Mìsto

ZPRAVODAJ
Výsledky druhého svozu tetrapakù
Pøi druhém svozu tetrapakových odpadù z poèátku kvìtna svezly Severoèeské
sbìrné suroviny celkem 474 oranžových pytlù (0,505 t). Nejvíce jich (183) odložili
lidé v Dìèínì II. Poèet odložených pytlù byl nižší než pøi prvním svozu tetrapakù,
pøesto lze konstatovat, že je výsledek sbìru slušný. Odbor životního prostøedí, který
svoz organizuje, dìkuje všem zúèastnìným a vìøí, že další svoz bude ještì
úspìšnìjší.
Pøíští svoz probìhne 7.6.2004. Obèané odloží pytle ke sbìrným nádobám o den
døíve, a to v nedìli 6.6.2004. Oranžové pytle je možno si vyzvednout v distribuèních
místech: 1) Mìstský úøad Dìèín, Mírové nám., Dìèín IV, infocentrum v pøízemí; 2)
Mìstský úøad Dìèín, 28. øíjna, Dìèín I, odbor životního prostøedí; 3) sbìrný dvùr,
Dìèín IV, Pískovna; 4) sbìrný dvùr, Dìèín III, Zelená; 5) výkupna sbìrných surovin,
Slepá, Dìèín VII; 6) výkupna sbìrných surovin, Fügnerova, Dìèín I; 7) výkupna
sbìrných surovin, Vítìzství, Dìèín XXXI

Oznámení
ZM dne 29.4.2004 opìtovnì projednalo
návrh na prodej pozemkù v k.ú. Bynov a
usnesením è. ZM 0416 04 17 zveøejnilo
zámìr mìsta prodat pozemek p.è. 761/14
o výmìøe 121 m2, p.è. 761/12 o výmìøe
901 m2, p.è. 761/1 o výmìøe 1010 m2 a
èásti pozemkù p.è. 761/135, 797 a 784/2
o výmìrách upøesnìných GP, který bude
vyhotoven podle studie využití území
schválené SÚ Dìèín vše v k.ú. Bynov.

Dìtský respiraèní stacionáø
má nové provozovatele
Od dubna již není zøizovatelem
Dìtského stacionáøe mìsto, ale Sdružení
pro rozvoj Dìtského stacionáøe Dìèín,
obèanské sdružení, zastoupené Janem
Koutníkem. Mìsto pronajalo sdružení
budovu Na Pìšinì v Bynovì za 1000 Kè
roènì s tím, že zde nájemce zachová
èinnost stacionáøe. Nájemní smlouva je
uzavøena na dobu deseti let. Mìsto Dìèín
poskytlo v letošním roce sdružení dotaci
na zabezpeèení ambulantní léèebné péèe
pro dìti s opakovanými respiraèními
onemocnìními, alergozami a imunodefekty a pro dìti vyžadující zvláštní
zdravotní péèi ve výši 600 tisíc korun,
pøesto díky zmìnì zøizovatele zaøízení
ušetøí ve svém rozpoètu roènì asi pùl
milionu korun.

DÌÈÍN

Ceny letenek jsou bez letištních poplatkù a jsou platné v dobì tisku.
Zakoupíte-li letenku, poskytujeme vízový servis zdarma.

www.gtsint.cz

Z Mirového nám. v Ústí nad Labem po schodech nahoru a hned doprava (Objekt "VANA")
Tel: 475 200 560 • email: gts.ul@gtsint.cz

Mìsto hledá právníka
Mìsto Dìèín se sídlem Mìstský úøad
Dìèín, Mírové námìstí 1175/5, 405 38
Dìèín IV.- Podmokly hledá do
pracovního pomìru:

PRÁVNÍKA

VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN A DVEØÍ
40% ÚSPORA TEPELNÉ ENERGIE
moderní atraktivní vzhled • varianty dle pøání zákazníka
dlouhá životnost • snadná údržba
ZDARMA ZÍSKÁTE:
poradenství • zamìøení • dopravu

Požadavky:
splnìní pøedpokladù podle zák. è.
312/2002 Sb., §4, zákona o úøednících
územních samosprávných celkù a o
zmìnì nìkterých zákonù v platném
znìní
Kvalifikaèní pøedpoklady:
vysokoškolské vzdìlání, magisterský
studijní program v oblasti práva,
dobré komunikativní schopnosti

ZÁRUKA 5 LET

Proè právì MILUX Fenster?
· používáme jedny z nejkvalitnìjších materiálù
· pøíjemné a rychlé jednání
· úklid po dokonèení zakázky

poboèka Dìèín
tel.: +420 476 108 880
fax: +420 412 511 556
mobil: +420 603 289 895
+420 603 165 875
otevírací doba:
po - pá (dle dohody)
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Nový 5 komorový okenní systém

- elegantní design
®

- optimální izolace
- maximální bezpeènost
- velká životnost
- neomezené možnosti použití

NOVÝ PÌTIKOMOROVÝ SYSTÉM ZA CENU TØÍKOMOROVÉHO

Tato funkce je zaøazena do 10. až 12.
platové tøídy v souladu se znìním
zákona è. 143/1992 Sb., o platu a
odmìnì za pracovní pohotovost v
rozpoètových a v nìkterých dalších
organizacích a orgánech, ve znìní
pozdìjších pøedpisù. Místo výkonu
práce - Dìèín. Nástup do pracovního
pomìru dle dohody.
Informace pro zájemce o tuto
pracovní pozici podá:
Eva Tomášková, vedoucí oddìlení
personálního a mzdového Mìstského
úøadu Dìèín
tel. 412 593 306
e-mail: eva.tomaskova@mudecin.cz

Rozhodnìte o tržišti v Dìèínì
"Tøetího kvìtna se v Dìèínì uskuteènily jednodenní trhy na Masarykovì
námìstí. Vyvolaly u obyvatel øadu emocí, od chvály na oživení této èásti mìsta až
po rozhoøèení nad igelitovými stánky. Rozhodli jsme se proto zeptat pøímo Dìèanù
na jejich pøedstavu o trzích ve mìstì. Výsledkem ankety se budeme øídit pøi jednáních s podnikateli," øíká starosta Vladislav Raška.
Odpovídat mùžete do pátku 7.èervna 2004. Vyplnìný anketní lístek mohou
obyvatelé mìsta vhazovat do pøipravených schránek ve vstupních halách obou
hlavních budov mìstského úøadu na Mírovém námìstí a v budovì bývalého
okresního úøadu v ul. 28. øíjna. Formuláø ankety najdou Dìèané i na internetových
stránkách mìsta www.mudecin.cz

