èerven 2003

Mìsto
Nová pravidla na sociální dávky
Od prvního èervence se mìní pravidla
pro udìlování sociální dávek. V platnost
totiž vstoupí novela zákona o sociální
podpoøe.
„Rodiny budou muset pøi žádosti
o dávky pøiznat i pøíjmy ze zahranièí.
Konkrétnì pùjde o peníze, které tam
dostaly, od státu a jsou podobné našim
sociálním dávkám jako rodièovský
pøíspìvek, zaopatøovací pøíspìvek,
pøídavek na dítì a tak dále,“ øíká Milena
Šikýøová-Mestlová, vedoucí odboru
státní sociální podpory Mìstského
úøadu Dìèín a dodává pøíklad, „když
bude rodina nìkolik mìsícù pobývat ve
Velké Británii a matce tam bude
vyplácen rodièovský pøíspìvek bude
muset tyto peníze pøi návratu do naší
republiky pøiznat a bude o nì

zkrácena sociální dávka na dítì, kterou
od nás dostane.“
Od øíjna 2003 budou zahranièní pøíjmy
zapoèítávány i do dalších dávek.
Pracovníci Odboru státní sociální
podpory dìèínského mìstského úøadu
rozeslali žadatelùm o dávky formuláøe
s èestným prohlášením o zahranièních
pøíjmech. To musejí vyplnit a odevzdat
nebo poslat poštou nejpozdìji do 30.9.
2003.
„Další podstatnou zmìnou, která je
platná od èervence je zkrácení
možnosti uplatnìní zpìtných žádostí
o dávky SSP, a to z pùvodního 1 roku
na 3 mìsíce. Napøíklad žádost o sociální
pøíplatek od 1. 7. 2003 bude možno
uplatnit nejpozdìji v øíjnu 2003,“
dodává Milena Šikýøová-Mestlová.

Mìsto chystá zmìnu Unikátní varhany
dopravního znaèení se vrátily do Dìèína
Dopravní znaèení v ulicích Dìèína se
do roka zøejmì zmìní. Vedení radnice
tak chce docílit vìtšího poètu
parkovacích míst a lepší dopravní
propustnosti centra.
„Na návrhu zmìn nyní pracuje odbor
dopravy spolu s mìstskou policií. Mají
vytipovat problémová místa
a navrhnout jejich øešení. Napøíklad
doporuèí nìkteré silnice zjednosmìrnit
a naopak,“ vysvìtluje starosta Vladislav
Raška.
Dopravní koncepce pro Dìèín 1 má být
hotová ještì v létì, zbytek mìsta
do konce tohoto roku. O všech
navržených zmìnách pak radnice bude
jednat s policisty.

Odvody brancù

V prùbìhu tohoto týdne by mìlo být otevøeno venkovní koupalištì u Plaveckého
areálu. Bazény budou pøístupné od 9 do 20 hodin. Celodenní vstupné pro dospìlé
je 50 korun a pro dìti do 15 let 30 korun. Navíc dìti menší než 110 cm zaplatí za
celý den jen 10 korun. Venkovní areál byl rok uzavøen, protože ho ponièily loòské
povodnì. Vnitøní plavecký areál navštíví dennì více než 400 lidí. K dispozici je jim
plavecký bazén, dva tobogány a jiné atrakce. Oblíbený je i vodní aerobik, který
tøikrát týdnì vedou vyškolené cvièitelky.

Varhany restaurované firmou
Organa z Kutné hory se po roce
vrátily zpìt do Dìèína. V souèasné
dobì je odborníci instalují a ladí
v kostele Povýšení sv. Køíže.
Obyvatelé si je budou moci poprvé
poslechnout 20. záøí.
Celková èástka na restaurování varhan
èiní 1 395 000 Kè. Náklady uhradí
mìsto ze svého rozpoètu a také
z finanèních prostøedkù odevzdaných
na veøejnì prospìšné úèely firmami,
které provozují výherní hrací pøístroje
na území mìsta Dìèína.
Podle restaurátorské firmy budou
varhany po opravì v takovém stavu, že
se na nì nebude muset mimo bìžné
údržby 100 let sáhnout.

