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Vážení spoluobèané,
konèí nám rok 2004. Mìsto Dìèín
v nìm zažilo øadu zmìn, které
se jistì dotkly i Vašeho života.
Na prvoligový basketbal chodíme
do moderní haly. Tøi mìsíce
používáme pøestupní jízdenky,
zaèali jsme tøídit tetrapakové
obaly. Skonèila oprava historického mostu pøes Plouènici
a dalších mostù, které ponièila
povodeò. Krátce pøed vánoèními
svátky se uzavøe další kapitola v historii dìèínského zámku.
Zkolaudována jsou dvì køídla a otevøou se i Vám, Dìèíòanùm.
Pøeji Vám pøíjemnì prožité Vánoce a úspìšný nový rok.
Vladislav Raška, starosta Dìèína

Zmìna autobusových linek do Bøezin
Dìèíòany èekají zmìny v trasách autobusových linek do Bøezin. Konkrétnì to jsou
linky èíslo 6 a 4. Soukromý majitel pozemku na kterém je vìtší èást obratištì
pro linku èíslo 6, totiž dopravnímu podniku oznámil, že cestu uzavøe. Majitel
pozemku opakovanì jednal s dopravním podnikem, ale k dohodì obou stran
nedošlo. Odmítl navrhovaný pronájem nebo prodej pozemku.
Od poloviny prosince, kdy se mìní jízdní øády, bude linka èíslo 6 jezdit po trase
linky èíslo 4, tedy nepojede do Bøezin ke škole a následnì k zámeèku, ale za SZŠ
Libverda odboèí doprava.
Místo spoje èíslo 6 mohou obèané využít spoje linkové dopravy ve smìru
na Benešov nad Plouènicí. Tyto linky provozuje rovnìž DPMD.
Nové obratištì mìsto budovat s nejvìtší pravdìpodobností nebude, protože tam
nemá vhodné pozemky. Muselo by proto zakoupit jiné, což je vzhledem k tomu,
že k zámeèku jezdí cestující velmi zøídka, znaènì neekonomické.

Památné stromy budou oznaèeny cedulí
Všech 18 památných stromù v Dìèínì bude oznaèeno informaèními cedulemi.
Jejich výroba stála 20 tisíc korun. Na tabulích jsou uvedeny následující informace:
popis druhu, rozšíøení, znázornìn habitus stromu, zajímavosti o historickém pùvodu
stromu. Na projektu se dále podílely Dìèínské doléèovací centrum a Správy CHKO
Labské pískovce a Èeské støedohoøí. Tabule jsou zhotoveny z plastu, umístìny jsou
na døevìných sloupcích.
Mìsto Dìèín se rozkládá na území dvou chránìných krajinných oblastí (SCHKO
Labské pískovce a SCHKO Èeské støedohoøí).
„Považujeme za dùležité zvyšování povìdomí Dìèíòanù o ochranì
a o významných èástech pøírody,“ øíká Petra Ludwigová, z mìstského Ekocentra.

Dìèínské perlièky - Dìèínské perlièky

Sedmimetrový støíbrný smrk stojí na Masarykovì námìstí. Mìsto ho dostalo
darem od soukromého majitele ze Želenic. Další velký vánoèní strom je na Husovì
námìstí a dalších šest malých stojí mezi vánoèními stánky. Všechny budou
pracovníci technických služeb odstrojovat po Silvestru.
Foto: Miroslav
Dotazy, námìty a pøipomínky pro zpravodaj Mìsta Dìèína:
mail: zpravodaj@prpro.cz , tel. 412 523 284
adresa: PRpro s.r.o., Benešovská 432, 405 01, Dìèín 1,
Zájemci o inzerci mohou telefonovat na mobil 777 18 19 20.

Zastupitelé se zabývali na svém zasedání problematikou cyklotras v Dìèínì. Jejich
realizace bude probíhat v souladu s Programem postupné realizace cyklotras
a cyklostezek ve mìstì Dìèín (zveøejnìno na www.mudecin.cz) dle finanèních
možností mìsta. Mìsto se bude snažit na budování cyklostezek získat dotaci. Již
podalo žádost o dotaci na „Stezku pro cyklisty a pìší – soutok Labe a Plouènice“, což
je úsek ze Starého Mìsta k Tyršovu mostu. Realizace je vyèíslena na více než
9 milionù korun a v pøípadì, že bude mìsto v získání dotace úspìšné, stavìt se bude
ve dvou etapách (I. etapa – rok 2005, II. etapa – rok 2006).
Po dlouhém jednání s TJ Sokol se mìstu podaøí získat do svého majetku zbývající
pozemky pod Sportovní halou v ulici Práce. Zastupitelé schválili jejich výkup
za 2,5 milionu korun. Èástku mìsto uhradí ve dvou splátkách v 1. pololetí roku 2005.
TJ Sokol Podmokly by mìla dát souhlas k prodloužení povolení pøedèasného
užívání èásti doèasné stavby sportovní haly. Na dokonèení výstavby tohoto
sportovního zaøízení potøebuje mìsto ještì pøes 30 milionù korun.
Trhy na Masarykovì námìstí, které se letos konaly zpravidla první pondìlí
v mìsíci, budou pokraèovat i v roce 2005. Jejich poøadatel požádal radu o povolení.
Pøestože vzhled stánkù neodpovídá pøedstavám obèanù i radních, se sortimentem
zboží však jsou kupující vìtšinou spokojeni.
Nájemce restaurace na Pastýøské stìnì upozornil na závady v objektu, který je
kulturní památkou. Závady se týkají zejména balkonù, fasády pøíjezdové
komunikace, terasy a venkovní kanalizace. Mìsto oslovilo dvì stavební firmy, aby
na opravy pøedložily rozpoèet. Následnì budou finanèní prostøedky nárokovány
do rozpoètu mìsta a podle možností zahájeny práce.
Mìsto daruje další výpoèetní techniku nìkterým pøíspìvkovým a neziskovým
organizacím. Poèítaèe dostanou napøíklad Mateøské školy v Liliové ulici
a Klostermannovì ulici, Základní škola Na Pìšinì, DDM Klostermannova,
Asociace vozíèkáøù, ZOO Dìèín, Mìstské divadlo Dìèín a další.
Zastupitelstvo schválilo zmìny vyhlášek o místních poplatcích z ubytovací
kapacity, za rekreaèní pobyt, ze vstupného a za provozovaný výherní hrací pøístroj.
Na základì tìchto novel od 1.1.2005 vykonává komplexní správu uvedených
poplatkù odbor ekonomický MìÚ. Upozoròujeme proto poplatníky uvedených
poplatkù, aby od 1.1.2005 pøedkládali oznámení o plnìní ohlašovací povinnosti,
zmìny a vyúètování k uvedeným poplatkùm již odboru ekonomickému MìÚ. Bližší
informace budou poskytnuty na tel. è. 412 593 415.
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NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZŠIØUJE SE ZDARMA