ANKETNÍ LÍSTEK "TRŽIŠTÌ"
Chybí mìstu Dìèín pravidelné trhy nebo kvalitní tržištì?

ano

Pokud jste odpovìdìli ano:
... kde by se mìly trhy konat? .....................................................................
... jak èasto by se mìly trhy konat? .............................................................
... jaký by mìl být sortiment zboží? ............................................................
Chcete, aby se trhy na Masarykovì námìstí konaly ve stejné podobì jako
3. kvìtna?
ano
ne
Dotazy, námìty a pøipomínky pro zpravodaj Mìsta Dìèína:
mail: zpravodaj@prpro.cz
adresa: PRpro s.r.o., Dobrovského 2, 405 01, Dìèín 1
Zájemci o inzerci mohou i telefonovat na mob. 777 18 19 20.

ne

Matuška konèí turné v Dìèínì
Nìkolikanásobný zlatý slavík Waldemar Matuška vystoupí na konci èervna
spoleènì se svojí ženou Olgou Blechovou a skupinou KTO v Dìèínì. Koncert je
dalším pøedstavením v rámci projektu Hvìzdy nad Dìèínem.
„Živý koncert je poslední v celé šòùøe Waldemara Matušky. Hned druhý den
odlétá zpátky do spojených státù,“ øíká poøadatel koncertu Jiøí Rous z agentury
PRpro a doddává: „O vystoupení v Dìèínì jsme jednali nìkolik týdnù a jsem rád,
že se nám podaøilo zajistit profinancování koncertu. Koncert je vyvrcholením
projektu v první polovinì roku.“
V rámci projektu v Dìèínì už vystoupil Ivan Mládek s Milanem Pitkinem, Zuzana
Bubílková, Jiøí Krampol èi Hana Zagrová. V druhé polovinì roku pak do Dìèína
zavítají Karel Šíp s Aloisem Náhlovským, František Ringo Èech s Uršulou
Klukovou a Petrem Martiòákem a o vánoèní koncert se postarají Královny popu
(Vondráèková, Machálková, Bartošová, Basiková, Kerndlová, Brožová) za doprovodu Orchestru Felixe Slováèka.
Vstupenky na W.Matušku jsou v pøedprodeji v CK Dezka na ulici Prokopa
Holého a na Støelnici. Vstupenky také lze rezervovat na tel. èísle 412 518 834.

www.mudecin.cz
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Vydává Mìsto Dìèín, tel: 412 593 111,
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DTP a tisk: komunikaèní agentura PRpro s.r.o.
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NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZŠIØUJE SE ZDARMA
ZPRAVODAJ
Obèané a firmy dluží mìstu 100 milionù korun
Dìèínská radnice má mezi obèany a
firmami pohledávky ve výši 100 milionù
korun. Nejvíce lidé dluží na nájemném a
z místních poplatkù lidé nejèastìji
neplatí za odpad. Nedoplatky na tomto
úseku jsou vymáhány rùznými formami
daòové exekuce.
„Než mùžeme pøistoupit k exekuci, je
nutné ze zákona udìlat øadu úkonù.
Dlužníkovi jsou zaslány: výzva k ohlášení, platební výmìr na základní poplatek, platební výmìr na zvýšení poplatku,
výzva k zaplacení v náhradní lhùtì, a
teprve pak mùže dojít k exekuci. Každý
z tìchto úkonù má až 30ti denní odvolací
lhùtu, takže je to bìh na delší tra,“
øíká Ing. Zdeòka Èeèáková, která má
na mìstském úøadì vymáhání pohledávek na pokutách a místních poplatcích
na starosti.
Úøedníci totiž postupují podle dlouhého seznamu dlužníkù a postupnì všechny obesílají. V souèasné dobì rozesílají
tisíce platebních výmìrù na nedoplatky
místního poplatku za komunální odpad
za rok 2002 a 2003.
U místních poplatkù má mìsto tøi roky
na to, aby zaèalo dluh øešit, tedy zaslalo
výmìr a až dvacet let pak lze dlužné
èástky vymáhat. Od prvního ledna
pøitom penále za nezaplacení vèas nebo
ve správné výši èiní až trojnásobek
poplatku. Konkrétnì v pøípadì poplatku
za odpad celkem dlužník mùže zaplatit
místo 500 korun až 2000 korun za rok.
„Když tøeba rodièe neplatí za své dítì,
mohou za osmnáct let vytvoøit svému
potomkovi více než tøiceti tisícový dluh
a notnì mu znepøíjemnit vstup do samostatného života,“ øíká Zdeòka Èeèáková.
Samotná exekuce je také pomìrnì kom-

plikovaná. Úøedníci musejí zjistit co
nejvíce dostupných informací o dlužníkovi. Napøíklad pošlou výzvy do všech
bank, zda u nich dlužník nemá úèet.
Pokud ano, mohou naøídit penìžnímu
ústavu provádìní srážek z úètu dlužníka.
K vymožení pokut a poplatkù bylo v roce 2003 Odborem ekonomickým Mìstského úøadu Dìèín vydáno zhruba 600
exekuèních pøíkazù na srážky z úètu
u penìžních ústavù, ze mzdy, dùchodù
nebo dávek státní sociální podpory.
„Èást neplatièù máme vùbec problém
sehnat, protože ve svém trvalém bydlišti
nepøebírají poštu nebo v místì trvalého
bydlištì opravdu nežijí. Pokud
nedostávají ani sociální dávky, je velice

Tradièní mìstské slavnosti i letos na Støelnici zahájila soutìž floristù pod názvem Dìèínská kotva 2004. Souèástí slavností je napøíklad zvací prùvod
na Historický trh májový, ohòostroj, Bambiriáda a další akce.
foto: Jiøí Rous

