Mìsto

ZPRAVODAJ

Mìsto žádá o dotace
Mìsto Dìèín pøihlašuje každoroènì
projekty do mnoha rùzných programù.
Tím do rozpoètu napøíklad v loòském
roce získalo cca 100 milionù korun. Má
pøipraveny i projekty, které je možné
uplatnit ve fondech Evropské unie.
„Pro podání projektù do fondù
Evropské unie je potøeba mít zhotovenu
projektovou dokumentaci vèetnì
podpùrných studií, jako je napø. studie
proveditelnosti a studie posouzení vlivu
stavby na životní prostøedí, tzv. EIA.
Vypracování studií a projektových
dokumentací je velmi nákladné,“
vysvìtlila Vìra Janèová, vedoucí odboru
rozvoje.
Èerpání penìz z fondù Evropské unie
je možné za urèitých podmínek. „V pøípadì realizace jakékoli akce pøi uplatnìní projektu ve fondech EU musí mìsto
zafinancovat celou stavbu. Na peníze
z EU mìsto dosáhne až po ukonèení akce
a jejím vyúètování, což mùže být otázka
až 3let. Do rozpoètu se nám mùže vrátit
maximálnì 70% celkových uznatelných
nákladù stavby, vìtšinou to však bývá
daleko ménì,“ øekl starosta mìsta
Vladislav Raška a doplnil, že finanèní
prostøedky na realizaci nových investièních akcí bude nutné hledat v mimoøádných zdrojích mìsta.
I pøes nedostatek finanèních prostøedkù

má mìsto Dìèín pøipraveny nìkteré
projekty k realizaci, to znamená, že je
na nì zpracována projektová dokumentace vèetnì vydaného stavebního povolení a po získání finanèních prostøedkù
na realizaci je možno ihned zaèít stavìt.
K tìmto projektùm patøí napø. projekty:
- na výstavbu chybìjící kanalizace
ve mìstì (napø. Bìlá a další)
- na výstavbu cyklostezky vedoucí
po pravém bøehu øeky Labe ze Starého
Mìsta, Rytíøskou ul. k Tyršovu mostu
- na realizaci lávky pro pìší a cyklisty
vedoucí po železnièním mostì pøes øeku
Plouènici
- na opravu pøístupové cesty na zámek
od Zámecké ul.
- na úpravu centra mìsta (prostor pøed
prodejnou Delvita na Tyršovì ul.)
- na výstavbu dìtského dopravního
høištì
- na rekonstrukci DDM, Teplická ul.
- na regeneraci panelových sídliš
ve mìstì (vèetnì úpravy parkování)
- na výstavbu obratištì busu MHD v ul.
Na vyhlídce, Bynov
- na zpøístupnìní sklepù dìèínského
zámku
- na organizaci parkování v Dìèínì I
- na parkování v rùzných èástech mìsta
- na obnovu lesoparku Kvádrberk
a další

Allianz pojišovna, a.s.

Vám nabízí øadu možností jak zajistit svùj život, majetek, auto, cesty a podnikání

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO MÌSTO DÌÈÍN
Jan Chadraba

najdete v Dìèínì 4, Ruská 44 (proti Mìstského úøadu)
kanceláø: tel./fax: 412 530 521

generální reprentant
mobil: 602 151 543

Tìšíme se na Vaši návštìvu

Allianz - stojíme pøi Vás

Alena Vietzeová

reprentant
mobil: 602 151 543

Plošná deratizace mìsta Dìèína
V období od 19.4.2004 do 14.5.2004 byla na území mìsta Dìèín provedena
podpovrchová a povrchová deratizace objektù, kanalizaèních šachet a volných
ploch. Bìhem deratizace byla provedena kontrola postupu deratizaèních prací.
Mìsto Dìèín uhradilo náklady na akci ve výši témìø 150 tis. Kè.
„Položení deratizaèní nástrahy bylo provedeno ve 47 objektech ve vlastnictví mìsta
a v 2.731 ks kanalizaèních šachet. Z podkladù zúèastnìných firem byla vypoèítána
celková úèinnost jarní vlny deratizace, která je 91 %, pøièemž uvnitø objektù byl
zaznamenán minimální odbìr. Toto je znamením, že pravidelnými deratizaèními
zásahy se stav potkanù v Dìèínì zminimalizoval,“ øekla Nadìžda Mouèková
z odboru životního prostøedí.
Zvýšený výskyt hlodavcù, zejména potkanù, byl zaznamenán:
- v Dìèínì 2 v ul. Hluboká
- v Dìèínì 3 ul. Pøíèná, Kladenská a Rùžová
- v Dìèínì 4 Raisova ul.
- v Dìèínì 5 ul. Na Pískách
- v Dìèínì 6 v ulici U Tvrze, J. z Podìbrad
- v Dìèínì 9 – sídlištì a okolí Jílovského potoka
- v Dìèínì 11
Pro zvìtšení úèinnosti letošní deratizace bude provedena v záøí – øíjnu 2004
podzimní vlna deratizace. Pøedpokládáme, že podpovrchová deratizace bude
rozšíøena o deratizaci dešových vpustí ve správì TS a.s. Dìèín a SÚS Dìèín.
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.