Dìèínský zámek opìt pøed Vánocemi ožije
Dìèínský zámek se pøed Vánocemi
otevøe návštìvníkùm. Ti si budou moci
prohlédnout novì opravené prostory.
Souèasnì se na zámku budou odehrávat
vánoèní trhy.
Na konci listopadu bylo zkolaudováno
západní a severozápadní køídlo. Novì
opravené èásti zámku budou sloužit jako
reprezentaèní prostory, napøíklad pro
svatební a jiné obøady, spoleèenská
setkání, koncerty, a dále jako expozièní
prostory. Místnosti jsou zatím prázdné.
Radnice se nyní snaží ve spolupráci
s odborníky najít vybavení související
s rodem Thunù, který zámek kdysi
vlastnil.
„Prostory vybavené nábytkem, obrazy
a dalším mobiliáøem otevøeme turistùm
v prùbìhu pøíští sezóny. Navázali jsme
úzkou spolupráci s Národním památkovým ústavem a je zde ochota poskytnout
nám mobiliáø napøíklad z depozitáøù na
Sychrovì èi v Benešovì n. Pl. Vìøím, že
novì opravená èást zámku s expozicí
pøiláká mnoho návštìvníkù,“ øekl
místostarosta Václav Lešanovský.
Nové výstavní prostory jsou urèeny
také pro tématické expozice.
„Uvažujeme o výstavì vìnované
historií spolku Sokolù, Vladimíru
Vokolkovi nebo prùbìhu rekonstrukce
zámku,“ upøesnil místostarosta Lešanovský.
Prùbìh oprav:
Opravy zámku zaèaly v roce 1992, kdy
zdevastovanou památku opustila
sovìtská armáda. Do roku 1995 se
provádìly rozsáhlé opravy støech
zámku. O rok pozdìji byla provedena
oprava zámecké sýpky. V roce 1996 se
stala na zámku havárie, konkrétnì

se na jihovýchodním køídle uvolnila
a spadla èást zdiva v celé výšce stavby.
Ten rok dìlníci dokonèili opravu mostu
do konírny, vjezdového mostu do
zámku, byla provedena nová kanalizace.
Rokem 1997 byla zajištìna havárie
jihovýchodního køídla a zahájeny práce
na severovýchodní èásti zámku
pøestavbou køídla na Státní oblastní
archiv. Pokraèovalo vyklízení a odstraòování škod po sovìtské armádì,
opravila se støecha èajového altánu
vèetnì restaurování ploch. Byla
provedena demolice dvou novodobých
vojenských staveb v areálu zámku.
V letech 1998 – 2001 skonèila II. etapa
pøestavby archivu, oprava Glorietu
a Saly Tereny v Rùžové zahradì.
Dokonèena byla rekonstrukce jihový-

chodního køídla zámku, kde je nyní
expozice Okresního muzea, dále je
opravena “Zámecká kaple” – využívána
nyní k výstavám, koncertùm a svatebním obøadùm. Opravena byla i jízdárna
s infocentrem, kanceláøemi a bytem
správce zámku. Od roku 2002 byla ve
dvou etapách opravovaná èást zámku
pod vìží, ve které se vždy nacházely
reprezentaèní prostory zámku. V tìchto
prostorách jsou novì i dobové lustry
poøízené s pøispìním Nadace Duhová
energie ve výši 750 tisíc korun.
Prohlídky novì opravených prostor západního a severozápadního
køídla 19.12.2004

Na Vánoce se pøipravují i v azylovém domì pro opuštìné matky s dìtmi v Dìèínì
na Letné. Ten provozuje Mìsto Dìèín, díky kterému budou moci mít dìti i o Vánocích
støechu nad hlavou a prožijí tak klidné svátky.
Foto: Jiøí Rous