Mìsto Dìèín se poprvé v historii
podílelo na zabezpeèení odvodu
brancù. V kinì Snìžník pøedstoupilo
v dubnu pøed odvodovou komisi
319 mladíkù z Dìèína i okolí.
Na zabezpeèení dalších odvodù bude
Mìsto Dìèín jako obec s rozšíøenou pùsobností pracovat opìt
na podzim.
„Našim úkolem bylo pro odvodní
øízení zajistit prostory, vybavení,
údržbu a zástupce v odvodní komisi.
Velmi nám v tomto smìru vyšlo vstøíc
Kulturní a spoleèenské støedisko,“ øíká
Richard Musil, vedoucí oddìlení
krizového øízení, který má za mìstský
úøad realizaci odvodního øízení na
starosti. Podìkování pracovníkùm
úøadu zaslal náèelník Územní vojenské
správy v Ústí nad Labem pplk. Ing.
Pavel Grund starostovi mìsta.

Oprava zimního Mìsto pøedá nové
stadiónu zaèala byty vytopeným
Rekonstrukce zimního stadiónu, který
ponièily loòské povodnì, bude stát
necelých 20 miliónù korun. Stadión
bude mít na jejím konci úplnì nové
chladící zaøízení, které již nebude
potøebovat velké množství nebezpeèného èpavku. Oprava èeká i celé
zázemí vèetnì šaten a sociálního zaøízení.
„Už jsme podepsali smlouvu s firmou,
která vyhrála výbìrové øízení
na rekonstrukci ledové plochy. Naší
snahou je, aby led a možnost bruslit byla
už v záøí letošního roku,“ øíká starosta
Vladislav Raška. Podle smlouvy by
rekonstrukce mìla skonèit nejpozdìji
letos 3. øíjna.

Pøestavba bývalé Základní školy
v Chrochvicích na byty se chýlí
ke konci. Mìsto pøevezme
od zhotovitele na konci èervna celkem
27 malometrážních bytù urèených
výhradnì obèanùm, kteøí se zatím
nemohou vrátit zpìt do svých domovù
v dùsledku srpnových povodní.
Na rekonstrukci za více než 6 milionù
korun získalo mìsto dotaci
z ministerstva pro místní rozvoj ve výši
5,4 mil. Kè. Pøidìlení bytù projedná
bytová komise 24. èervna. Lidé, kterým
povodnì znièily domovy, èasto stále žijí
v náhradních nebo velikostí jim
nevyhovujících bytech.
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NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZŠIØUJE SE ZDARMA

Pøedstavujeme Vám vedení radnice
Rozhovor se starostou
Dvaaètyøicetiletý ing. Vladislav Raška vede dìèínskou radnici více než pùl
roku, pøedtím byl ètyøi roky mìstským zastupitelem. Sportovní fanoušci si ho
pamatují i jako prvoligového basketbalistu, který bojoval v barvách Dìèína
na pøelomu devadesátých let. Jaký problém v Dìèínì považujete
za nejožehavìjší?
Musíme vyøešit pøedevším dopravní situaci v Dìèínì, aby mìsto bylo prùjezdné
a s dostatkem parkovacích míst. Realizujeme již koncepci zmìny nìkterých
dopravních znaèení, abychom øidièùm usnadnili život, na druhé stranì zaèínáme
s odtahy špatnì parkujících aut. V nejbližšší budoucnosti je nutné øešit napojení
mìsta na dálnièní sí ve smìru na Ústí nad Labem a Liberec.
Další problémy?
Tìch je celá øada. Tedy struènì øeèeno,
chtìl bych, aby se lidem v Dìèínì dobøe
žilo a s tím souvisí otázka bezpeènosti,
snížení nezamìstnanosti pøílivem
investorù a v neposlední øadì více
možností pro trávení volného èasu.
Pøed funkcí starosty jste byl
1.místopøedsedou Výkonného
výboru Fondu národního majetku
ÈR. Jaké to je vrátit se domù do
Dìèína?
Vlastnì jsem odsud nikdy neodešel.
Bydlel jsem v Dìèínì a dojíždìl do
Prahy pracovat. Teï pracuji v Dìèínì
a do Prahy jezdím stále. Vedení
tøiapadesátitisícového mìsta nejde
dìlat jen z køesla na radnici.
V Praze jednám o rùzných dotacích a lobuji na ministerstvech
pro realizování konkrétních investièních zámìrù našeho mìsta.
Jak odpoèíváte?
To jediné se u mì nikdy nemìní. Stále rád sportuji.