LEVNÉ VÝFUKY
KATALYZÁTORY
pro všechny typy automobilù
VÝROBA POTRUBÍ ZA STUDENA
S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU
PRODEJ SPORTOVNÍCH VÝFUKÙ
PRODEJ TAŽNÝCH ZAØÍZENÍ
výfuk Favorit, Felicie . . . 750 Kè vèetnì montáže a DPH
OPRAVY NA POÈKÁNÍ
MONTÁŽ ZDARMA
SERVIS, PRODEJ

Sofijská 2
(areál pivovaru)

Deèín 4
tel.: 777 025 079, 608 025 079
e-mail: vyfuky@centrum.cz

tìžké je najít,“ pøiznává Zdeòka Èeèáková.“
Nìkterá mìsta v poslední dobì pøistoupila k prodeji svých pohledávek.
Dìèín se ovšem k nìèemu podobnému
nechystá.
„Ta problematika není jednoduchá.
Pohledávky jsou daòové a nedaòové a
u tìch prvních jsme mimo jiné vázaní
mlèenlivostí. Ty druhé vymáhají správci
majetku, tedy pøímo úøedníci radnice a
nebo najatí správci bytù. Døíve si na vymáhání mìsto najalo specializovanou
firmu. Zjistili jsme, že pokud dluhy
vymáháme sami, jsme úspìšnìjší.
... pokraèování na stranì 2

Otvírací doba :
po - pá 8.00 - 17.00hod.

Prohlídka výfukù zdarma!

Mìsto žádá o dotace
Ústecký kraj
Mìsto podalo 5 žádostí o dotace
na programy, které vyhlásil Ústecký
kraj, a to na projektovou dokumentaci
na rekonstrukci koupalištì Pod zámkem,
na zpøístupnìní èásti sklepních prostor
dìèínského zámku, na zrestaurování
kašny na Masarykovì námìstí, na rekonstrukci ulice Bøezové a Hradecké a
na rekonstrukci sportovní haly Maroldova.
Projektová dokumentace na rekonstrukci koupalištì Pod zámkem by se
mìla týkat obnovy bazénù vèetnì technologie úpravy vody a vodních atrakcí,
vybudování nadzemních objektù, repasování rozvodù všech inženýrských sítí a
vybudování oplocení. Na úhradu
projektové dokumentace má mìsto
možnost získat od Ústeckého kraje
dotaci maximálnì 500 tisíc korun.
Zpøístupnìní èásti sklepních prostor
dìèínského zámku je odhadnuto na 1,5
milionu korun. Zrestaurování kašny na
Masarykovì námìstí by mìlo stát 836
tisíc korun. Celkové realizaèní náklady
na rekonstrukci ulic Bøezová a Hradecká
jsou až 16 milionù korun, proto by akci
chtìlo mìsto rozdìlit do nìkolika etap.
První etapa, na kterou mìsto o dotaci
požádalo, by stála celkem 4 miliony
korun. Na sportovní halu v Maroldovì
ulici má mìsto možnost získat od Ústeckého kraje dotaci maximálnì 5 milionù
korun. Získání dotace podmiòuje
ve všech pøípadech samozøejmì
spoluúèast mìsta. Ta by byla v pøípadì
úspìchu všech žádostí témìø 52 milionù
korun.

1. zástupce hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna (vlevo) a starosta mìsta
Dìèína Vladislav Raška se zúèastnili slavnostního pøedání nového rentgenového
pøístroje za 15 miliónù korun. Na nový moderní pøístroj pøispìlo i mìsto milionem
korun. Finanèním darem tak i nadále mìsto pomáhá dìèínské nemocnici k nejlépe
vybavené v kraji.

vrch v Dìèínì Teplická ulice, Zajištìní
bezpeènosti skalních masivù v oblasti:
Pastýøský vrch v Dìèínì - Labské nábøeží, Zajištìní bezpeènosti skalních masivù v oblasti: Stolièná hora v Dìèínì západní a jižní èást, Zajištìní bezpeènosti skalních masivù v oblasti: Labský
kaòon v úseku Dìèín - Høensko)

rozhodla
- poskytnout finanèní pøíspìvek ve výši
3 000 Kè na uspoøádání sportovnì
osvìtových akcí na základì žádosti
Dìèínské koalice pro pìší a cyklistickou
dopravu
- poskytnout finanèní pøíspìvek ve výši
2 000 Kè pro bývalé hráèe Kovostroje
na jejich setkání
- o nejvhodnìjších nabídkách firmy
AZ SANACE, a. s. Ústí n. L. na realizaci všech staveb (Zajištìní bezpeènosti
skalních masivù v oblasti: Pastýøský

stanovila
- od 1. 10. 2004 celkový poèet zamìstnancù mìsta zaøazených do Mìstského
úøadu Dìèín na 277 a od 1. 1. 2005
celkový poèet zamìstnancù zaøazených
do Mìstského úøadu Dìèín na 254.

vzala na vìdomí
- žádost obèanské iniciativy Dìèínský
plakát 2004, která se týká zøízení tzv.
free výlepových ploch ve mìstì Dìèín
- informaci o kontrole dopravního
znaèení ve mìstì
- informaci o budování bezbariérových
úprav
- informativní zprávu o problematice
dìtského dopravního høištì na
Kamenické ulici
- informaci o rozpoètu Historického trhu
májového, který se koná ve dnech 15. a
16. kvìtna 2004
souhlasila
- s uzavøením Rámcové smlouvy o provádìní exekuèní èinnosti mezi mìstem
Dìèín a Exekutorským úøadem Dìèín,
zastoupeným soudním exekutorem
Mgr. Zdeòkem Pánkem.

vydala
- Smìrnici è. 4 k postupu pøi promíjení
(snižování) pohledávek mìsta Dìèín,
povolování splátek (poseèkání) pohledávek mìsta Dìèín a vymáhání nedoplatkù s úèinností od 28. dubna 2004.