Policie prošetøila
úplatky na úøadì
V srpnu letošního roku uveøejnila
redaktorka Ludmila Panenková
v týdeníku PRINCIP èlánek o úplatcích na Stavebním úøadì Mìstského
úøadu Dìèín. V textu èlánku nebylo
uveøejnìno jméno toho, kdo úplatek
vzal a ani toho, kdo úplatek dal.
Uvedená zpráva nemile pøekvapila
nejen pracovníky stavebního úøadu,
ale i jejich zamìstnavatele. Vzhledem
k tomu, že po uveøejnìní zprávy
pøevládl na odboru stavebního úøadu
pocit nespravedlnosti a vzájemné
nedùvìry, podali pracovníci stavebního úøadu Policii ÈR návrh na trestní
stíhání pro pomluvu.
Mìsto zároveò podalo podnìt
k trestnímu stíhání na neznámé osoby
pro podezøení ze spáchání trestného
èinu úplatkáøství. Na základì výsledku
šetøení, které provádìla Policie ÈR
a Služba kriminální policie a vyšetøování, byl návrh pracovníkù stavebního
úøadu odložen. V prùbìhu øízení totiž
nebyli identifikováni aktéøi zmínìné
záležitosti.
Z celého pøípadu plyne pouèení
a zkušenost, že za souèasné legislativy
mùže kdokoliv pomocí sdìlovacího
prostøedku kohokoliv pošpinit, a to jen
na základì informace „jedna paní
povídala“.
Pøesto se vedení mìsta rozhodlo
bránit své dobré jméno, a proto
zvažuje podání žaloby u soudu.

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)

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

Otevírací doba :
po - pá 8.00 - 17.00hod.

Prohlídka výfukù zdarma!

Radní dali zelenou zmìnám v organizaèní struktuøe úøadu
Od ledna pøíštího roku dojde ke zmìnám v Organizaèním øádu Mìstského úøadu
Dìèín. Poèet odborù se z deseti sníží na osm, budou zrušena také nìkterá oddìlení.
„Ke zmìnám dojde i v souvislosti s rozmístìním nìkterých odborù. Mìsto se totiž
snaží do svého majetku získat budovu bývalého okresního úøadu v ulici 28. øíjna.
Dislokaèní komise vlády pøevod tohoto majetku doporuèila,“ sdìlil starosta mìsta
Vladislav Raška.
Zmìny v organizaèním øádu mají své dùvody. „Snažili jsme se o sjednocení
obdobných èinností do vedení jednoho odboru, což obèanùm pomùže v lepší
a jednodušší orientaci na úøadu. Napøíklad vydávání cestovních dokladù,
obèanských prùkazù, øidièských prùkazù a živnostenských listù bude sjednoceno
pod jeden odbor. Pouze jeden odbor bude také zajišovat prodeje pozemkù, bytù
a nebytù,“ vysvìtlil tajemník úøadu Jaromír Zajíèek. Díky zmìnám v organizaèním
øádu bude snížen poèet vedoucích pracovníkù o devìt míst, èímž se uspoøí výdaje na
jejich povinné vzdìlávání o cca 60.000,- Kè roènì a na pøíplatku za vedení v objemu
cca 200.000,- Kè roènì. „Veškeré zmìny by mìly pøispìt pøedevším k lepší orientaci
obèanù na úøadì a také k tomu, aby si všechny záležitosti vyøídili v co nejkratší dobì
a nemuseli tedy chodit z odboru na odbor,“ doplnil tajemník.
Mìsto už pøemýšlí o uspoøádání odborù v pøípadì, že získá budovu v ul. 28. øíjna
do svého majetku. „Rádi bychom vybudovali systém pøepážek jako je napøíklad
v bankách, kdy je obèanovi na základì zvolené služby pøidìleno èíslo, které je
následnì vyvoláno k vyøízení. Mohlo by se to napøíklad týkat výdeje obèanských
prùkazù, platby poplatkù a podobnì. Všechno však závisí na finanèních možnostech
mìsta a s úpravami poèítáme v horizontu nìkolika let,“ sdìlil Jaromír Zajíèek.
Podrobné informace k rozmístìní odborù pøineseme v lednovém èísle zpravodaje.

Rozhodnutí rady mìsta z 16. 1istopadu 2004
schválila
- poøádání trhù v Dìèínì v roce 2005
- zadání prací k dokonèení areálu
víceúèelového høištì v lokalitì Bøeziny
u firmy SaM a. s. Dìèín
- pravidla pro poskytování nájmu bytu
v objektu ulice Tržní, bodové ohodnocení žádostí a znìní žádosti o poskytnutí
nájmu bytu v novém objektu „ulice
Tržní“.
- zadání vypracování energetických
auditù spoleènosti MARTIA a. s. v bytových domech ve vlastnictví mìsta,
uvedených v dùvodové zprávì, za cenu
293 930 korun vèetnì DPH.
- provedení požadovaných prací dostavba mìstského divadla – III. etapa
s tím, že finanèní krytí bude uplatnìno
v návrhu kapitálového rozpoètu mìsta
pro rok 2005 jako prioritní.
- informaci k problematice dalšího
postupu o nakládání s akciemi spoleènosti Technické služby Dìèín a. s.
neschválila
- pøijetí nabídky na spolupráci ÈSAD
BUS Ústí nad Labem a. s. a Dopravního
podniku mìsta Dìèína a. s. pøi nákupu
motorové nafty
vzala na vìdomí
- plán slavnostních obøadù na I. pololetí
roku 2005
- informaci o stavebních úpravách
na objektu restaurace Pastýøská stìna
- informace o øešení problémù v ústavní
péèi sociálních zaøízení, kterým je
zøizovatelem Mìsto Dìèín a obnovení
sociální hospitalizace mìsta Dìèína
- informaci o pøípravì Mezinárodního