èerven 2004
VT' System s.r.o. - ASUS team

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
ZÁRUKA 5 LET

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

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

Dìèínské perlièky
- Èeská televize odvysílá zaèátkem záøí dokument o Dìèínì v rámci cyklu
PO STOPÁCH. Natáèení se uskuteènilo 9. a 10. èervna, kdy Dìèín navštívil také
prùvodce poøadu herec Miroslav Vladyka. Film je vìnován dìèínskému rodáku
Dr. Miroslavu Tyršovi. Na natáèení mìsto pøispìlo 65 tisíc korun.
- Tradièní Mìstské slavnosti mìly úspìch. Ohòostroj, Historické trhy májové,
Bambiriáda a další akce pøilákaly mnoho obèanù z Dìèína i okolí. Vstupné
na Historické trhy májové bylo dobrovolné, vybíralo je sdružení Amici Decini,
vybralo se celkem 72 tisíc Kè. Výtìžek je urèen na dìèínskýzámek.
- Ohòostroj, který byl pøipraven v rámci mìstských slavností v pátek 14.5.2004,
zaèal oproti plánovanému programu o nìco déle. Toto zpoždìní bylo zpùsobeno
technickou závadou, kdy došlo na Pastýøské stìnì ke zkratu. Všem, kteøí se pøišli
na ohòostroj podívat, se samozøejmì omlouváme. Ohòostroj zajistila firma
Zacharda Teplice za 200 tisíc korun.
- Mìsto koupilo ve veøejné dražbì pozemky v blízkosti parkovištì u Atlantiku.
Dražbu uspoøádal správce konkurzní podstaty Èeskoslovenské plavby labské.
„Pozemky jsme vydražili za èástku 200 tisíc korun. Tyto pozemky považujeme
pro budoucí rozvoj mìsta za nepostradatelné,“ øekl starosta mìsta Vladislav Raška.
V dražbì mìsto tedy získalo pozemek o výmìøe 447 m2 , na kterém je ulice Karla
Èápka, a pozemek o výmìøe 1106 m2 podél øeky Labe.
- V pátek 4.èervna byla ukonèena akce "Èisté mìsto". Její zhodnocení provedeme
v pøíštím èísle Zpravodaje. Lze však konstatovat, že zájem mezi obèany byl znaèný a
bylo svezeno velké množství odpadù. Projevila se ovšem velká nedisciplinovanost
obèanù, která prùbìh komplikovala. Aè podle pokynù mìly být odpady pøedávány
pod dohledem obsluhy, vršily se na stanovištích již pøed zahájením svozu. Mezi
odpady se vyskytly i ozanžové pytle s vytøídìnými tetrapaky, které byly tímto
znehodnoceny a skonèily na skládce místo toho, aby byly dále využity. Mrzí nás
tento pøístup nìkterých obèanù a vìøíme, že pøíští rok se situace zlepší.
- V pondìlí 7. 6. se uskuteènil další svoz tetrapakù. Pøekvapivá byla úèast obèanù. Ti
odevzdali 652 pytlù, hmotnostnì 820 kg. Nejvìtší úèast byla tentokrát na Starém
Mìstì. Tetrapak se musí odevzdávat pouze v oranžových pytlích. Podle toho zjistí
svozová firma, že je v pytli využitelná surovina, nikoli smìsný komunální odpad.
Proto nemají obèané používat žádné tašky z Tesca, atp. Pytle jsou k dispozici v
distribuèních místech zdarma. Pøíští svoz se uskuteèní z dùvodu státního svátku
mimoøádnì ve støedu 7. 7., pytle se odkládají v úterý 6. 7. Další svozy budou
probíhat vždy první pondìlí v mìsíci. Odbor životního prostøedí dìkuje všem, kdo se
akce úèastní a respektuje dané pokyny.
- Od 25.5.2004 do 4.6.2004 bylo možné navštívit v dìèínské Židovské synagoze
výstavu soutìžních fotografií „Jak to vidím já! aneb Životní prostøedí v Dìèínì“.
Soutìž vyhlásilo Ekocentrum Mìsta Dìèína ve spolupráci s Domem dìtí a mládeže
na Teplické ulici. Na výstavì bylo prezentováno 65 fotografií na téma pozitivní a
negativní pohledy na životní prostøedí v Dìèínì.

www.mudecin.cz
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poboèka Dìèín

ZPRAVODAJ
Zemøel místostarosta
Ladislav Gregor
První místostarosta mìsta Dìèína
Ladislav Gregor
zemøel 29.kvìtna
ve vìku 44 let po
zákeøné nemoci.
Na post ve vedení
radnice byl zvolen
v komunálních
volbách v roce 2002 za Obèanskou
demokratickou stranu. Jeho pùvodní
zamìstnání bylo v oboru elektromontáží a výtahù.
Obèané ho znali v 90.letech jako
vynikajícího hráèe ledního hokeje a
následnì trenéra mládeže a èlena
výboru HC Dìèín.
Nový zastupitel by mìl složit slib
17.èervna na zastupitelstvu. Prvním
náhradníkem na kandidátce ODS je
ing. Jana Bártová.

NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZŠIØUJE SE ZDARMA

(poboèky Praha Václavské nám. a Oskar Centrum)

notebooky, poèítaèe, servery

kompletní sortiment najdete na www.vts.cz

Volejte zdarma: 800 100 769

Dìèín opìt poøádá hudební festival
Již popáté hostí tento víkend mìsto
Dìèín Mezinárodní hudební festival,
kterého se tradiènì zúèastòují mladí
muzikanti nejen z Èeské republiky, ale
také z Polska, Nìmecka, Litvy. Stejnì
jako v loòském roce se bude i letos
soutìž taneèních orchestrù odehrávat
v Èeské Kamenici a soutìž dechových
orchestrù v Dìèínì. Festival je rozšíøen
také o další mìsto - Ústí nad Labem. Tam
se uskuteèní koncertní vystoupení vybraných orchestrù a slavnostní prùvod.
Festival bude zahájen ve ètvrtek 17.
èervna pøehlídkou dìèínských pìveckých sborù a big bandù ZUŠ Dìèín od 17
hodin na Masarykovì námìstí.
„Diváky bychom chtìli pozvat nejen
na soutìž samotnou, která se koná
v Èeské Kamenici v pátek a v Dìèínì
v sobotu vždy od rána až do odpoledních
hodin. Vrcholem akce je sobotní slavnostní prùvod mìstem od 19 hodin zakonèený koncertem big bandù na Masarykovì námìstí. Pokud by toto Dìèanùm

nestaèilo, mohou se zajet v nedìli
podívat i do Ústí nad Labem,“ øekl Miloslav Zelenka, pøedseda Svazu hudebníkù
Èeské republiky. Svaz hudebníkù
pøipravil také nedìlní doprovodné akce
v okolních obcích jako jsou Srbská
Kamenice, Rùžová, Janov a Arnoltice.

V letošním roce se do soutìže pøihlásilo
celkem 9 dechových orchestrù a 14
taneèních orchestrù. Do Dìèína pøijede
také 14 mažoretkových formací. Mìsto
Dìèín zajišuje mimo jiné i ubytování,
stravování a diskotéku pro úèastníky
festivalu.
Pokraèování na str. 2

MÚ Dìèín se zapojil do projektu jakosti CAF
Mìstský úøad Dìèín se v tìchto dnech
zapojil do projektu jakosti CAF. Obèané
by to mìli pocítit pøedevším na zvýšení
úrovnì poskytovaných služeb, lepší
orientaci na úøadì. Mìlo by dojít také
ke zprùhlednìní procesù a v neposlední
øadì ke zvýšenému povìdomí o úøadu.
„CAF pøedstavuje zkratku pro anglický
název Common Assesment Framework
(spoleèný hodnotící rámec) a jedná se
o hodnotící nástroj napomáhající organizacím ve veøejné správì pochopit a
využívat øízení kvality a prostøednictvím

sebehodnocení provádìného vlastními
zamìstnanci úøadu identifikovat silné a
slabé stránky a navrhnout oblasti zlepšení úøadu,“ vysvìtlil Vítìzslav Vlèek,
vedoucí oddìlení kanceláøe vedení
úøadu, který je hlavním koordinátorem
projektu.
Model CAF byl vytvoøen Evropskou
nadací pro øízení kvality, Akademií
ve Speyeru a Evropským institutem
pro veøejnou správu pod záštitou generálních øeditelù pro veøejnou správu
Evropské unie.
Pokraèování na str. 5