Tel.: 412 530 071
Teplická 68
405 05 Dìèín 9 Mobil: 606 484 909
http://www.dumbarev.cz
Prodejní doba:
po - pá 7.30 - 17.30
sobota 8.00 - 12.00

SÍ SPECIALIZOVANÝCH PRODEJEN

è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Název položky
Poplatek ze psù
Poplatek za komunální odpad
Poplatek za rekreaèní pobyt
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za užívání veøejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z prodeje alkoholických nápojù a
tabákových výrobkù
Poplatek za provozovaný VHP
Místní poplatky celkem
Poplatek za zneèištìní ovzduší
Pokuty vè. nákladù øízení
Nájem pozemkù
Prodej domù
Vyúètování nákladù za nalezená zvíøata
Pronájem bytù a nebytových prostor
Náhrady za škody, smluvní pokuta
Nezaplacení inzerce Reliéf, Naše mìsto
Pohledávky pøevzaté od OPS, s.p.
Náhrada za záruku za úvìr
Nezaplacené faktury
Nedoplatky na sociálních dávkách
Rozpoètové pøíjmy celkem
Pohledávky po splatnosti
k 31.12.2003 celkem

Dìtský den
na koupališti
Nejvìtší Dìtský den se bude konat
5.èervna od 13,00 hodin ve venkovním areálu Plavecké haly. Pro dìti
je zde v rámci projektu Hvìzdy
nad Dìèínem pøipraveno tøíhodinové
zábavné odpoledne, kde hlavní
hvìzdou bude Radana Labajová
ze skupiny Holki. Kromì ní vystoupí
nìkolik taneèních skupin, na dìti
bude èekat klaun, historický šerm,
akrobatický rock´n´roll a samozøejmì nebudou chybìt soutìže
Domu dìtí a mládeže jak ve vodì,
tak na suchu. V každé soutìži získají
dìti dukáty, které pak pøemìní
na sladkou odmìnu.

Nedoplatek
243 970,95
5 207 185,71
97 921,00
22 954,00
117 284,00
9 175,00
272 162,00

698 816,16
6 669 468,82
24 650,00
9 364 712,27
2 595 867,88
3 607 987,00
79 276,60
3 717 243,64
1 098 346,75
64 499,30
292 690,78
355 832,60
55 003,00
5 617 546,70
14 888 426,37
33 543 125,34

Internet pro veøejnost
Bezplatný internet mohou obèané
využít nejen v budovì MìÚ na Mírovém
námìstí, ale také v budovì bývalého
okresního úøadu v ulici 28. øíjna.
Provozní doba:
Po a St 8:00 - 17:00
Út a Èt 7:30 - 15:00
Pá 7:30 - 14:30

Konkurz na øeditele
Konkursní komise jmenovaná Radou
mìsta Dìèína oznamuje vyhlášení
konkursního øízení v souladu s § 3 odst. 1
vyhlášky è. 72/2003 Sb. na funkci
øeditele Základní školy Dìèín II,
Kamenická 1145. Termín podání
pøihlášek je nejpozdìji 3.6.2004.
Informace k podmínkám konkurzního
øízení najdete na www.mudecin.cz,
úøední desce nebo na Odboru školství,
mládeže a tìlovýchovy MìÚ Dìèín (tel.
412 591 212, 412 591 147).

Obèané a firmy dluží... Mìsto žádá o dotaci

Ze zasedání zastupitelstva 29.dubna

... pokraèování ze strany 1
U nedaòových pohledávek mìsto v souèasné dobì øeší možnost využití služeb
Dìtské dopravní høištì v blízkosti
exekutorského úøadu. Myslím, že
možný prodej pohledávek není tou Kamenické ulice potøebuje k zahájení
správnou cestou,“ øíká starosta zkušebního provozu úpravy za více než
3 a pùl milionu korun. Do konce dubna
Vladislav Raška.
proto odevzdalo mìsto žádost o dotaci
u Státního fondu dopravní infrastruktuDLUHY NA NÁJEMNÉM
ry. Podmínkou pro uvedení dopravního
(k 31.12.3002):
høištì do zkušebního provozu je
levobøežní èást mìsta
vybudování oplocení, pøípojek,
byty 15 327 851, 90 Kè
elektroinstalace a pøedevším bunìk se
nebyty 4 808 789, 57 Kè
sociálním zaøízením. Na souèasné
celkem 20 136 641,47 Kè
upravené ploše jsou zatím vybudovány
pravobøežní èást mìsta
asfaltové komunikace s obrubníky,
byty 34 395 780, 40 Kè
funkèní odvodnìní a trubní vývody
nebyty 886 896, 20 Kè
pro instalace. Komunikace jsou vodocelkem 35 282 676,60 Kè
celé mìsto ( pravobøežní + levobøežní rovnì znaèené, svislé dopravní znaèky
má mìsto k dispozici z pùvodního
èást)
dopravního høištì. Pokud bude žádost
celkem byty 49 723 632, 30 Kè
o dotaci úspìšná, bude muset mìsto
celkem nebyty 5 695 685, 77 Kè
ve svém rozpoètu najít 716 400 Kè.
celkem byty+nebyty 55 419 318, 07 Kè

schválilo
- podání žádostí o dotace na projektovou dokumentaci na rekonstrukci koupalištì
pod zámkem, na zpøístupnìní èásti sklepních prostor dìèínského zámku,
na zrestaurování kašny na Masarykovì námìstí, na rekonstrukci ul. Bøezové a
Hradecké a na rekonstrukci sportovní haly Maroldova a finanèní spoluúèast mìsta
ve výši 30% celkových nákladù, tj. celkem 51 998 tis. Kè.
- pøihlášení Mìsta Dìèín do Programu výstavby a technické obnovy èistíren
odpadních vod a kanalizací u MZeÈR v roce 2004 a rozhodnout o zástavì pro pøípad,
že budeme vybráni pro financování akce za pomoci dotace a úvìru.
- pøijetí závazkù, plynoucích ze smlouvy o dílo na stavbu “Pøístavba sportovní haly
Dìèín”, a to v souladu s usnesením zastupitelstva mìsta è. ZM 0415 0305 ze dne
25.03.2004, týkající se bezúplatného pøevodu Sportovní haly Maroldova ul. Dìèín I,
vèetnì souvisejících pozemkù.
- pøijetí daru nadaèního pøíspìvku ve výši 2 000 000 Kè od Nadace Duhová energie
na výstavbu duhového høištì v areálu koupalištì Pod zámkem v roce 2004 s tím, že
v rozpoètu mìsta pro rok 2004 vyèlení na dofinancování stavby ještì èástku ve výši
290 017 Kè.
rozhodlo
- poskytnout finanèní pøíspìvek HC Dìèín s. r. o. na materiální a provozní
zabezpeèení sezóny 2004/2005 ve výši 350 000,- Kè
– poskytnout podle dùvodové zprávy pro sportovní subjekty finanèní dotace ve výši
nad 50 000,- Kè na èinnost v roce 2004