hudebního festivalu Dìèín 2005
rozhodla
- uzavøít smlouvu o výpùjèce vývìsní
skøíòky v Jungmannovì ulici, Dìèín IV,
Místní skupinì Èeského èerveného køíže
Dìèín – Podmokly
- poskytnout finanèní pøíspìvek ve výši
5 000 korun (bez VHP) pro sportovní
klub FK SNOPEK Dìèín na republikové
finále sálové kopané ÈR
- neposkytnout finanèní pøíspìvek
ve výši 50 000 korun pro akciovou
spoleènost VLTAVA-LABE-PRESS
Ústí nad Labem na 4. roèník ankety
o nejúspìšnìjšího sportovce okresu
Dìèín za rok 2004.
vydala
- Naøízení mìsta Dìèína è. 10/2004 –
tržní øád, kterým se vymezují místa
pro prodej a poskytování služeb
souhlasila
- s užitím znaku mìsta Dìèín na “Prùvodce obèana a podnikatele.“
jmenovala
- Karla Kiliana do funkce øeditele
Základní školy Dìèín II, Vrchlického
6 3 0 / 5 , p ø í s p ì v k o v á o rg a n i z a c e
s úèinností od 1. 12. 2004.
povìøila
- starostu mìsta písemnì informovat
spoleènost MVV Energie CZ s. r. o. o
aktuálním stavu ve vìci prodeje movitého a nemovitého majetku spoleènosti
TERMO Dìèín a. s. a k pøedložení
nabídky mìsta na odkup jeho podílu na
základním kapitálu spoleènosti TERMO
Dìèín a. s. (30,24 %).

Spokojené, láskou a porozumìním
naplnìné vánoèní svátky, hodnì
zdraví, štìstí a úspìchù
v novém roce
vám pøeje

Oèní optika Jana Hrdlièková
Budeme velmi potìšeni, pokud k našim spokojeným zákazníkùm budete patøit i Vy!
Najdete nás na Masarykovì nám. 2/2 nad budovou soudu v Dìèínì I (tel.: 412 510 982; provozní doba: po-pá 8-17 hod.).

Odbory a oddìlení, které se k 31.12.2004 ruší:
odbor vnitøních vìcí
odbor správy majetku mìsta
odbor živnostenský úøad
odbor školství, mládeže a tìlovýchovy
odbor dopravy
oddìlení hospodáøské správy (souèást odboru vnitøních vìcí)
oddìlení informatiky (souèást odboru vnitøních vìcí)
oddìlení pozemkù (souèást odboru správy majetku mìsta)
oddìlení investic a správy majetku mìsta (souèást odboru správy majetku mìsta)
oddìlení svodné (souèást odboru ekonomického)
oddìlení majetkoprávní (souèást odboru ekonomického)
oddìlení péèe o rodinu a dítì (souèást odboru sociálních vìcí a zdravotnictví)
oddìlení péèe o nezamìstnané (souèást odboru sociálních vìcí a zdravotnictví)
oddìlení péèe o staré a invalidní obèany (souèást odboru sociálních vìcí
a zdravotnictví)
oddìlení registrací (souèást odboru živnostenský úøad)
oddìlení kontrolní a správní (souèást odboru živnostenský úøad)
oddìlení ochrany pøírody (souèást odboru životního prostøedí)
oddìlení ochrany prostøedí (souèást odboru životního prostøedí)
oddìlení rozvoje (souèást odboru rozvoje)
oddìlení kultury, památkové péèe a cestovního ruchu (souèást odboru rozvoje)
oddìlení správy dopravy a pozemních komunikací (souèást odboru dopravy)
oddìlení dopravních pøestupkù a registrace øidièù (souèást odboru dopravy)
oddìlení registrace silnièních motorových vozidel (souèást odboru dopravy)
oddìlení majetkové správy pozemních komunikací (souèást odboru dopravy)
oddìlení prevence a sociální intervence (souèást odboru školství, mládeže
a tìlovýchovy)
Odbory a oddìlení, které se od 1.1.2005 zøizují:
odbor správních èinností a živnostenský úøad
odbor místního hospodáøství a majetku mìsta
odbor školství a kultury
oddìlení provozu úøadu (souèást úseku tajemníka)
oddìlení živnostenský úøad (souèást odboru správních èinností a živnostenský úøad)
oddìlení dopravy (souèást odboru správních èinností a živnostenský úøad)
oddìlení ochrany pøírody, zemìdìlství a lesního hospodáøství (souèást odboru
životního prostøedí)
oddìlení vodoprávní úøad a ochrany prostøedí (souèást odboru životního prostøedí)
oddìlení rozvoje a cestovního ruchu (souèást odboru rozvoje)
oddìlení investic (souèást odboru rozvoje)
oddìlení majetkoprávní (souèást odboru místního hospodáøství a majetku mìsta)
oddìlení správy majetku mìsta (souèást odboru místního hospodáøství a majetku
mìsta)
oddìlení správy pozemních komunikací, veøejného prostranství a mìstské zelenì
(souèást odboru místního hospodáøství a majetku mìsta)
oddìlení dávek sociální péèe (souèást odboru sociálních vìcí a zdravotnictví)
oddìlení péèe o seniory a zdravotnì postižené (souèást odboru sociálních vìcí
a zdravotnictví)
oddìlení kultury a památkové péèe (souèást odboru školství a kultury)