Jmenujte tøi vìci, které chcete jako radní dokázat?
Ladislav Gregor, 43 let, místostarosta
Za priority, o jejichž prosazení bych se rád jako místostarosta
zasloužil, považuji obnovy volnoèasových a sportovních
areálù jako je zimní stadion èi koupalištì Pod zámkem. Také
zlepšení celkové bezpeènosti a èistoty ve mìstì je podle mého
názorù problém, který tíží vìtšinu obèanù.

Mgr. Václav Lešanovský, 55let, místostarosta
Za svùj hlavní úkol považuji pokraèování rekonstrukce
areálu dìèínského zámku za úèelem zpøístupnìní jeho dalších
èástí pro veøejnost. Také se chci zasadit o vytvoøení koncepèní
bytové politiky se zamìøením na sí jednoduchého bydlení.

Pavel Jeøábek, 50 let, podnikatel
V každém pøípadì mojí první prioritou je splnìní
pøedvolebního programu. Druhá vìc je vyøešení dopravní
situace ve mìstì a tøetí bytová výstavba pro mladé lidi.

Ing. Milan Kunc, 37 let, manažer
Chtìl bych zlepšit dùvìru obèanù v orgány mìsta,
aby vìdìli, že požadavky, se kterými se na mìsto obrátí,
budou pružnì vyøízeny a ke všem bude pøistupováno stejnì.
Chtìl bych pomoci ozdravit životní prostøedí ve mìstì.
Tøetím pøáním je, aby Dìèín nabídl øadu nových pøíležitostí
podnikatelùm.

Zdenìk Pitaš, 47 let, podnikatel
Chci se zasadit o oživení dìèínského zámku z hlediska kulturního a spoleèenského života a udìlat z Dìèína mìsto
atraktivní pro turisty. Je tøeba oživit minimálnì ty èásti mìsta,
které utrpìly nešastným rozmístìním hypermarketù.

Ing. Jiøí Šastný, 51 let, manažer
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vychází mìsíènì nákladem 25.000 výtiskù.
DTP a tisk: komunikaèní agentura PRpro s.r.o.
MK ÈR E14498

Budu podporovat a pracovat podle volebního programu ODS
pro mìsto Dìèín. Nad rámec bìžné správy záležitostí mìsta
stojí problém postupné obnovy a využití zámku
a nedokonèené prodeje nadbyteèného majetku a podílù
v obchodních spoleènostech, pøedevším Technických
službách. Je tøeba více propagovat a koordinovat ze strany
úøedníkù mìstského úøadu rùzné aktivity obèanských
sdružení a rozpoètových organizací.
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Výbìr z rozhodnutí rady mìsta 13. kvìtna:
schválila:
- dohodu o spolupráci mezi Mìstem
Dìèín a
Okresní hospodáøskou
komorou Dìèín
- Memorandum o spoleèné podpoøe
cyklomagistrály Plouènice
- finanèní spoluúèast mìsta na realizaci
projektu Green City Denmark A/S
ve výši 100 tisíc korun na rok 2003.
Projekt pomùže mimo jiné vzniku
integrovaného systému dopravy
a rozvoji turistiky.
- provedení stavebních prací
na koupališti Pod Zámkem za 2 490 000
Kè (navezení a zhutnìní zeminy, osetí
travou, vyspravení a následné natøení
bazénu)
- realizaci opravy ledové plochy,
hygienického zaøízení a šaten zimního
stadionu za 2 418 000Kè
- zveøejnìní nabídky na provozování

