terénních sociálních pracovníkÅ¯, kterých je málo. &bdquo;PÅ™ito
právÄ› o terénní pracovníky jsme ministerstvo Å¾ádali a uÅ¾ tÅ™i mÄ›síce marnÄ› Ä•ekáme na nÄ›jakou reakci."
Jak si
chomutovská primátorka koncepci pÅ™edstavuje? &bdquo;SamozÅ™ejmÄ› nemyslím workshopy nebo takové to prázdné
tlachání a sezení u kulatého stolu, ale konkrétní Å™e&scaron;ení. Na jedné stranÄ› jasné kroky, jak donutit nepÅ™izpÅ¯sobivé,
aby si plnili své povinnosti a dodrÅ¾ovali zákon. A na druhé stranÄ› podporu," upÅ™esÅˆuje Å˜ápková. Jako pÅ™íklad uvedla
postup svého mÄ›sta. Na jedné stranÄ› tvrdý postup vÅ¯Ä•i dluÅ¾níkÅ¯m a nepÅ™izpÅ¯sobivým - vystÄ›hovávání neplatiÄ•Å¯, e
po výplatách sociálních dávek, kontroly v bytech. A na druhé stranÄ› azylové domy, sociální byty, &scaron;kolení
mÄ›stského ústavu sociálních sluÅ¾eb na téma &bdquo;jak se vyhnout lichváÅ™Å¯m", &bdquo;jak dobÅ™e hospodaÅ™it" a
podobnÄ›.
Ministr Michael Kocáb koncem února Å™ekl, Å¾e by mohl strávit pár dnÅ¯ ve vybydleném bytÄ› po
chomutovských neplatiÄ•ích. Ale pouze za pÅ™edpokladu, Å¾e najde volné místo v kalendáÅ™i, bude mít pÅ™ístup k internetu
vezme s sebou Ä•ást svého týmu.
"Otázka nÄ›jakých schÅ¯zek, pobytÅ¯, to jsou anekdotické záleÅ¾itosti. Jsem ochoten do
Chomutova jet bydlet," Å™ekl ministr . "Musím si tam vzít ale pÅ¯lku svého kabinetu, coÅ¾ bude urÄ•itÄ› docela sloÅ¾ité," domn
se Kocáb. "PÅ™inejmen&scaron;ím by tam mÄ›l být internet, abychom mohli pokraÄ•ovat v agendÄ›," podotkl. (z tisku)
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