Program
divadla
16.12. od 19:00 Pøedvánoèní koncert

Vánoèní akce na zámku Z ankety vyplynulo, že se úøad musí zlepšit

Program vánoèních trhù na zámku
17.12. od 17:00 Veèer pøátel divadla
dne 19.12. 2004 :
20.12. od 19:00 Velký vánoèní koncert
10:00 -vánoèní zpívání Bøeziòáèku
24.12. od 15:00 Evangelický kostel- (nádvoøí)
Hudba lidem dobré vùle
10:30 - taneèní vystoupení Øádu rytíøù
11.1. od 19:00 Dva na smetišti
Zlatého Draka (nádvoøí)
12.1. od 19:00 Don Giovanni
11:00 - O tom, co se možná stalo
18.1. od 19:00 Okénko
(pohádka – kaple zámku)
19.1. od 19:00 4. koncert abonentního 13:00 - souboj Rytíøù øádù Zlatého
cyklu KPH 2004-2005
Draka
20.1. od 19:00 Jiøí Pavlica a Talant
13:30 - zazpívá MŠ Klostemannova
22.1. od 19:00 Madame Melville
(nádvoøí)
26.1. od 19:00 Pravý západ
14:00 - taneèní vystoupení Øádu rytíøù
27.1. od 19:00 Rùže pro Algernon
Zlatého Draka (kaple)
29.1. od 19:00 Radúz a Mahulena
15:00 - Byla cesta byla ušlapaná --pohádka (nádvoøí)
16:30 - Katovské øemeslo – Øád rytíøù
Zlatého Draka (nádvoøí)
13.-15.12. VETØELEC vs. PREDÁTOR 17:00 - koncert skupiny Solideo –
interpretace barokních koled s využitím
16.-19.12. DUŠE JAKO KAVIÁR
replik dobových dechových nástrojù
17.-18.12. od 15:00 ÚŽASÒÁKOVI
19.12. od 13:00 a 15:00 ÚŽASÒÁKOVI (kaple) – vstupné 50 Kè
18:00 zakonèení trhu hromadným
20.-23.12. ZLODÌJI PAMÌTI
25.-27.12. CARMEN : DIVOKÁ zpìvem koledy (nádvoøí)
VÁŠEÒ
Koncert
28.-29.12. SLAVÍCI V KLECI
30.12.-2.1. od 17:30 SUPER PROHNILÍ 12.12. - 3. adventní nedìle 16,00 hod –
Adventní koncert Guitar Arte trio
29.12.-2.1. od 20:00 CELLULAR
(J.
Kaulfers, I. Šoltys. S. Prokeš) jako
1.-2.1.od 17.30 SUPER PROHNILÍ
host Blanka Èerná, sólistka divadla F.X.
1.-2.1.od 20.00 CELLULAR
Šaldy v Liberci, vstupné 50 Kè
3.-5.1. MILUJ MÌ ! PROSÍM
6.-9.1. OTEVØENÉ MOØE
Výstava
10.-13.1. SEXBOMBA OD VEDLE
14.-17.1. DENÍK PRINCEZNY 2 : 13.12. - 20.12. Inspirace 2003 – výstava
dìtských prací mladých výtvarníkù
KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI
1 8 . - 2 0 . 1 . o d 1 7 : 3 0 V Á N O C E z celé ÈR, výstava je prodejní – výtìžek
bude vìnován sociálním a zdravotním
NEBUDOU
18.-20.1. od 20:00 PROTIVNÝ zaøízením v Ústeckém kraji
23.12. 18,00 hod – Vánoèní koncert
SPROSTÝ HOLKY
v
zámecké kapli – Irena Waldaufová –
21.-22.1. od 15:30 POLÁRNÍ EXPRES
23.1. od 13:30 a 15:30 POLÁRNÍ soprán, Eva Waldaufová – zobcové
flétny, Marie Waldaufová – varhany,
EXPRES
zazní
Mozartovy, Rybovy, Brixiho
21.-23.1. DOUBLE ZERO
a Michnovy melodie
24.-26.1. CATWOMAN

Kino Snìžník

27.1.-2.2. RESIDENT EVIL :
APOKALYPSA
DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ od 15:30
1.1. PASÁÈEK VEPØU
8.1. POHÁDKA O POPELCE
15.1. POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ
29.1. RUSALKA HUPSALKA
FILMOVÝ KLUB od 17:30
20.12. DÍVKA S PERLOU
27.12. VDOVA MONTIELOVÁ
3.1. ÈÍNSKÁ LÁZEÒ
10.1. KRÁL TANÈÍ
17.1. UTOPIE - NEJVÍC LIDÍ ŽIJE
V ÈÍNÌ
24.1. COMPANY
31.1. DALŠÍCH DESET MINUT I.
Není-li uvedeno jinak, zaèátky
pøedstavení jsou od 17,30 a 20,00 hod.