Vážení spoluobèané,
dostává se Vám do rukou první vydání
Zpravodaje mìsta Dìèína. Jeho
úkolem bude Vás každý mìsíc
informovat o rozhodnutích rady
a zastupitelstva, o kulturních a spoleèenských událostech a zajímavostech.
Našim cílem je, aby všichni obyvatelé
Dìèína mìli bezplatný a jednoduchý
pøístup k informacím o dìní ve mìstì
a na radnici. Zvolili jsme zpùsob,
který výraznì nezatíží rozpoèet mìsta.
Zpravodaj bude vycházet v mìsíèním
nákladu 25 tisíc výtiskù a jeden výtisk
bude stát radnici 95 haléøù, což je
zhruba 260 tisíc korun roènì.
Vladislav Raška, starosta

kotelen ve vlastnictví mìsta vèetnì
seznamu uchazeèù, návrhu èlenù
komise a poøadí kritérií. Dùvodem je
snaha o úsporu energií.
- vypsání nového výbìrového øízení
na úklid pracoviš MìÚ Dìèína
- výbìrové øízení na poskytování
právnických služeb Mìstu Dìèín
- zveøejnìní zámìru mìsta pronajmout
èást pozemku p.è. 821/3 o výmìøe
18 m/2 (ul. Tržní ) za úèelem umístìní
prodejního stánku
- provedení stavebních úprav na èásti
p.p.è. 871 v k.ú. Podmokly ve spojitosti
s rekonstrukcí domu Husovo nám.
(stavba vstupního schodištì vèetnì
rampy pro bezbariérový pøístup)
- zveøejnìní zámìru pronajmout
mìstskou tržnici na Husovì námìstí

Dìèín v rozhlase
Èeský rozhlas 2 - Praha na frekvenci
639 AM bude 27. èervna vysílat poøad
Host do domu, který je celý vìnovaný
Dìèínu.
Program poøadu:
8.04 Uvítání se starostou Vladislavem
Raškou
8.10 Rozhovory s obyvateli postižených loòskými povodnìmi
9.11 Pohlednice z Dìèína rozhovor
s historikem
9.38 Hovorná - živá diskuze o Dìèínì
10.10 Pøedstavení unikátních varhan
10.30 Pomáháme si - diskuze o pomoci
pøi povodních a o bìžné èinnosti charity
10.40 Životní styl - jak žili obyvatelé
Dìèína loni a jaké je to dnes
10.55 Rozhovor s dìèínskou osobností

Výzva k vrácení vysoušeèù
Vyzýváme obèany, kteøí mají od mìstského úøadu zapùjèený vysoušeè
nebo odvlhèovaè, aby jej nejpozdìji do 30. 6. 2003 vrátili, pøípadnì kontaktovali
p. Èernou na tel. 412 593 107, 412 593 106. U typù Airsec 165, CARRIER 54
DHN je zapùjèení pøístroje prodlouženo do konce záøí.

- poskytnutí doplatku odmìn za rok
2002 øeditelùm: Lesní úøad Dìèín,
Støelnice, KASS, Mìstské divadla
Dìèín, Mìstská knihovna Dìèín, ZOO
Dìèín, SMDaB Dìèín, DD Kamenická,
USP Horní Žleb, ÚSP Domino
- výrobu tiskoviny mìstský zpravodaj
(zhotovitel Prpro s.r.o)
neschválila:
- odvolání Jiøího Krátkého proti nezaøazení žádosti o nájem bytu do evidence
žadatelù
- po projednání žádosti firmy RENGL
s.r.o. o revokaci usnesení rady mìsta
ze dne 25.2. 2003 s tím, že zùstává
v platnosti výpovìï smlouvy ze strany
mìsta. Firma RENGL s.r.o. má
v pronájmu výlepové plochy mìsta.
- finanèní pøíspìvek na akci MiniMiss
léto 2003

vzala na vìdomí:
- informaci o postupu realizace projektu
Green City Denmark A/S
- informaci o pøidìlení státní dotace
ve výši 80% celkových nákladù na akci
„Oprava zpevnìní svahù u Tyršova
mostu“
souhlasí:
- s užitím znaku mìsta Dìèína
na reklamní na informaèní mapu mìsta
Dìèína Èeskomoravskou reklamní
a g e n t u r o u K O M PA K T s . r. o . ,
Litomìøice
- s uzavøením pøíkazních smluv s firmou
BASH s.r.o. a firmou Zero Dc s.r.o.
(nucené odtahy silnièních vozidel)
nesouhlasí:
-s užitím znaku mìsta Dìèína na akci
MiniMiss léto 2003