na dopravní høištì

Na dìtském oddìlení dìèínské nemocnice je zase o nìco veseleji. Po
pøestìhování do nových útulných prostor, získala nemocnice poèítaè jako
sponzorský dar pro dìti do herny. „Chtìli jsme se pøidat k firmám, které pomáhají
rozvoji naší nemocnice,“ øíká majitel poèítaèové firmy VTS Roman Kunert (na
fotografii s pacienty) a dodává, „ proto se aspoò malým dílem pokusíme o další
vylepšení prostøedí pro dìti, kterým jsem darovali poèítaè plný poèítaèových her
na zkrácení dlouhých chvil v nemocnici.“
Foto: 2x Jiøí ROUS

Nedoplatky k 31. prosinci 2003 DOTAZY OBÈANÙ • DOTAZY OBÈANÙ

Úplné znìní usnesení Rady mìsta a Zastupitelstva mìsta naleznete na www.mudecin.cz

19.ledna byla uzavøena Podmokelská ulice v Dìèínì IV. Loni byla situace
podobná, ale znaèka omezující
prùjezd od Revoluèního námìstí
Jungmannovou ulicí k Mírovému
námìstí - zákaz vjezdu do jednosmìrné ulice byla umístìna tak, že prùjezd
tøeba z ulice Jeronýmova už omezen
nebyl (má poznámka: rozumné
øešení), letos je znaèka umístìna o cca
10m níže - smìrem k mìstskému
úøadu. A já se ptám, proè je to takto?
Vždy loni vše fungovalo i pøes omezení. Hlavní smìr dopravy od Teplic je
veden soubìžnì s drážní tratí do Ruské ul. a pøeci staèí znaèkou s pøikázaným smìrem toto "uregulovat".
Nebo je ještì nìjaký jiný vymyšlený
dùvod? Nebo je to "pastièka"
na vybírání pokut a vylepšení financí
mìsta? Další nesmysl dìèínské
dopravy. Jako za mostkem v Jungmannovì ulici smìrem k Mírovému
námìstí je umístìna znaèka pøikázaný smìr jízdy doprava. Neznalec
místních "specialit"zatoèí na námìstí,
na STOP zastaví a pohlédne na znaèku,která mu pøíkaz jízdy vpravo zase
zakáže!!! Totiž pøíkaz jízdy vpravo
mìl smysl tehdy, kdy na Mírovém
námìstí byla možnost jezdit i ulièkou
mezi parkujícími vozidly i blíže
budovì, což po úpravì zamezení
kvìtináèi je už jen matoucí nesmysl.

1/ Na základì uvedené opakované
stížnosti je toto dopravní znaèení vždy
provìøeno jak pracovníkem dopravního
inspektorátu, tak pracovníkem OD,
který je odpovìdný za stanovování DZ,
a firmou, která DZ instaluje. Vždy je
konstatováno, že uzavøením vjezdu
do ul. Jungmannova z Revoluèního
nám. je zajištìna plynulá prùjezdnost
ulicemi Ruská, Jungmannova a
Pøíbramská. Pøi obousmìrném provozu
by zde docházelo ke kolizním situacím.
Uzavírku ulice Podmokelská povoluje
rozhodnutím Krajský úøad. Který je
u této komunikace pøíslušný silnièní
správní úøad, a v tomto rozhodnutí je
i stanovena objízdná trasa uzavøeného
úseku
2/ U dopravní znaèky, která je umístìná u školní jídelny v ul. Jungmannova
a pøikazuje jízdu vpravo, bylo konstatováno, že není umístìna v rozporu se
zásadami pro umísování DZ a byla zde
nadále ponechána, protože k uzavøení
vjezdu do parkovištì na Mírovém nám.
došlo mobilními kvìtináèi, které je
možné kdykoliv odstranit. Zrušena bude
po plánované celkové úpravì parkovištì
na Mírovém námìstí. Návrh zmìny
parkovištì je již zpracovaný, ale termín
úpravy je závislý na finanèních možnostech mìstského rozpoètu.
Jana Kohoutová,
vedoucí odboru dopravy

Dìèínské perlièky ...
- mìsto získalo od Severoèeské energetiky v Dìèínì prostøednictvím Nadace
Duhová energie 750 tisíc korun na dìèínský zámek. Peníze jsou urèeny na repliky
lustrù z 19. století do reprezentaèních prostor zámku. Ètyøi atypická stropní svítidla
z broušeného køišálu budou umístìna v reprezentaèních prostorách Dìèínského
zámku. Lustry vyrábí firma Tùma z Kamenického Šenova. Poprvé se rozsvítí
v èervnu.
- obèané si mohou ovìøit shodu opisu nebo kopii s listinou (vidimace) a pravost
podpisu (legalizace) i mimo úøední dny, a to v pokladnì detašovaného pracovištì
MìÚ Dìèín, ul. 28. øíjna (budova bývalého okresního úøadu). V úøední dny provádí
ovìøování i nadále pouze matrika, která je v budovì Mìstského úøadu Dìèín
na Mírovém námìstí.

Pelikán do pronájmu
Mìsto chce pronajmout fotbalový
stadion v ulici Práce, který získalo smìnou pozemkù se spoleèností Lidl.
Nabídky je možné zasílat na mìstský
úøad do 19.5.2004.
„Evidujeme zatím dvì žádosti o pronájem stadionu. Mìsto Dìèín bude hledat
partnera, který stadion oživí tak, aby
mohl sloužit sportu. Dovedu si pøedstavit symbolické nájemné,“ øekl starosta
mìsta Vladislav Raška.
Mìsto bude také vybírat firmu, která
na základì projektové dokumentace
provede na stadiónu stavební práce
týkající se zejména umìlého povrchu a
osvìtlení. „Opravu zahájíme, jakmile
budeme mít finanèní prostøedky. Ty se
samozøejmì budeme snažit získat
formou dotace,“ vysvìtlil starosta.