Anketa, ve které jsme se obèanù ptali na jejich zkušenosti pøi návštìvì
mìstského úøadu, trvala asi mìsíc. Za tuto dobu jsme obdrželi prostøednictvím
internetových stránek mìsta a hlasovacích lístkù 85 odpovìdí. Všem, kteøí se
ankety zúèastnili, dìkujeme.
Z výsledkù vyplývá, že nejvíce obèanù není spokojeno se vstøícností
zamìstnancù mìstského úøadu a s èasem, který vzhledem ke svým záležitostem
musejí na mìstském úøadì strávit. Co se týèe úøedních hodin úøadu, tak odpovìdi
nepøevládaly ani pro ani proti. Obèané jsou také ménì spokojeni s rozmístìním
odborù do jednotlivých budov mìstského úøadu a se schopností zamìstnancù pøi
vyøizování záležitostí pomoci.
„Výsledky ankety nás nepotìšily, zároveò si však uvìdomujeme, že je stále
na naší práci co zlepšovat, o èemž právì svìdèí i to, že jsme se zapojili do dvou
projektù na zlepšení kvality, a to je Benchmarking a C.A.F,“ øekl tajemník
mìstského úøadu Jaromír Zajíèek. První zmìny zaznamenají obèané již v prùbìhu pøíštího roku, kdy zaène platit nový organizaèní øád úøadu a dojde také
ke stìhování odborù. „S výsledky ankety samozøejmì seznámíme pracovníky
úøadu a vìøím, že si z nich vezmou ponauèení pro svou práci,“ doplnil Vítìzslav
Vlèek, vedoucí kanceláøe vedení úøadu a manažer projektu C.A.F. Podobnou
anketu bychom v budoucnu rádi zopakovali.

Výsledky:
Myslíte si, že je chování úøedníkù/zamìstnancù MìÚ Dìèín vùèi obèanùm
dostateènì vstøícné?
ano 34 hlasù, ne 45, nevím 5 hlasù
Vyhovují vám úøední hodiny MìÚ ?
ano 32 hlasù, ne 30, nevím 4 hlasy
Vyhovuje vám souèasné rozmístìní odborù do jednotlivých budov MìÚ
(Mírové nám., 28. øíjna)?
ano 26, ne 31, nevím 6 hlasù
Je pro vás èas strávený na MìÚ adekvátní vzhledem k dané záležitosti, kterou
potøebujete vyøídit?
ano 25, ne 43, nevím 6 hlasù
Jsou vám úøedníci/zamìstnanci MìÚ schopni dostateènì poradit a pomoci
pøi vyøizování vašich záležitostí?
ano 34, ne 39, nevím 3 hlasy

- speciální zakládání (piloty,
mikropiloty)
- rekonstrukce betonových
konstrukcí a mostù
- sanace sesuvù a skalních
objektù
- statické zajištìní stavebních
objektù
- projektování stavebních prací

- geotechnické prùzkumy
- hydrogeologické posudky
- projektování a inženýrská
èinnost
- geotechnický monitoring
- nakládání s nebezpeènými
odpady
- hornická èinnost a èinnosti
provádìné hornickým zpùsobem

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 201 690
fax: 475 201 691

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 669 211
fax: 475 669 214

e-mail: az.sanace@azsanace.cz e-mail: azconsult@azconsult.cz
www.azconsult.cz
www.azsanace.cz

ZPRAVODAJ

Nájemníci budou losovat o nové byty v Dìèínì
O nájemnících, kteøí se nastìhují
do novì postavených bytù v Tržní ulici,
rozhodne los. Radní na svém
posledním zasedání schválili podmínky, které musí zájemce o byt splòovat
i samotný zpùsob výbìru.
"Každý má možnost se pøihlásit, ale
urèitì tìch bytù bude podstatnì ménì
než žadatelù. Definitivním øešením
proto bude veøejné losování, to znamená, že my z tìch lidí, kteøí splní daná
kritéria, veøejnì vylosujeme ty, kteøí
v koneèné fázi budou mít to štìstí,
že jim byt bude pøidìlen," øíká starosta

Vladislav Raška.
V novém domì bude 57 bytù a jde
výhradnì o takzvané "startovací byty".
To znamená urèené pro mladé lidi,
u kterých se pøedpokládá, že se èasem
odstìhují do vìtších nebo vlastních
bytù. Dohromady je tu 33 bytù 1+KK,
23 bytù 2+KK (z toho jsou 4 bezbariérové) a 1 byt 3+KK.
Zájemci o bydlení musejí podat
na mìstský úøad „Žádost o poskytnutí
bytu v objektu Tržní" a to nejpozdìji
do 31.12.2004. Formuláø k této žádosti
je k dispozici na OSM a podatelnì MìÚ