Dìèínské perlièky
- ohòostroj bìhem Mìstských slavností,
se kterým bylo mìsto spokojeno, stál
stejnì jako ten loòský 200 tisíc korun
- nebytové prostory po redakci Našeho
mìsta si pronajalo obèanské sdružení
Charita Dìèín
- od 1. èervna 2003 zaèaly nucené
odtahy motorových vozidel
- èeští turisté mohou jezdit do Høenska
lodí Saské paroplavební spoleènosti
s 30% slevou. Z Dìèína však jede pouze
loï jediná, a to v 15,45 hod. V loòském
roce osobní lodní dopravu zajišovala
Pražská paroplavební spoleènost
za pøispìní mìsta ve výši 270 tisíc
korun. Letos již spoleènost zájem nemá.
- v kvìtnu se do Dìèína vrátily
po rekonstrukci unikátní varhany
z kostela Povýšení Sv. Køíže. Opravu
mìsto uhradí ze svého rozpoètu
a za pomoci finanèních prostøedkù
z výtìžku výherních hracích pøístrojù.
Obyvatelé Dìèína si je budou moci
poslechnout poprvé již 20. záøí.
- prùvodce Dìèín a okolí a publikace

Podmokly Pohled do historie II byly
ocenìny na 7. roèníku pøehlídky
propagaèních materiálù Tourpropag
2003 v Písku
- bìhem jarní èásti plošné deratizace
za 264 tisíc korun bylo zahubeno 90%
veškerých v domech a kanalizaci volnì
žijících hlodavcù. Na podzim bude
provedena další vlna.
- dne 4.èervna 2003 navštívil mìsto
Ramiro Cibrián, velvyslanec a vedoucí
Delegace Evropské komise v ÈR
- v kvìtnu ocenilo vedení mìsta úspìšné
sportovce. Vlastimil Koèa, Pavel Sláma
získali 5 000 Kè, úspìšní sportovci z øad
mládeže Anna Toncarová, Kristina
Mauleová, Jan Klimt, Pavel Kašuka,
Jitka Antošová a Jaroslav Øepa obdrželi
další vìcné ceny
- mìsto Dìèín pøispìlo na poøádání
Bambiriády èástkou 135 tisíc korun
- zastupitelstvo rozdìlilo dotace na rok
2003 sportovním klubùm pøes 3,5 mil.
Kè a obèanským sdružením a spolkùm
375 tisíc Kè.

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.

Výbìrové øízení
Pøístavba objektu Labské nábøeží 1881, Dìèín (tøi garážová stání pro
hasièskou techniku)
Jedná se o tyto práce - demolice stávající støešní konstrukce, èásti obvodové zdi
a stávající podlahy, výstavba nové obvodové stìny, støešní konstrukce a podlahy,
montáž tøí garážových vrat
Oprava areálu koupalištì Pod zámkem
Jedná se o tyto práce - navezení ornice, zhutnìní zeminy, osetí travním
semenem, oprava bazénù, oèištìní, penetrace, oprava dilataèních spár, nátìry
Pøihlášky podávejte osobnì prostøednictvím podatelny MìÚ Dìèín nebo
doporuèenì poštou v uzavøených obálkách oznaèených :
na adresu: Mìstský úøad - OSM, Mírové námìstí 1175/5, 405 38 D ì è í n IV
Podrobné informace 412 593 111 - Odbor správy majetku

Kulturní akce
èerven
24.6. 19:00
Židovská synagoga: Koncert zpìvaèky
Vìry Nerušilové a houslového
virtuóza Alexandra Shonera
od 26.6.
Židovská synagoga: Výstava fotografií
poøádá Dìèínský fotoklub
28.6. 13:00- 21:00
Rùžová zahrada: Zahradní slavnost
zahájení prázdnin