V souèasnosti asi nejvìtší mediální hvìzda, která šíøí slávu mìsta Dìèína, je
finalista soutìže Èesko hledá Superstar Sámer Issa. Ten postoupil mezi poslední
tøi finalisty. Pøi natáèení reportáže do dalšího dílu poøadu se setkal se starostou
mìsta Dìèína Vladislavem Raškou, se kterým dvì hodiny natáèel v plaveckém
areálu.
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
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Z Mirového nám. v Ústí nad Labem po schodech nahoru a hned doprava (Objekt "VANA")
Tel: 475 200 560 • email: gts.ul@gtsint.cz

ZPRAVODAJ
Zastupitelstvo mìsta ze dne 20. kvìtna 2004
rozhodlo
- o uzavøení smluv o poskytnutí dotací
sportovním subjektùm v roce 2004
- o uzavøení smluv o poskytnutí dotací
obèanským sdružením v oblasti mládeže
a kultury v roce 2004 a to pro: Židovskou obec Dìèín, Hudební spolek Dìèín,
Pionýrskou skupinu Dìèín, Obèanské
sdružení Amici Decini, OS dìtí a mládeže ART BAMBINI, Creative, sdruž.
na podporu nezávislé kultury a práce
s mládeží, Dìèínské barokní kvarteto,
Fotoklub Dìèínský výbìr, Charitativní
sdružení Dìèín, Junák – svaz skautù a
skautek ÈR, Obèanské sdružení Jurta,
Mateøské centrum Bìlásek, Obèanské
sdružení Bøezòáèek, OS „Pøehlídka“
Dìèín, Obèanské sdružení SKUPINA
96, OS Paco Art, Pìvecký sbor Gymnázia Dìèín pøi unii rodièù, Støední zahradnickou školu, Skupinu historického
šermu Malchus, Klub skalnièkáøù
„Primula“ Dìèín, Sdružení Sluneènice,
Dìèínský pìvecký sbor, Dìèínský
symfonický orchestr, Sportovní klub
Dìèín, Dùm dìtí a mládeže, Svaz
èeských divadelních ochotníkù, TJ
Sokol Bìlá, OS VERBASCUM, Spolek
tvùrèích optimistù „Z ledu ven“, Øád
rytíøù Zlatého draka, Základní umìleckou školu Dìèín, Obèanské sdružení
Zvoneèek

Mìsto Dìèín zastoupené
RK SEVER DC s.r.o. nabízí
k odprodeji obytné domy
1. Teplická 387/108, Dìèín IV
vè. pozemku è. 534 a vedlejších pozemkù è. 537 a 533/2, k.ú. Podmokly
poèet bytových jednotek: 6
(obsazených)
Cena : 1 736 905,- Kè
Cena je navýšena o náklady za opravu
fasády a výmìnu oken v èástce
1 088 197,- Kè, souèástí ceny jsou i
vedlejší pozemky v èástce
88 170,- Kè.
2. V sídlišti 390, Dìèín XXXII
vè. pozemku è. 832/9, k.ú. Boletice nad
Labem
poèet byt. jednotek : 47 (obsazených)
poèet nebyt. jednotek 1 (obsazená)
Cena : 5 209 767,- Kè
Prodej probíhá dle „Doplòkových
pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku mìsta Dìèína
ve vybraných domech“. Žádosti o odprodej výše uvedené nemovitosti pøijímá
prostøednictvím podatelny odbor ekonomický MìÚ Dìèín nejpozdìji do 23. èervna 2004 do 17,00 hod.

Nabízíme veøejnosti i organizacím:
- akreditovaný kurz marketingu
- kurzy: výpoèetní techniky, internetu, digit.
fotoaparát, mobilní telefon
- kurzy bezpeènosti práce
Riegrova 909/5, Dìèín 2 • tel : 412557185 • e-mail:info@1sdzp.cz

www.1sdzp.cz

schválilo
- rozpoètové opatøení z položky mikrojesle na položku Krizová poradna –
poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
ve výši 120 tis. Kè a Komunitní plánování ve výši 80 tis. Kè
- návrh smlouvy o poskytnutí dotace
na spoluúèast mìsta na projektu Krizová
poradna – poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
- poskytnutí dotací organizacím a sdružením(sociální oblast)
stanovilo
- mìsíèní odmìnu za výkon funkce èlena
kontrolního výboru pro Ing. Jiøího Astera od dne vzniku mandátu èlena zastupitelstva mìsta v maximální výši, mìsíèní odmìnu pro Mgr. Danuši Koluchovou od dne zvolení za èlena kontrolního výboru v maximální výši a mìsíèní
odmìnu pro Mgr. Milana Rosenkrance
od dne zvolení za èlena kontrolního

výboru v maximální výši
povìøilo
- starostu mìsta úèastí na veøejné dobrovolné dražbì pozemkù p. è. 250/4 o výmìøe 447 m2 a p. è. 252/1 o výmìøe 1106
m2 zapsaných v KN na LV 1719
pro obec a katastrální území Dìèín, která
byla vyhlášena Dražební vyhláškou
è. 06/04/2004 ze dne 19. 4. 2004. Zastupitelstvo dále souhlasilo se složením
dražební jistoty ve výši 50 000,- Kè
podle bodu V odst. 2 Dražební vyhlášky
è. 06/04/2004 ze dne 19. 4. 2004 a schválilo pro pøípad vydražení uvedených
pozemkù mìstem nabytí tìchto nemovitostí za maximální cenu stanovenou
v dùvodové zprávì, tvoøící nedílnou
pøílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva
mìsta s tím, že souèasnì schvaluje rozpoètovou zmìnu dle dùvodové zprávy.
Úplné zápisy z jednání zastupitelstva a
rady mìsta najdete na www.mudecin.cz.