Dotazy obèanù - Dotazy obèanù

na Mírovém námìstí. Ke stažení je také
na internetových stránkách mìsta.
Mìsto od nových nájemníkù nebude
požadovat kauci.
Dostavba domu v Tržní ulici je
plánována na bøezen 2005, o mìsíc
pozdìji by se mìla uskuteènit
kolaudace. Noví nájemníci se budou
stìhovat v kvìtnu a èervnu. Celá stavba
stála 62 milionù korun, z toho 23 milionù zaplatil pomocí dotace stát
a zbytek dalo mìsto ze své kapsy.
Od roku 2001 byly V Dìèínì postaveny
desítky bytù. Konkrétnì: v ul. Ès.
armády (souèasná Lodní ul.) 41 bytù,
v Pøíbramské ul. 24 bytù a v Myslbekovì ul. 6 bytù.
Všechny øádnì podané žádosti
o nájem bytu objektu Tržní budou
zaøazeny do poøadníku pøi splnìní
následujících podmínek:
1) Žadatel je pøihlášen k trvalému
pobytu v obci Dìèín.
2) Žadatel má na OSM evidovanou
žádost o nájem bytu podanou
nejpozdìji do 30.11. 2004 (neplatí
pro skupinu žadatelù I)
3) Žadatel II. Skupiny je mladší 35 let
vìku (u partnerù, manželù – alespoò
jeden z nich je mladší 35 let vìku)
4) Žadatel nebyl v posledních 2 letech
trestán za pøestupky na MìÚ Dìèín,
není a nebyl dlužníkem mìsta vèetnì
dluhu na nájemném
5) Žadatel není majitelem ani èásti
objektu urèeného k bydlení nebo bytu
v osobním nebo družstevním
vlastnictví – doloží èestným prohlášením.
6) Žadatel není majitelem (držitelem)
domácího zvíøete – psa a ani jinak o nìj
nepeèuje – doloží èestným prohlášením.

Všechny zaøazené žádosti budou
rozdìleny na dvì skupiny:
I. Žadatelé, kteøí jsou nájemci mìstského bytu a tento poskytnou mìstu.
II. Žadatelé, kteøí nejsou nájemci
žádného bytu (mìstského ani jiného).
Pro obì skupiny žadatelù bude
sestaven seznam zájemcù oddìlenì.
Pro obì skupiny bude pomìrovì
rozdìlen poèet bytových jednotek,
napø. ze 100 žádostí bude 20 žádostí
ve skupinì I., tudíž 20 % bytových
jednotek bude použito pro uspokojení
žadatelù této skupiny.
Poøadí v obou skupinách a vždy
pro velikost bytové jednotky bude
veøejnì losováno. Zaøazení do seznamu
zájemcù bude provádìno na základì
uvedení velikosti požadované bytové
jednotky tzn., že budou napø. vloženy
do osudí všechny žádosti o bytovou
jednotku velikosti 1+KK, které splòují
požadavky mìsta Dìèín uvedené
v žádosti, a následnì bude losováno
poøadí jednotlivých žadatelù. Tento
poøadník bude podléhat schválení
radou mìsta. O výsledku rozhodnutí
bude každý žadatel písemnì vyrozumìn.
Nájemní smlouvy budou uzavírány
na dobu urèitou 12 mìsícù. Pokud
nájemce svým chováním nezavdá
po dobu trvání smlouvy o nájmu
pøedmìtného bytu pøíèinu k tomu, aby
bylo nutno pøikroèit k øešení ukonèení
nájmu (dluh na nájemném, nevhodné
chování apod.), prodlouží se nájemní
pomìr o další rok. Po uplynutí tohoto
prodloužení a v pøípadì, že nebude
nutné pøikroèit k øešení ukonèení
nájmu (dluh na nájemném, nevhodné
chování apod.) je možno nájemní
pomìr prodloužit na dobu neurèitou.