èervenec

13.7. 15: 00 -18:00
Smetanovo nábøeží: Country
odpoledne pod dìèínským zámkem
27.7. 16 :00
Kaple dìèínského zámku: Koncert
úèastníkù letního hudebního
tábora ve Fojtce
27.7. 15:00-18:00
Smetanovo nábøeží: Country
odpoledne pod dìèínským zámkem
27.-28.7.
Ústav sociální péèe ve Staré Olešce:
Olešská kramle 2003 - benefièní
kulturní festival
28.7.-28.8.
Zámecká kaple: Výtvarná výstava

1.7. - 31.10.
Židovská obec: Putovní výstavy
Pražského židovského muzea
- židovské tradice a zvyky Židù
v Èechách a na Moravì
5.7. 19:00
Støelnice-Spoleèenský dùm mìsta
Dìèína: Soutìž a Ples MiniMiss
Léto 2003
12.7.
Plavecká hala: Bikini Party - volba
Miss, módní pøehlídka plavek,
kulturistika, bundee jumping, vodní
záchranáøi, break dance, Verona,
Touch, A-tak a další atrakce, poøádá
Rádio North Music
13.7. 14:00
Smetanovo nábøeží: Dìèínské
slavnosti Labe

26.6. 19:00
Kaple dìèínského zámku: 2. koncert
cyklu Letní podveèery s hudbou
2003 - Milan Èerný loutna
29.6. 19:00
Rùžová zahrada: 3. koncert cyklu
Letní podveèery s hudbou - Dìèínské
barokní kvarteto
3.7. 19:00
Synagoga: 4. koncert cyklu Letní
podveèery s hudbou - Tereza
Kratochvílová marimba

PROGRAM KINA
SNÌŽNÍK ÈERVENEC

www.mudecin.cz

Po dobu prázdnin kino promítá pouze
od 20 hodin.
1. - 4. 7.
FEMME FATALE
5. - 7. 7.
JÁDRO
8. -13. 7.
MATRIX - RELOADED
14. -17. 7.
CHICAGO
18. -21. 7.
HLADINA ADRENALINU
22. -24. 7.
KURS SEBEOVLÁDÁNÍ
25. -27. 7.
MILUJTE SVÉHO ZABIJÁKA
28. -31. 7.
LOVEC DÉMONÙ

LETNÍ KONCERTY:

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL DÌÈÍN
20. -22.6. 2003
PROGRAM
20.6. 19.00 - 22.00 MONSTR KONCERT, Dìèín, Masarykovo námìstí
vystoupení z Estonska a Polska, moderuje Eduard Hrubeš a Petra Zajíèková
21.6. 2003 (sobota) Dìèín, Spoleèenský dùm Støelnice
8.30 - 13.30 soutìž a pøehlídka dechových orchestrù
21.6.2003 (sobota) Ústí nad Labem
19.00 - 21.00 slavnostní prùvod orchestrù a mažoretkových formací
Dìèín Spoleèenský dùm Søelnice
22.00 - 02.00 Mezinárodní Disko Rádia Dìèín
22.6.2003 (nedìle) Dìèín, Spoleèenský dùm Støelnice
9.00 - 11.00 pøehlídka dechových orchestrù
MONSTR KONCERT moderuje Denisa Kubová a Karel Hegner
13.30 - 15.30 slavnostní prùvod mìstem, trasa prùvodu:
Labské nábøeží - Tyršova tøída - Masarykovo námìstí

(oficiální internetové stránky)
informace o Dìèínì: typy
na výlety, kulturní akce, historie,
povìsti…
- o provozu mìstského úøadu,
rozhodnutích rady mìsta
i zastupitelstva, vyhlášky,
v ý b ì ro v á ø í z e n í , t e r m í n y
poplatkù…
- kontakty na dùležité instituce
ve mìstì
- odkazy na další zajímavé
stránky dìèínských spoleèností