ZPRAVODAJ
Dìèín opìt poøádá
hudební festival
Pokraèování ze str. 1
„Akce bude stát kolem jednoho milionu
korun, finanènì ji zajišuje mìsto Dìèín
a Svaz hudebníkù ÈR“, øekl místostarosta mìsta Václav Lešanovský.
Všechny akce, které se v rámci festivalu
odehrávají, jsou zdarma. Festival se
koná za podpory hudebních svazù
ze SRN a Polska pod záštitou Ministerstva zahranièí a Ministerstva kultury
ÈR, Krajského úøadu Ústeckého kraje a
øady významných osobností.
Romana Silvarová

Vysokoškoláci budou
bydlet v objektu
Sýpky i nadále

Nájemcem objektu Sýpky, který se
nachází v blízkosti dìèínského zámku,
bude i nadále Fakulta dopravní ÈVUT.
Objekt slouží jako vysokoškolské
koleje. Smlouvu o výpùjèce budovy
schválili radní až do konce roku
Tel.: 412 530 071
Teplická 68
2014. „Pøedstavitelé fakulty se na nás
405 05 Dìèín 9 Mobil: 606 484 909
obrátili s tím, že by rádi jednali
http://www.dumbarev.cz
o prodloužení smlouvy o výpùjèce.
Prodejní doba:
Dùvodem je vybudování Støediska
po - pá 7.30 - 17.30
pro celoživotní vzdìlávání a rekvalisobota 8.00 - 12.00
fikaci. Fakulta dopravní pøedpokládá, že
SÍ SPECIALIZOVANÝCH PRODEJEN do roku 2014 v objektu proinvestuje
více než 12 milionù korun,“ øekl starosta
Vladislav Raška. Zámìrem fakulty je
vložit do objektu finanèní prostøedky
Mìsto Dìèín se zapojilo do procesu Následnì vznikne závazný dokument, ze svého rozpoètu a z nejrùznìjších
tzv. komunitního plánování. Výsledkem kterým se budeme v oblasti poskytování
grantù.
procesu by mìl být dokument ukazující, sociálních služeb øídit. Tento dokument
kterým smìrem by mìlo mìsto jít v ob- je také jednou z podmínek, jak
lasti poskytování sociálních služeb tak, dosáhnout na peníze od státu, Krajského
aby byly optimální a aby se finanèní úøadu Ústeckého kraje i z EU,“ doplòuje
prostøedky na tyto služby vynakládaly Grešíková.
co nejefektivnìji.
Proces vzniku Komunitního plánu,
„V Dìèíne funguje øada sociálních jehož cílem je spokojenost klientù
služeb podporovaných mìstem, které sociálních služeb a efektivnost vydávání
bez ruèitele a poplatkù pøedem
poskytují rùzná obèanská sdružení a také finanèních prostøedkù, pøijde mìsto asi
služby, které poskytuje mìsto samo, na 150 tisíc korun. Ty budou využity
napøíklad ústavy sociální péèe, domov na analýzy odborníkù, tiskoviny a
dùchodcù a další. Služby poskytované podobnì.
rùznými subjekty tak nikdo nekoordinuje. Z tohoto dùvodu vzniklo komunitní
plánování, které má najít optimální
schválila
- informativní zprávu o uvažovaném
strukturu služeb, tedy urèit, které služby
jsou potøeba a v jaké míøe, vèetnì - pronájem èásti nebytových prostor zámìru využití nádražní budovy è. p.
finanèního zajištìní,“ vysvìtlila Renata o výmìøe 15 m2 za nájemné ve výši 362 - východní nádraží, Dìèín I, v rámci
Grešíková, vedoucí odboru sociálních 3.325,--Kè/rok a pronájem pozemkù projektu „Kulturní dìdictví železnièní
vìcí a zdravotnictví. Na podzim zaènou o výmìøe 848 m2 a o výmìøe 724 m2 oba dopravy“, zpracovaném Mgr. M. Sýkopracovat skupiny, každá se bude zabývat v k. ú. Dìèín, vše v areálu dìèínského rou. Rada povìøila odbor rozvoje dále
jinou problematikou, napø. seniory, rodi- zámku za nájemné ve výši 1,--Kè/rok, jednat se zpracovatelem projektu
nami s dìtmi, zdravotnì postiženými, pro paní Václavu Dytrychovou na dobu s cílem podpoøit uvažovaný zámìr vyunepøizpùsobivými obèany a podobnì. neurèitou, za úèelem zøízení “Bonsai žití nádražní budovy.
Do této èinnosti budou zapojeni posky- centra” s tím, že nájemce zajistí bez- - informativní zprávu o rekonstrukci a
tovatelé i uživatelé služeb a další institu- platnou údržbu tìchto pozemkù
uvažovaném zámìru využití objektu
ce, jako úøad práce, policie, OSSZ, bu- - poskytnutí pøíspìvku ve výši 10 000 Kè bývalých Mìstských lázní v Dìèínì I,
dou osloveni rovnìž zastupitelé mìsta. na zajištìní "Národní výstavy koèek" firmou ELECOM s. r. o.
„Na základì informací, které pracovní pro Základní organizaci, sdružení
- informaci, týkající se dìèínského
skupiny shromáždí a zhodnotí, bude
chovatelù koèek v Dìèínì
zámku financování stavby v roce 2004.
zpracován návrh Komunitního plánu.
Ten pak bude konzultován s obèany, - poskytnutí pøíspìvku 10 000,--Kè Rada uložila vedoucí odboru ekoorganizacemi i okolními obcemi. na zajištìní 35. roèníku celostátního nomického dále jednat ve vìci zajištìní
kola “Soutìže chovatelské dovednosti finanèních prostøedkù, pøípadnì ve vìci
mládeže”
dodavatelského úvìru.
- doplnìní obsahu mandátní smlouvy
povìøila
na výkon stavebního dozoru stavby TDI - vedoucího odboru správy majetku
vše pro Vaši bezpeènost
„Pøístavba sportovní haly Maroldova ul. mìsta, jako správce majetku mìsta,
• zabezpeèení vašeho bytu, objektu již od 2500,-Kè
Dìèín“ mezi mìstem Dìèín a Gabrielou vydáním souhlasného stanoviska s vy• pøipojení na PCO u Mìstské policie již od 300,Hrubou Èeská stavební kanceláø, se budováním parkovištì o dvou parkoKè/mìsíènì
• bezdrátový internet Dìèín, Jílové, Libouchec,
sídlem Lázeòská 2, Dìèín I
vacích místech na èásti pozemku p. è.
Èeská Kamenice
vzala na vìdomí
761/132 v k.ú. Bynov na náklady
http: www.rcs-net.cz, www.akis.cz
- oznámení DC RELAX s. r. o. Dìèín žadatele s tím, že po vybudování
e-mail: rcs@rcs-net.cz
o zajišování výuky plavání dìtí základ- bude parkovištì pøedáno odboru
tel: 412 557180, fax: 412 557189
ních škol v Plaveckém areálu v Dìèínì
dopravy