KAŽDÝ ÈTVRTEK

Nemocnice v Dìèínì získala další moderní pøístroj do svého vybavení. Za 15
milionù korun koupila rentgenový skiaskopicko-skiagrafický pøístroj.
Na tomto pøístroji lze provádìt veškerá rentgenová vyšetøení, vèetnì vyšetøení
vnitøních orgánù /žaludku, kontrastní vyšetøení tenkého støeva, nativní snímky
(plíce), kontrastní vyšetøení ledvin, atd./. „Jeho obrovskou výhodou je pro naši
spádovou oblast to, že umí provádìt kontrastní vyšetøení cév. Je známo, že nemoci
srdce a obìhové soustavy jsou celosvìtovým problémem a jsou na prvním místì
jako pøíèina úmrtí. Další a neménì významnou oblastí jsou pak preventivní
onkologická vyšetøení, nebo Èeská republika je první na svìtì v èetnosti
rakoviny tlustého støeva,“ vysvìtluje námìstkynì dìèínské nemocnice MUDr.
Anna Briestenská. Za pøístroj dìèínská nemocnice zaplatila 15 miliónù korun.
Podle øeditele nemocnice Ing. Miloslava Øeháka se financování podaøilo z nìkolika zdrojù: „stát pøispìl v èástkou 5 milionù Kè, Zastupitelstvo mìsta Dìèína
jedním milionem a protože jsme dobøe hospodaøili, mohli jsme z našeho rozpoètu
nemocnice doplatit 9 milionù Kè.“
Dìèín už má jeden pøístroj k tìmto vyšetøením, který v minulosti získal jako dar
švýcarského Èerveného køíže. Získáním nového pøístroje se rozšiøuje spektrum
vyšetøovacích metod. Je rovnìž možné pracovat souèasnì na dvou pracovištích a
ani v pøípadì havárie není nutno vyšetøovací metody zastavit. Dìèínská
nemocnice udìlala v posledních letech velké kroky v modernizaci. Nejen že se jí
daøí rekonstruovat nemocnièní budovy èi jejich oddìlení /napø. nedávno otevøené
dìtské oddìlení, èi gynekologicko porodnické oddìlení/, ale pøibyl i velký poèet
moderních pøístrojù / dva pøístroje pro hemodialýzu, 11 monitorù Babysense II na
sledování pochybu a dýchání novorozencù, dva ultrazvuky, operaèní stùl, pìt
monitorù na ARO, anesteziologický pøístroj, šestnáct speciálních lùžek pro
intenzivní péèi, EMG pøístroj pro neurologii, laparoskopická sestava pro chirurgii
a gynekologii, atd./.

schválila
- zveøejnìní zámìru mìsta pronajmout
fotbalový stadion na pozemku p. è.
3717/1 ost. pl. sportovištì, vèetnì stavby
obè. vybavenosti (tribuna ev. è. 640) na
pozemku p. è. 3717/2 zast. pl. a stavby
letní restaurace na pozemku p. è.
3717/3 vše v k. ú. Podmokly
- zveøejnìní zámìru mìsta pronajmout
èást zámeckých sklepení na pozemku p.
è. 2346 zast. pl. v k. ú.Dìèín (západní
køídlo) o celkové výmìøe 438 m2 za
cenu dle”Zásad”
- pøedložení projektu Vzdìlávání klientù
Azylového domu pro muže a matky
s dìtmi Ústeckému kraji a následnou
realizaci projektu s 30 % finanèním
podílem v rámci rozpoètu odboru SVAZ
- plán revitalizace a využití koupalištì
Pod zámkem
- vyhlášení konkursního øízení na
obsazení funkce øeditele Základní školy
Dìèín II, Kamenická 1145, pøíspìvková
organizace
- žádosti o dotaci do Programu rozvoje
cestovního ruchu Ústeckého kraje pro
rok 2004 na realizaci projektu Zoo Škola Støedisko environmentální
výchovy Zoo Dìèín a turistické
informaèní centrum “Sulawesi”

ZPRAVODAJ

VYCHÁZÍME BAREVNÌ

ZPRAVODAJ
Mìsto pomohlo nemocnici Rozhodnutí rady mìsta ze dne 27. dubna

INFORMACE Z DÌÈÍNSKA
SPORT & KULTURA

ZPRAVODAJ

Zmìny volebních okrskù
do Evropského parlamentu
Pro volby ve dnech 11.- 12.6.2004
do Parlamentu EU v letošním roce
z provozních dùvodù dochází ke zmìnám u 5 volebních okrskù.
Volební okrsek è. 1 - Døíve: volilo se
na SPŠ stavební, Ès. armády 10/681,
Dìèín I
Nyní: budova bývalého OkÚ, 28.øíjna
1155/2, Dìèín I-malá zasedací síò
Vol. okrsek è.4 - Døíve: volilo se
v budovì bývalého OkÚ, 28.øíjna
1155/2, Dìèín I
Nyní: Škola “Obchodní akademie”
Komenského 520/2, Dìèín I
Vol. okrsek è. 23 - Døíve: volilo se
na Internátu VÚDaM, Slovanská 22,
Dìèín VI
Nyní: Poradenské centrum služeb
pro školu, dìti a mládež, J. z Podìbrad
209/19, Dìèín VI (bývalý internát )
Vol. okrsek è. 24 – Døíve: volilo se
na SIŠ technická, Dìlnická 15, Dìèín
VI
Nyní: SÈVaK, a.s., Husitská 14, Dìèín
VI
Vol. okrsek è. 41 – Døíve: volilo se
v MŠ Prostøední Žleb èp.80, Dìèín XV
Nyní: PENZION, Žlebská èp. 68,
Dìèín XV

Specialista
na kuchynì

Jako každoroènì i letos si Mìsto
Dìèín si objedná u Technických
služeb Dìèín, a.s. akci nazvanou
„Èisté mìsto“. Jejím cílem je
umožnit obèanùm odložit nepotøebné vìci a další odpady z domácností,
zahrad a garáží. Akce probìhne
ve dnech 24.5.- 4.6. 2004. Odpady
budou od obèanù odebírány v daných oblastech na uvedených stanovištích v dobì od 14.00-18.00 hodin.
Každé stanovištì bude vybaveno
velkokapacitními kontejnery pro odkládání objemných odpadù (koberce, nábytek, èalounìní, atp.), dále
zde bude umístìn kontejner pro odkládání nebezpeèných odpadù (lednice, televize, záøivky, zbytky barev,
øedidla a jiné chemikálie, mastné hadry, apod.). Ten je pøijímán ve sbìrném dvoøe Pískovna v Dìèínì IV.
Na každém stanovišti bude stálá
obsluha, která po posouzení urèí
do kterého shromažïovacího prostøedku bude odpad odložen.
Akce neslouží k odebírání
stavebního odpadu.