V návaznosti na zveøejnìné informace, týkající se umístìní popelnic, jsme
obdrželi od obèanù nìkolik dotazù a žádostí o upøesnìní. Pøipomínáme
obèanùm, že nechceme v žádném pøípadì pùsobit komplikace a dohledem
nad dodržováním vyhlášky se snažíme bojovat zejména v centru mìsta
s nepoøádkem kolem sbìrných nádob. Odpovídáme zatím na èást dotazù,
další upøesnìní pøineseme v pøíštím èísle zpravodaje.
Nejèastìjší dotazy se týkaly toho, jak postupovat v pøípadì, že popelnici
chce mít obèan na chodníku.
Podle vyhlášky 17/2004 je vlastník povinen svùj odpad skladovat výhradnì
na svém pozemku a chodník nebo silnice není urèena pro trvalé umístìní
popelnice. Sbìrnou nádobu je možné na komunikaci umístit pouze krátkodobì,
tedy v èase, který je vymezen rozpisem svozù odpadu.
Pokud chce mít obèan popelnici na komunikaci trvale, musí o zvláštní užívání
komunikace požádat odbor dopravy následujícím zpùsobem.
Žadatel si vyzvedne na MìÚ formuláø „Žádost o zvláštní užívání – umístìní
popelnic“. Vyplnìnou žádost vèetnì nákresu, kde bude stát popelnice, podá
do podatelny MìÚ a souèasnì zaplatí poplatek 1000 Kè. Následnì je žádost
projednána s Dopravním inspektorátem Policie ÈR a na odboru dopravy.
V pøípadì, že tyto dají souhlas (pøihlíží se k požadavkùm daným normami
a vyhláškami o bezpeènosti a plynulosti pøi provozu na pozemních
komunikacích), pak je vydáno rozhodnutí.
Václav Lešanovský, místostarosta mìsta
Co dìlat, když nezvládnu vynést popelnici pøed dùm sám. Mohou mi
v tomto TSD nìjak pomoci, za jakých podmínek?
Ano TSD v tom mohou pomoci – podle vyhlášky mìsta, èl. 6 odst (7), uzavøeme
písemnou dohodu o vynášce a zanášce nádob s vlastníkem. Forma dohody bude
zveøejnìna na našem webu (www.tsd.cz) do 20.12.2004 vèetnì podmínek (cena,
pøístup k nádobám, náhrada za zpùsobenou škodu atp.). Za tuto službu by se mìlo
platit ménì než 600 Kè roènì.
Václav Svoboda, provoznì technický námìstek TSD, a.s. schválilo
-
smlouvy o poskytnutí finanèní dotace pro organizace a sdružení poskytující
sociální služby
- poøízení 2. zmìny Územního plánu mìsta Dìèín s tím, že èást finanèních
schválila
- pronájem nebytových prostor v objektu Základní školy v ulici Míru o celkové nákladù na poøízení zmìny bude hrazena iniciátory zmìn
ploše cca 100 m2, pro Romské sdružení Indigo, se sídlem Havlíèkova 25, Jílové - bezúplatný pøevod výpoèetní techniky formou daru z vlastnictví mìsta Dìèín
u Dìèína, zastoupené panem Miroslavem Grajcarem, na dobu neurèitou, za ná- do vlastnictví pøíspìvkových a neziskových organizací
jemné ve výši 2 500,--Kè/mìsíc, vèetnì služeb, za úèelem zøízení nízkoprahového - pøidìlení finanèních prostøedkù na rekonstrukci fotbalového stadionu v pøípadì
obdržení dotace z programu MŠMT è. 233510 podprogramu 233512, ve výši
centra
- zámìr mìsta pronajmout pozemek pozemkové parcely è. 1235/1 v katastrálním 3 216 462,-Kè v roce 2005 pro FK JUNIOR Dìèín, obèanské sdružení
území Podmokly stavebníkùm za úèelem výstavby doèasných staveb drobných - podání žádosti o dotaci do SROP na projekt „Stezka pro cyklisty a pìší soutok
provozoven, RM dále uložila vedoucímu odboru správy majetku mìsta zveøejnit Labe a Plouènice v Dìèínì“
zámìr mìsta pronajmout pozemek p. è. 1235/1 v k. ú. Podmokly za úèelem neschválilo
- výjimku z Koncepce prodeje nemovitostí z majetku mìsta a zveøejnìní zámìru
výstavby drobných provozoven
- plán zimní údržby místních komunikací na území mìsta Dìèín v období 2004 až mìsta prodat objekt býv. ZŠ Køešice vèetnì pozemku p.è. 544 - zastavìná plocha a
nádvoøí o výmìøe celkem 985 m2, pozemku p.è. 546 zahrada o výmìøe celkem
2005
180 m2 a èásti pozemku p.è. 547 ostatní plocha zeleò, výmìra dle geometrického
rozhodla
- že nabídkou na stavbu: „Termální vrt a obnova inženýrských sítí pro koupalištì plánu
Pod zámkem“, nejlépe splòující kritéria vymezená v soutìžních podmínkách vzalo na vìdomí
- žádost o vyjádøení od Dìèínské koalice pro pìší a cyklistickou dopravu s tím, že
zadávacího øízení, je nabídka uchazeèe MAJJ-KUPEC v. o. s
realizace cyklotras a cyklostezek ve mìstì Dìèín bude i nadále probíhat v souladu
vzala na vìdomí
s „Programem postupné realizace cyklostras a cyklostezek ve mìstì Dìèín“
- informaci o pøipravovaných Vánoèních trzích
- informaci o plánovaném uzavøení èásti obratištì linky MHD è. 6 Bøeziny - schváleným usnesením è. ZM 0311 08 07 dne 20.11.2003 a to dle finanèních
možností rozpoètu mìsta rok 2005 bude øešen v návrhu rozpoètu pro tento rok.
zámeèek na soukromém pozemku
- postup pøi vyøizování žádosti o prominutí poplatku za užívání veøejného vydalo
- obecnì závaznou vyhlášku mìsta Dìèín è. 11/2004 s úèinností od 1.1.2005
prostranství
- výsledek konkursního øízení s celkovým poøadím úèastníkù na obsazení funkce - obecnì závaznou vyhlášku mìsta Dìèín è. 13/2004 s úèinností od 1.1.2005.
øeditele Základní školy Dìèín II, Vrchlického 6, RM dále a souhlasí s doporu- - obecnì závaznou vyhlášku mìsta Dìèín è. 14/2004 s úèinností od 1.1.2005.
èením konkursní komise a povìøuje vedoucí odboru ŠMAT I Danuši Bednáøovou - obecnì závaznou vyhlášku mìsta Dìèín è. 15/2004 s úèinností od 1.1.2005.
k vyžádání souhlasu Krajského úøadu Ústeckého kraje se jmenováním Karla - obecnì závaznou vyhlášku mìsta Dìèín è. 16/2004 s úèinností od 1.1.2005.
- obecnì závazné vyhlášky mìsta Dìèín è. 17/ 2004 „O systému shromažïování,
Kiliana do funkce øeditele Základní školy Dìèín II, Vrchlického.
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù a
jmenovala
o systému nakládání se stavebním odpadem“
- Michala Bolfíka øeditelem Centra sociálních služeb Dìèín od 1. 1. 2005

Rozhodnutí zastupitelstva mìsta z 18. listopadu

Rozhodnutí rady mìsta z 2. listopadu