Optimalizace sociálních služeb

Rychlé pùjèky
až 100.000,- Kè
737738561

Rada mìsta 25. kvìtna 2004

Krizová poradna – poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Pro lidi, kteøí jsou na dnì, neumí si
poradit v tìžké situaci, prožívají tìžké
období v životì nebo stojí pøed tìžkým
životním rozhodnutím, otevøelo obèanské sdružení POPSI za výrazné podpory
mìsta Dìèín krizovou poradnu. Za ètyøi
mìsíce fungování se na poradnu se
svými problémy obrátili klienti více než
stokrát.
„Snažíme se pomoci lidem, kteøí nejsou schopni zvládat vlastními silami tìžké životní situace, jako je napøíklad
domácí násilí, úmrtí partnera, tìžký úraz

v rodinì, problémy v zamìstnání a další.
Nabízíme také pomoc mládeži, co se
týèe problémù ve škole, šikany a podobnì,“ vysvìtlila jedna z poradkyò, které
v poradnì pùsobí, paní Dagmar Myšíková. Krizová poradna se zabývá i skupinovou psychoterapií a týmovou supervizí. Pomoc krizové poradny je anonymní, bezplatná, dùvìrná a nezávislá.
V souèasné dobì provádìjí poradenskou
èinnost dvì pracovnice, a to vždy
v pondìlí od 13 do 18 hodin a ve støedu
od 14 do 18 hodin v budovì polikliniky.

Vyhodnocení soutìže „Kamarád pes“
Mìstský útulek pro toulavá a opuštìná
zvíøata pøipravil pro pøíznivce a chovatele zvíøátek soutìž „Kamarád pes“,
která je souèástí velkého stejnojmenného projektu finanènì podpoøeného
Nadací na ochranu zvíøat. Projekt mimo
této soutìže obsahuje pøednášky, besedy,
výukový a výcvikový program. Ve fázi
pøíprav je také brožurka „Základní rádce
držitele psa ve mìstì a obci – Psí kodex“,
kde každý držitel psa najde dùležité a
potøebné informace.
Soutìž mìla tøi èásti: fotografickou,
výtvarnou a literární. Každá èást pak tøi,
pøedem stanovená, témata. Soutìžilo se
ve tøech vìkových kategoriích: 3-7 let
(úroveò MŠ), 6-15 let (úroveò ZŠ), 15 a
více (úroveò SŠ a dospìlí). Soutìžní

snímky mìly zachycovat pøátelství mezi
èlovìkem a zvíøetem, soutìžní kresby
mìly zachycovat okamžiky ze života
zvíøat, které autor kresby sám se zvíøaty
prožil nebo byl jejich pøímým úèastníkem. Literární èástí byly pøíbìhy
z prostøedí zvíøat, básnièky o zvíøatech
pro zvíøata a lidi, kteøí je mají rádi.
Soutìžní práce hodnotily 3-èlenné
komise v každé oblasti. Celkem bylo
na kontaktní místa doruèeno v øádném
termínu, tj. do 30.4.2004 vèetnì, zhruba
500 prací, z toho bylo 230 prací vyøazeno z dùvodu nedodržení pøedepsaných
kritérií pro zaøazení do soutìže, takže
komise vybíraly mezi 270 pracemi.
Celkem se umístilo 45 soutìžních prací.
Jelikož nebyly nìkteré z vypsaných
kategorií obsazeny, bylo rozhodnuto
o udìlení jakýchsi cen útìchy pro vyøazené práce, z nichž nìkteré byly velmi
pìkné a práce dìtí byly vyøazeny pøedevším díky chybì jejich dospìlých
zástupcù - odpovìdných garantù. Cen
za úèast bylo pøidìleno 9, ve výtvarné
èásti - 3x kategorie ZŠ, 3x MŠ, 3x
jednotlivci.
Ceny do soutìže kromì Mìsta Dìèín a
Nadace na ochranu zvíøat Praha vìnovali
i další sponzoøi – Dìèínský deník, firma
Candy s.r.o.- dovoz a distribuce krmiv,
zamìstnanci mìstského útulku pro zvíøata, veterinární ordinace MVDr. Jana
Bednarska Dìèín a firma Tomáš Toman
– DDD Žamberk. Chtìli bychom touto
cestou všem jmenovaným podìkovat,
stejnì jako všem dalším, kteøí se na pøípravì, prùbìhu a zdárném dokonèení
soutìže podíleli, tj. èlenùm jednotlivých
komisí, zamìstnancùm odboru ŽP, odd.
ochrany pøírody a odboru VV, úseku
informatiky, MìÚ Dìèín.
Do soutìže byly rozdìleny ceny v celkové hodnotì témìø 30 000 Kè. Výherci
ve svých „balíèkách“ mohli nalézt - dle
jednotlivých vìkových kategorií - knihy,
hraèky, hrnky, omalovánky, herní sady,
pøedplatné DD, plakáty, pohlednice a
další propagaèní materiály související
s chovem a držením zvíøat, apod.

Waldemar Matuška do Dìèína
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.
„V prodeji jsou ještì volné vtupenky na hlavní sál i na balkon,“ øíká poøadatel
koncertu Jiøí Rous z agentury PRpro. Vstupenky jsou v pøedprodeji v CK Dezka
na ulici Prokopa Holého a na Støelnici a lze je také rezervovat na tel. èísle
412 518 834.
V rámci projektu v Dìèínì už vystoupil Ivan Mládek s Milanem Pitkinem,
Zuzana Bubílková, Jiøí Krampol èi Hana Zagorová. 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.

Úterý a ètvrtek je urèen pro objednané
klienty. V pøípadì potøeby mohou obèané kontaktovat pracovníka poradny
od pondìlí do ètvrtka mezi 15 a 17
hodinou na telefonu 732 599 451.
Do budoucna by mìla svou èinnost
poradna zajišovat každý den.
Zaøízení bylo založeno v roce 2003
v rámci projektu prevence kriminality
jako výsledek jednání øady institucí,
vèetnì Policie ÈR a lékaøské veøejnosti
jako potøebný èlánek v péèi o obèany
mìsta Dìèína. Na zaøízení poradny poskytlo Ministerstvo vnitra ÈR v roce
2003 dotaci 201 tisíc korun a mìsto
Dìèín se podílelo èástkou 221 136 Kè.
V letošním roce získala poradna
z Ministerstva práce a sociálních vìcí
ÈR èástku 280 900 Kè, mìsto pøispìje
na èinnost 120 tisíci korunami.

MÚ Dìèín se zapojil
do projektu jakosti CAF
Cílem projektu „Implementace modelù CAF do organizací územní veøejné
správy v Èeské republice“ je zavést model CAF do vybraných úøadù územní
veøejné správy prostøednictvím vyškolených pracovníkù z každého úøadu a metodických konzultací pøi realizaci modelu. Pilotními úøady, které již CAF používají, jsou mìsto Vsetín a Krajské úøady
Olomouckého kraje a Libereckého
kraje.
Zadavatel projektu pøedpokládá, že
z každé skupiny (krajské úøady, statutární mìsta a obce s rozšíøenou pùsobností)
se zúèastní deset úøadù, tj. pouze tøicet
úøadù územní veøejné správy v rámci celé Èeské republiky. „Z celkového poètu
pøihlášených úøadù byl vybrán i Mìstský
úøad Dìèín, což lze považovat za poctu,“
øekl starosta mìsta Vladislav Raška.