Mìsto demoluje dùm
Dùm na Teplické ulici è.182 je
v havarijním stavu a podle statika
je tøeba stavbu odstranit, aby
neohrožovala okolí. Vlastník domu
se o demolici nepostaral, na veškerá
upozornìní stavebního úøadu
nereagoval. V takovém pøípadì
plyne pro mìsto povinnost zajistit
demolici.
Mìsto proto zajistilo likvidaci
tohoto domu. Vybralo zhotovitele,
který zpracoval harmonogram prací.
Ty jsou realizovány. V souvislosti
s pracemi musí dojít k omezení
provozu na nezbytnì nutnou dobu
na komunikaci a chodníku. Tato
akce stojí mìsto více než 300 tisíc
korun a náklady bude mìsto
od vlastníka vymáhat.

PRODEJ
NA SPLÁTKY

24.5. 2004
Dìèín VI - køižovatky ul. Jiráskova a Jánská, ul. Slovanská a Øecká,ul.
Hranièní a Lovosická
Dìèín IV - Máchovo námìstí a ul. Bezruèova a Ès. Legií
25.5. 2004
Dìèín XXIV - Krásný Studenec - koneèná MHD
Dìèín VI - ul. Krásnostudenecká - U Rychty
Dìèín VII - køižovatka ul. Truhláøská a U Høištì, U Tvrze - parkovištì
Dìèín VI - ul. Krátká
26.5. 2004
Dìèín XXXI - Køešice, ul. U Školy u Požární zbrojnice
Dìèín XXXII - Boletice, ul. Ès. Partyzánù pøed è.p. 377
Dìèín XXXV- Lesná u Požární zbrojnice
Dìèín XXXII - køižovatka ul. Roháèova Jabloòová
Dìèín XXXIII - køižovatka ul. Vítìzství a Sklonìná - odboèka na Všeraz
27.5. 2004
Dìèín VIII - ul. U Splavu, za è.p 129/1
Dìèín XXI - køižovatka ul. Alešova Oldøichovská
Dìèín IX - Bynov, u bývalého koloniálu Lucie a ul. Na Pìšinì u kostela
Dìèín XX - køižovatka ul. U Korkárny Dukelská
27.05.2004
Dìèín XXV - Chmelnice ul. Višòová pøed è.p. 12,
Dìèín XXX - Velká Veleò koneèná MHD
Dìèín XII - Vilsnice u pošty
31.5. 2004
Dìèín IV - Škrabky køižovatka ul. V Jámì a Pod lesem, U høbitova
Dìèín X - Bìlá køižovatka ul. Saská a Družstevní -u kostela
Dìèín XVII - Jalùvèí koneèná stanice MHD
Dìèín XIX - Èechy ul. Snìžnická odstavná plocha za è.p. 262/6
1.6. 2004
Dìèín XXVII - Bøeziny, u è.p. 58 a ul. Kosmonautù u samoobsluhy
Dìèín III - u zimního stadionu - parkovištì a køižovatka ul. Žerotínovy a
Jezdecké - parkovištì
Dìèín I - ul. 17. Listopadu u pomníku
2.6. 2004
Dìèín XI - Horní Žleb, Labské nábø. u garáží ve Slepé ulici
Dìèín XV - Prostøední Žleb, Žlebská za è.p. 6 u kontejnerù
Dìèín XVI - Pøípeø, ul. Drážïanská u Karka
Dìèín XIV - Dolní Žleb u pøevozu
Dìèín XIII - Loubí parkovištì u panelového domu
3.6. 2004
Dìèín I - parkovištì u Atlantiku a ul.. 28. Øíjna pod parkem naproti è.p.
1014/35
Dìèín II - køižovatky Lužická a Tylova, ul. Škroupova køižovatka naproti
garážím, ul. Riegrova nad viaduktem
4.6.2004
Dìèín XXVIII - Folknáøe koneèná stanice MHD
Dìèín XXVI - Horní Chlum na toènì
Dìèín XVIII - Maxièky koneèná stanice MHD

Nábytek BELLA à Vítìzství 72, Dìèín-Boletice
Dìlnická ul., Dìèín IV
à
postel KAVAN
(naproti Edece)

(budova Centrofloru)

døíve 8.490,- Kè

4.990,- Kè

postel SKROMACH
døíve 8.990,- Kè

a
ell
k-b
byte
www.na

ceny od 4.900,- Kè
•
pøes 300 typù
a barevných
provedení
•
složení skøínìk
dle vlastního
provedení
•
ZDARMA
zamìøení
a kalkulace

Termíny svozu odpadù

Akce Èisté mìsto

.c

5.490,- Kè

postel SPIDLA
døíve 8.990,- Kè

5.490,- Kè

rošt a matrace v cenì

z

16 barevných provedení
bez pøíplatku
akce platí do 20.6.2004

postel SOBOTKA
døíve 8.490,- Kè

4.990,- Kè

ODVOZ ZBOŽÍ AŽ DO BYTU

V Dìèínì je nové zábavné a prodejní
centrum. To vzniklo rekonstrukcí
bývalého kina Kotva, které mìsto
prodalo za cca 1 milion korun v roce
2000 p. Bedøichu Kottkovi. Ten se
pøi podpisu zavázal, že do 37 mìsícù
objekt zkolauduje. Díky tomu tak
ve mìstì vznikla další nová diskotéka.
„V ní budeme hrát každý pátek a
sobotu. Chceme, aby zde našli útulné
reprezentativní místo mladí i starší
návštìvníci,“ øíká provozovatel diskotéky Jaroslav Kudrhalt.
Kromì music clubu je v Kotvì
restaurace, rychlé obèerstvení (pizza a
kebab), pùjèovna DVD a v nejbližší
dobì se zde ještì otevøe kavárna.