Rozhodnutí zastupitelstva z jednání 22. kvìtna:
schválilo:
- pøedložený návrh na úpravu rozpoètu
- bezúplatné nabytí pozemkù
z vlastnictví Pozemkového fondu ÈR
do vlastnictví mìsta Dìèín:
p. p. è. 1031 v k. ú. Dìèín Staré
Mìsto o výmìøe 9 571 m2
p. p. è. 105 o výmìøe 194 m2 , p. p.
è. 42/1 o výmìøe 156 m2 a p. p. è. 1733
o výmìøe 931 m2 vše v k. ú. Velká
Veleò
- poskytnutí bezúroèné návratné pùjèky
paní Bohumile Luxové ve výši
20 000 Kè
- pøidìlení dalších finanèních
prostøedkù z povodòového fondu mìsta

manželùm Honzátkovým v maximální
výši 93 000 Kè
neschválilo:
- vstup mìsta Dìèín do Regionální
rozvojové agentury Ústeckého kraje,
a. s. Most a nákup akcií RRA ÚK , a. s.
Most
rozhodlo:
- o využití finanèních prostøedkù ve výši
831 557,80 Kè, které byly mìstu Dìèín
odvedeny provozovateli výherních
hracích pøístrojù, (peníze dostanou
projekty: restaurování varhan a dìtský
koutek na Pastýøské stìnì, zbytek se
rozdìlí mezi sportovní kluby postižené

loòskými povodnìmi)
vzalo na vìdomí:
- výsledky hospodaøení mìsta Dìèín
za I. ètvrtletí 2003
- výši poskytnutí dotací organizacím
a sdružením ve mìstì
doporuèilo :
- radì mìsta z èástky 130 000 Kè, která
má být rozdìlena organizacím
a sdružením ve mìstì ve II. pololetí
roku 2003, poskytnout èástku 10 000 Kè
pro HOSPIC Sv. Štìpána Litomìøice
souhlasí:
- se zmìnou Smlouvy mezi akcionáøi

spoleènosti TERMO Dìèín, a. s. , Mìsto
Dìèín a MVV Energie CZ s. r. o..
- se zmìnou Stanov spoleènosti
TERMO Dìèín, a. s
navrhlo:
- valné hromadì TERMO Dìèín, a. s.
v souladu se Stanovami akciové
spoleènosti TERMO Dìèín a. s. zvolit
ke dni konání nejbližší valné hromady
do funkce èlena pøedstavenstva
Ing. Vladislava Rašku.
zvolilo:
- èlena finanèního výboru zastupitelstva
mìsta pana Ing. Libora Holandu

ZPRAVODAJ
Strážníci zaèali s odtahy aut Rozhodnutí z èervnového zasedání rady:
Mìstská policie od 1. èervna odtahuje
v Dìèínì špatnì parkující auta.
„Odtahujeme vozidla, která brání
plynulému provozu. Hlavnì se
zamìøujeme na vozidla, která parkují
pøed nebo na pøechodech pro chodce,
vozidla v køižovatkách. Máme
k dispozici odtahovou službu nejen
pro osobní auta, ale i dodávky,“
komentuje novou situaci øeditel MP
Marcel Horák.
Øidiè, jehož auto bude odtaženo
zaplatí mimo pokuty za špatné
parkování i:
a) za jeden odtah úplný = výjezd
o d t a h o v é s l u ž b y, p o ø í z e n í
videozáznamu odtahovaného
osobního automobilu, naložení auta s
použitím navijáku, provedení
písemného záznamu, pøevezení
osobního automobilu na urèené
parkovištì, složení pomocí navijáku a
pøedání obsluze parkovištì
750,- Kè

b) za jeden odtah neúplný = výjezd
o d t a h o v é s l u ž b y, p o ø í z e n í
videozáznamu odtahovaného
osobního automobilu, naložení s
použitím navijáku, vyložení vozidla na
místì
a provedení písemného
záznamu
o pøerušení výkonu
500,- Kè
Cena za støežení odtaženého auta =
pøejímka na parkovišti, støežení, nutné
pøemisování automobilu na parkovišti
v dobì støežení, výdej osobního
automobilu a další administrativní
úkony spojené s vydáním vozidla a
pøe-jímkou jeho majitelem.
a) za první den (den, který byl odtah
proveden)
150,-Kè
b) za druhý zapoèatý den
200,- Kè
c) za každý další zapoèatý den
250,- Kè

Pracovníci odtahové služby nakládají za asistence strážníkù auto, které parkovalo
v køižovatce.