Termíny svozu tetrapaku
Termíny pro r. 2004: odložení svoz
6. 7. 2004 - 7. 7. 2004 (støeda)
1. 8. 2004 - 2. 8. 2004
5. 9. 2004 - 6. 9. 2004
3. 10. 2004 - 4. 10. 2004
7. 11. 2004 - 8. 11. 2004
5. 12. 2004 - 6. 12. 2004
Oranžové pytle je možno zdarma vyzvednout na 7 distribuèních místech, a to:
MìÚ Dìèín, Mírové nám., Dìèín IV -

pøízemí infocentrum,
MìÚ Dìèín, 28. Øíjna, Dìèín I - odbor
životního prostøedí,
Sbìrný dvùr, Pískovna, Dìèín IV,
Sbìrný dvùr, Zelená, Dìèín III,
Výkupna sbìrných surovin, Slepá,
Dìèín VII,
Výkupna sbìrných surovin, Fügnerova,
Dìèín I,
Výkupna sbìrných surovin, Vítìzství,
Dìèín XXXI

Mezinárodní hudební festival
Dìèín 2004
Program:
17. 6. 2004 (ètvrtek) Dìèín, Masarykovo námìstí
17.00 zahájení MHF Dìèín 2004
pøehlídka dìèínských pìveckých sborù a bigbandu ZUŠ
Dìèín
18. 6. 2004 (pátek) Èeská Kamenice,
Dùm kultury a Námìstí Míru
8.00 - 15.30 soutìž bigbandù
18.00 - 19.30 MONSTR KONCERT s vyhlášením
vítìzù
19.00 - 22.00 Dìèín, Masarykovo námìstí
koncerty dechových orchestrù
MONSTR KONCERT bigbandù
(v pøípadì nepøíznì poèasí se MONSTR KONCERT
pøesouvá na Støelnici)
19. 6. 2004 (sobota) Dìèín, Spoleèenský dùm Støelnice
9.00 15.00 soutìž a pøehlídka dechových orchestrù
19.00 - 21.30 Slavnostní prùvod mìstem a MONSTR
KONCERT
dechové orchestry a mažoretky
trasa prùvodu: Labské nábøeží, Tyršova ulice,
Masarykovo námìstí v Dìèínì I
20. 6. 2004 (nedìle) Ústí nad Labem
dopolední koncert orchestrù

ZPRAVODAJ

Nejdùležitìjší rady, jak postupovat pøi povodních
Povodnì jsou souèástí pøirozeného
obìhu vody. Povodeò je definována
jako pøechodné výrazné zvýšení
hladiny vodních tokù nebo jiných
povrchových vod, pøi kterém voda
již zaplavuje území mimo koryto
vodního toku a mùže zpùsobit
škody.
V podmínkách ÈR vznikají povodnì
zejména táním snìhu, dlouhotrvajícími
dešti nebo pøi rozmrzání vodních tokù.
V pøípadì Dìèína se jedná zejména
o øeku Labe, dále o Plouènici, Jílovský
potok, Bìlský potok a další menší
vodoteèe.
Povodnì mohou vzniknout i v dùsledku havárie vodních dìl nebo
nouzového vypouštìní vody z nádrže.
Pøípadné havárie vodních dìl na horních tocích Labe, Vltavy a Ohøe jsou
v Dìèínì, vzhledem k dobìhové dobì,
øešitelné jako pøirozená povodeò.
Míra povodòového nebezpeèí je
vyjadøována stupni povodòové aktivity. Jsou tøi a vyhlašují se v pøípadech,
kdy je dosaženo smìrodatných
(pøedem stanovených) limitù vodní
hladiny ve sledovaných místech
uvedených v povodòových plánech.
První stupeò (stav bdìlosti) nastává
pøi nebezpeèí pøirozené povodnì a
zaniká, pominou-li pøíèiny takového
nebezpeèí. Na øece Labi v Dìèínì je
to pøi namìøeném vodoètu 450 cm
v Ústí nad Labem, na Plouènici pøi
140 cm v Benešovì nad Plouènicí,
na Jílovském potoce pøi 100 cm v Libouchci.
Druhý stupeò (stav pohotovosti)
vyhlašuje pøíslušný povodòový orgán
v pøípadì, že nebezpeèí pøirozené
povodnì pøerùstá v povodeò. Aktivizují se povodòové orgány, uvádí se
do pohotovosti prostøedky na zabezpeèovací práce. Na øece Labi v Dìèínì je
to pøi namìøeném vodoètu 530 cm
v Ústí nad Labem, na Plouènici pøi 170
cm v Benešovì nad Plouènicí a
na Jílovském potoce pøi 140 cm
v Libouchci.
Tøetí stupeò (stav ohrožení) vyhlašuje pøíslušný povodòový orgán
pøi vzniku vìtších škod, ohrožení

životù a majetku nebo pøi jejich bezprostøedním ohrožení v záplavovém
území. Provádí se zabezpeèovací a
podle potøeby záchranné práce nebo
evakuace.
Na øece Labi v Dìèínì je to pøi namìøeném vodoètu 600 cm a výše v Ústí
nad Labem, na Plouènici pøi 190 cm a
výše v Benešovì nad Plouènicí a
na Jílovském potoce pøi 170 cm
v Libouchci. Orientaèní údaje o zatápìní jednotlivých míst v Dìèínì
pøi konkrétních vodních stavech
na vodoètu v Ústí nad Labem jsou
uvedeny v pøíruèce PRO PØÍPAD
OHROŽENÍ, kterou Mìstský úøad
Dìèín distribuoval obèanùm letos
v bøeznu.
Principy ochrany pøed povodnìmi
vycházejí ze základní zásady, že
povodním nelze zabránit. Lze však
jejich prùbìh ovlivòovat a omezovat
rozsah povodòových škod a následkù.
Ochrana pøed povodnìmi zahrnuje
preventivní opatøení jako je stanovení
záplavových území, vymezení smìrodatných limitù stupòù povodòové
aktivity, povodòové plány, povodòové
prohlídky, pøíprava pøedpovìdní a
hlásné služby, organizaèní a technická
pøíprava, vytváøení hmotných povodòových rezerv, vyklízení záplavových
území, pøíprava úèastníkù povodòové
ochrany, èinnost pøedpovìdní povodòové služby, èinnost hlásné povodòové
služby, varování pøi nebezpeèí povodnì, zøízení a èinnost hlídkové služby a
evidenèní a dokumentaèní práce.
V dobì povodní zahrnuje bezprostøední ochrana èinnost pøedpovìdní
povodòové služby a hlásné povodòové
služby, varování pøi nebezpeèí povodnì, zøízení èinnosti hlídkové služby,
povodòové zabezpeèení a záchranné
práce. Právnické a fyzické osoby jsou
povinny odstraòovat pøekážky, které
mohou bránit prùtokùm velkých vod,
umožnit vstup na své pozemky a
do objektù k provádìní záchranných a
zabezpeèovacích prací, strpìt odstranìní staveb nebo jejich èástí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizaèní prostøedky, pohonné hmoty,