#

Nové zábavné centrum

ZPRAVODAJ

Rozhodnutí rady mìsta z 6.dubna

Peníze z hracích automatù
dostali potøební

Kè vèetnì 19 % DPH s tím, že stavba
bude pøechodnì finanènì kryta
dodavatelským úvìrem a následnì dle
vývoje rozpoètových pøíjmù jako
prioritní akce kryta v rámci návrhu
na zmìnu rozpoètu roku 2004, vèetnì
nákladù souvisejících s poskytnutím
dodavatelského úvìru

Zastupitelstvo mìsta schválilo
rozdìlení penìz z výtìžku hracích
pøístrojù. Èástka ve výši 1 591 201 Kè
bude využita na veøejnì prospìšný
úèel.
Rozdìlení finanèních prostøedkù:
300 000Kè Historický trh májový
250 000Kè Dìèínská kotva vazaèská
soutìž
120 000Kè Streetballový turnaj
120 000Kè Bambiriáda
15 000Kè Setkání u koní
150 000Kè Dìtský divadelní soubor
ZUŠ v Dìèínì
100 000Kè DDM Dìèín IV, Klostermannova
203 201Kè DDM Dìèín IV, Teplická
100 000Kè Dìèínský symfonický
orchestr
80 000Kè Dìèínský pìvecký sbor
47 000Kè Sportovní klub Dìèín tenisová škola
66 000Kè Ocenìní nejlepších
sportovcù
30 000Kè Iniciativa pro dìèínský
zámek

schválila
- cenu za pronájem sportovní plochy
zimního stadionu na in-line hokej
od 20:00 hodin do 11:00 hodin za 500
Kè za 1 hodinu pronájmu vèetnì šatny a
od 11:00 hodin do 20:00 hodin za 800
Kè za 1 hodinu pronájmu vèetnì šatny,
cenu za veøejné bruslení na koleèkových bruslích pro bruslící 20 Kè a
nebruslící 10 Kè
- konání závodù v mototrialu ve dnech
9. 4. 2004 a 10. 4. 2004 na Zimním
stadionu v Dìèínì
- poskytnutí finanèního pøíspìvku
ve výši 3 000 Kè na zajištìní akce "28.
mezinárodní setkání skalnièkáøù
v roce 2004 v Dìèínì" pro Klub
skalnièkáøù PRIMULA Dìèín
- øediteli Mìstského divadla Dìèín,
pøíspìvková organizace, panu MgA.
Petru Michálkovi používání služebního motorového vozidla pro služební
i soukromé úèely od 7. dubna 2004
- oceòování úspìšných sportovcù
jednou za rok v prosinci hodnoceného
roku
- pokraèovat ve stavebních pracích
(dostavba mìstského divadla) do výše
ceny vyplývající ze smlouvy o dílo,tj.
12 196 000 Kè (vèetnì zvýšené DPH,
dále odsouhlasených a provedených
víceprací, týkajících se zmìny založení
opìrné zdi a opravy dìlící zídky, a
provedení EPS v nové pøístavbì
divadla), s rozšíøením prací o realizaci
protipožární clony ve výši 2 261 000

místo na MR, 10 000 Kè sportovnímu
klubu TJ Slavia Dìèín pro juniory a
dorost za 1. a 2. místa na MR, 5 000 Kè
TJ Kabelovnì Dìèín pro dorostenku
Lucii Antoniovou za 1. místo na MR,
v kanoistickém maratónu a juniorku
Petru Obermannovou za 1. místo
na MR v kanoistickém maratónu poskytnout sportovním subjektùm
finanèní dotace na èinnost v roce 2004
rozhodla
- prodloužit bezplatný vstup do Plavec- ve výši do 50 000 Kè.
kého areálu v Dìèínì panu Radanu
souhlasí
Pazderkovi na rok 2004
- poskytnout finanèní pøíspìvek - s umístìním znaku mìsta Dìèín
sportovcùm, kteøí se v roce 2003 do støedového kruhu ledové plochy
umístili na l., 2. nebo 3. místì na ME na Zimním stadionu v Dìèínì
ve výši 4 000 Kè (bìh psí spøeženíštafeta: pan Rudolfu Homolkovi a Bruslení na koleèkových bruslích
Petru Toncarovi), na EP a MR ve výši
Plocha zimního stadionu je bez
3 000 Kè (kanoistický maratón:
ledu. Pøesto ji mùže využívat
Tomáši Dudovi, Lucii Kovaèkové,
veøejnost na in-line hokej a bruslení
Janu Obermannovi, Jakubu Zemanovi,
na koleèkových bruslích. To se koná
Janu Charvátovi, Tomáši Charvátovi,
zatím dvakrát týdnì a v pøípadì
Pavlu Rothmeierovi, Lence Hrochové,
zájmu slibuje HC Dìèín bruslení
Michalu Zavøelovi, L. Havlíèkové,
rozšíøit i o další dny.
Kateøinì Havlíèkové, J. Kubíèkovi,
Èas bruslení na koleèkových
sportovní gymnastika: Petøe Šulcové,
bruslích
støelba na kovové siluety: Pavlu
støeda 17,30 - 19,00 hod.
Rambouskovi, chùze na 20 km
sobota 17,00 - 19,00 hod.
Podìbrady: Pavlu Svobodovi, vesloVstupné: bruslící 20 Kè, nebruslící
vání ètyøka párová, dvojskif: Janì
10 Kè
Draslarové
In-line hokej pronájem plochy vè.
- poskytnout mimoøádný finanèní
šatny
pøíspìvek sportovním subjektùm
20,00 - 11,00 hod. … 500 Kè
ve výši: 5 000 Kè sportovnímu klubu
10,00 - 20,00 hod. … 800 Kè
Sportcentrum Dìèín pro juniory za 1.

- tisk vizitek
- tisk reklamních letákù
- tisk katalogù
- roznos letákù do schránek
e-mail: prpro@prpro.cz • tel.: 412 588 179 • mobil: 777 181 920