náøadí a jiné potøebné prostøedky a
zúèastnit se podle svých možností
tìchto prací.
Ani opatøení po povodni nelze
podceòovat. Jde o obnovení povodní
narušených funkcí, odstranìní povodòových škod, zjištìní pøíèin negativnì
ovlivòujících prùbìh povodní.
O nebezpeèí záplav budete varováni
zvukem sirény a následnì informováni.
V pøípadì, že neobdržíte z rozhlasových vozù a pøi vìtších povodních
i z rozhlasu a televize informace,
vždy musíte být pøipraveni opustit
ohrožené území. V pøípadì, že dostanete pokyn k evakuaci, urychlenì se
dostavte, vybaveni evakuaèním
zavazadlem, do urèeného místa.
Rodinný automobil využijte pro evakuaci nebo jej odvezte na bezpeèné,
vyvýšené místo. Pøedmìty, které by
mohla voda strhnout a odnést,
upevnìte! Pomocí pytlù s pískem
zajistìte dveøe a okna. Cenné vìci
z pøízemí a sklepù, pitnou vodu, zásoby
jídla, popøípadì i plynový vaøiè,
pøeneste do vyšších pater domu.
Pro zmírnìní ekologických následkù
povodnì zkontrolujte, zda jsou pøed
úèinky zaplavení zabezpeèeny
chemikálie, jedy a žíraviny tak, aby
nedošlo ke kontaminaci vody.
Po kritickém zvýšení hladiny øek
povodòové orgány obcí a krajù
zahajují záchranné práce. V prvé øadì
zabezpeèí evakuaci obyvatelstva
z ohrožených prostorù. Sledujte proto
vysílání místního rádia a øiïte se
vydanými pokyny. Informace mùžete
získat i z vysílání veøejnoprávního
rozhlasu a televize. Pokud bude naøízena evakuace, nechejte na venkovních
dveøích oznámení, že dùm byl již
opuštìn. Vezmìte s sebou evakuaèní
zavazadlo a dostavte se na urèené místo
ve vašem bydlišti, odkud budete
dopraveni na bezpeèné místo.
Pøed opuštìním obydlí vypnìte
elektrický proud, uzavøete hlavní
uzávìr vody a plynu a uvolnìte cestu
domácímu zvíøectvu. Uvìdomte sousedy o evakuaci. Malým dìtem vložte
do kapsy kartièku s jejich jménem a

adresou. Pokud je to možné, využijte
k evakuaci vlastní dopravní prostøedek
nebo použijte prostøedky, které zabezpeèí mìstský úøad.
Pøi vznikající povodni jednejte
s rozvahou, informujte ostatní, pomáhejte sousedùm, starým a nemocným
lidem, nechoïte do níže položených
míst, která mùže zaplavit voda,
neprojíždìjte již zaplavená místa
na kole ani automobilem. Dodržujte
pokyny správních úøadù, sledujte
informace ve sdìlovacích prostøedcích.
Situaci lze zvládnout vìtšinou svépomocí, ale nebezpeèí se nevyplácí
podceòovat. Záchrana života
pøi povodních je rozhodující.
Nebezpeèí však èíhá i poté, co
hladiny øek poklesnou a budete se
moci vrátit do svých domovù. Hrozí
totiž zborcení narušených budov,
sesuvy pùdy, epidemie i další
nebezpeèí.
Po skonèení evakuace po povodni
je vždy nutné nechat odbornì
zkontrolovat statikem stav budovy a
stupeò jejího narušení, rozvod
elektrické energie a plynu a stav
elektrospotøebièù, také kanalizaci,
rozvod vody a kvalitu pitné vody
ve studních. Na zaplavených územích
je tøeba podle pokynù hygienika
okamžitì zlikvidovat zejména uhynulé
zvíøectvo a veškeré potraviny zasažené
vodou. Dokud nejsou provìøeny místní
zdroje pitné vody a zajištìna jejich
nezávadnost, je nutné odebírat vodu
z náhradních zdrojù, napøíklad z cisteren, èi využít vody balené. V obcích
bývají také zøizována místa humanitární pomoci, kde se dají získat
základní potraviny, pitná voda, ale
i další pomoc pøi odstraòování
následkù povodnì. Ihned po návratu
do svého obydlí doporuèujeme zjistit
rozsah škod a kontaktovat pojišovnu.
Pamatujte, že pokud neklesne hladina
podzemní vody, je odèerpávání
zatopených prostor nejen zbyteèné, ale
mùže i vážnì poškodit izolaci a statiku
budovy.
Pøipravil Richard Musil

DOTAZY OBÈANÙ • DOTAZY OBÈANÙ • DOTAZY OBÈANÙ Nový vodoèet
Mùže mìsto naøídit Technickým
službám Dìèín posunutí zaèátku svozu odpadu na pozdìjší dobu? V souèasné dobì jezdí popeláøské èety
od 5:00 a hlukem nás ráno budí.
Stìžovala jsem si pøímo na technických službách, pracovnice mi
øekla, že posunutí není možné.
Marie Míková, Dìèín
Technické služby Dìèín a.s. jsou samostatný právní subjet, který pro mìsto
zajišuje nakládání s komunálním
odpadem na základì smluvního vztahu.
Logistika svozu je plnì v kompetencích
technických služeb a mìsto do ní
nemùže zasahovat. Doporuèujeme
obrátit se s tímto požadavkem pøímo
na vedení firmy.
Odbor životního prostøedí
Bylo by možno obnovit pøechod
pro chodce na Teplické ulici v oblasti
Rehabilitace Kateøina? Èasto jsem

svìdkem toho, jak se staøí lidé
marnì snaží v tìchto místech pøejít
rušnou komunikaci, pravdìpodobnì za úèelem návštìvy tohoto
zdravotnického zaøízení. Dìkuji.
Bc. Jaroslav Hartig
V roce 2003 byla tato záležitost již
øešena Krajským úøadem - zamítavé
stanovisko. Stanovisko k žádosti
dávala PÈR dne 5. 8. 2003 s tím, že
umístìní pøechodu pro chodce mezi
zastávkami MHD "Žlíbek" nelze
realizovat, zejména z dùvodu nedostateèného výhledu chodcù i øidièù
v dobì, kdy na zastávkách MHD stojí
autobusy. Zastávky MHD nemají
vybudovaný zastávkový záliv a proto
není z hlediska bezpeènosti provozu
na pozemních komunikacích, umístìní pøechodu pro chodce v tomto
prostoru žádoucí. KÚ dále upozornil ,
že dle § 54 zákona è. 361/2000 Sb.,
o provozu na PK a o zmìnách

nìkterých zákonù, chodec mùže
(za splnìní urèitých pøedpokladù)
pøecházet vozovku i v místì, kde není
pøechod pro chodce vyznaèen. Jen
pro informaci, døíve tam pøechod byl,
ale byl zrušen z výše uvedených
dùvodù - blízkosti zastávky, nejsou
zálivy, bránìní ve výhledu. Stále se
jedná o silnici I/13 - silnièní správní
úøad KÚ, stanovení DZ vodorovného
i svislého – KÚ.
Jana Kohoutová,
vedoucí odboru dopravy

sleduje
kamera
Mìsto Dìèín nechalo umístit na pilíø

Tyršova mostu nový vodoèet. „Stav
hladiny Labe mùže být trvale sledován
kamerovým systémem mìstské policie,
zejména pøi stupních povodòové
aktivity,“ øekl Richard Musil, vedoucí
oddìlení krizového øízení. Aby bylo
možné vodoèet sledovat v noci a pøi snížené viditelnosti, umístí mìsto do jeho
blízkosti osvìtlení. Instalace vodoètu
stála 16 800 korun (èástka zahrnuje
V této rubrice se obyvatelé mohou mechanické oèištìní pilíøe a odstranìní
dozvìdìt odpovìdi na své otázky náletové døeviny + chemické ošetøení,
týkající se praktických problémù opravu plochy vyspárováním, peneve vztahu obèan mìsto. Zaslané traèní nátìr 2x, rozmìøení vodoètu,
provedení základního nátìru 2x,
otázky musí být struèné.
Dotazy mùžete zasílat na mail: narýsování stupnice, nakreslení èísel –
zpravodaj@prpro.cz nebo na adresu písmo malíøskou technikou, ošetøení
PRpro s.r.o., Dobrovského 1402/2, lakovým nátìrem, provedení horoleDìèín, 405 01.
zeckou technikou).

ZPRAVODAJ
Rada mìsta 11. kvìtna 2004 mimo jiné schválila
schválila
- uzavøení dodatku è. 4 k mandátní
smlouvì ze dne 1. 7. 2002, uzavøené
mezi mìstem Dìèín a HC Dìèín s. r. o.,
týkající se povìøení HC Dìèín s. r. o.
k zajišování všech sportovních a
kulturních akcí na Zimním stadionu
v Dìèínì, specifikovaném v èl. 2
mandátní smlouvy ze dne 1. 7. 2002
ode dne úèinnosti dodatku po doplnìní
- prodloužení smlouvy o výpùjèce
objektu VŠ koleje „Sýpka“ ÈVUT FD
na dobu urèitou, tj. Do 31. 12. 2014
- zveøejnìní zámìru mìsta pronajmout
stavbu bikrosového høištì na èásti
pozemku v k. ú. Podmokly o výmìøe
5227 m2
- Aktualizovaný øád veøejného pohøebištì mìsta Dìèín
- Smlouvu o nájmu hrobového místa a
povìøení odboru správy majetku
mìsta MìÚ Dìèín, k zastupování
mìsta ve vìci sjednávání a podpisu
tìchto smluv
- Smlouvu o provádìní prací na veøejných pohøebištích (høbitovech) mìsta
Dìèín a povìøení vedoucího odboru
ŽP MìÚ Dìèín, k zastupování mìsta
ve vìci sjednávání a podpisu tìchto
smluv
- uzavøení mandátní smlouvy na výkon
stavebního dozoru stavby – TDI
„Pøístavba sportovní haly Maroldova

ul. Dìèín“ mezi mìstem Dìèín a
Gabrielou Hrubou – Èeská stavební
kanceláø, se sídlem Lázeòská 2, Dìèín
I, s tím, že starosta mìsta projedná
výši úplaty a doplnìní obsahu mandátní
smlouvy ve smyslu pøipomínek rady
mìsta s tím, že návrh mandátní
smlouvy bude pøedložen do jednání
rady mìsta
- realizaci služby „Výbìr poradce
pro prodej majoritního podílu v TS a. s.
Dìèín
- seznam firem, které budou vyzvány
k podání nabídky
- zamítnutí námitky k vylouèení
z veøejné zakázky, podanou firmou
VAKUTEX s. r. o. Chomutov

odložila
- Informativní zprávu o plnìní úkolù
zakotvených ve Strategickém plánu
rozvoje mìsta Dìèína za rok 2003
(pøepracovaný materiál bude pøedložen
do jednání rady mìsta v 06/04)

vzala na vìdomí
- informaci o pohledávkách mìsta vùèi
spoleènosti KREDIT Dìèín, a. s.
- informace o návrhu na opatøení proti
vzniku víceprací u stavebních akcí realizaci projektu „Zapojení nezamìstnaných do pomoci dìèínským
domácnostem postiženým povodnìmi.“
- Rada mìsta vyslovuje podìkování
sdružení Arnika za pomoc obèanùm
postiženým povodní.
rozhodla
- o pøesunu Kontaktního a pora- - informaci o hostování lodi Tajemství
denského centra pro drogovì závislé, – Divadlo bratøí Formanù – v èervnu
poradny pro rodièe do náhradních 2004 v Dìèínì
prostor v objektu bývalých Pozemních
staveb Dìèín v Želenicích, a to souhlasila
v pøípadì, že po provìøení všech - s natáèením cestopisného dokumentu
možností nebude nalezen jiný vhodný „PO STOPÁCH“ ve mìstì Dìèín, který
p r o s t o r v n ì k t e r é m z o b j e k t ù bude vìnován dìèínskému rodákovi
ve vlastnictví mìsta Dìèín a s tím, Dr. M. Tyršovi
že budou respektovány závazky - se zapojením Mìstského úøadu
v y p l ý v a j í c í z k u p n í s m l o u v y Dìèín do projektu podpory jakosti „
na objekt Husovo námìstí 66/8, Dìèín Implementace modelù CAF do organizací územní veøejné správy v Èeské
IV
republice“