Rozmístìní odborù mìstského úøadu:
Mìsto Dìèín je po reformì veøejné
správy od zaèátku letošního roku povìøenou obcí III. stupnì. Odbory mìstského úøadu se slouèily s referáty
okresního úøadu a vzniklo 11 odborù,
které sídlí zejména ve tøech rùzných
budovách po mìstì: na Mírovém
námìstí (budova mìstského úøadu),
v ulici 28. øíjna (budova bývalého
OkÚ) a v budovì Polikliniky.
Budova mìstského úøadu:
Kanceláø starosty mìsta,
místostarostù a tajemníka
Ekonomický odbor
Odbor správy majetku (døíve odbor
hospodáøské správy) pod odbor spadá
také oddìlení veøejných zakázek
a investic (døíve investièní odbor)
a oddìlení správy bytù (døíve odbor
bytového hospodáøství)
Stavební úøad (Na tomto odboru se
také vydávají územní rozhodnutí.)
Budova bývalého okresního úøadu:
Odbor životního prostøedí

- 2.patro, poplatky za odpad mohou
obyvatelé platit v pøízemí budovy
Odbor rozvoje - 3.patro
Odbor dopravy
dvorní trakt :dopravní èinnosti,
evidence vozidel a další èinnosti zde
obvyklé
-pøízemí : správa veøejného
prostranství
Živnostenský úøad - pøízemí
Budova Polikliniky:
Odbor státní sociální podpory
(døíve referát státní sociální podpory)
Odbor školství, kultury, mládeže
a tìlovýchovy - 2.patro
Další:
Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
Vila Tereza, ulice Na Valech
Odbor vnitøních vìcí
budova OkÚ v ul. 28.øíjna (suterén):
evidence obyvatelstva, pasy, obèanské
prùkazy
- MìÚ na Mírovém námìstí: matrika

schválila:

neschválila:

- poskytnutí pøíspìvku na akci Dìèínské
slavnosti Labe
dne 13.7.2003.
Pøíspìvek zahrnuje zajištìní pìti kusù
chemických záchodù, šesti stánkù,
popelnic, vylepení plakátù, ostrahu
mìstské policie a vývod elektøiny.
- poskytnutí dotace sportovnímu klubu
Karate klub Dìèín ve výši 187 100 Kè
- bezplatné zapùjèení zastøešení
nad pódium pro festival Olešská
Kramle 2003
- obnovení smlouvy mezi Mìstem
Dìèín a Èeskými pøístavy a. s.
o pøenechání èásti pozemkù, které jsou
souèástí parkovištì U Atlantiku a kde je
umístìný parkovací automat pro Mìsto
Dìèín
- úpravu parkování na tøídì
Èeskoslovenské mládeže v úseku mezi
ulicemi Tržní a Prokopa Holého - v tomto úseku budou vyhrazena 2 parkovací
místa pro Oddìlení železnièní policie,
3 místa pro Referát cizinecké
a pohranièní policie a 3 místa
pro zásobování
- zøízení podnájmu v nebytových
prostorech Mírové námìstí 242/4,
Dìèín IV, v èásti pronajaté spoleènosti
WEISS, spol. s r. o., pro Ing. Miloše
Matìjku
- pronájem objektu „Gloriet“
v prostorách dìèínského zámku
sdružení Iniciativa pro dìèínský zámek.
Sdružení bude Gloriet využívat vždy
od kvìtna do záøí. Smlouva je na dobu
neurèitou s ètyømìsíèní výpovìdní
dobou.
- výzvu zájemcùm k podání nabídky
na pøedmìt veøejné zakázky „Úklid
pracoviš mìstského úøadu ve mìstì
Dìèín“ (radní urèili návrh èlenù komise
pro vyhodnocení nabídek, poøadí
kritérií, seznam uchazeèù, kteøí budou
vyzváni k podání nabídky)
- pozvánku na 7. zasedání zastupitelstva
mìsta, které se bude konat dne
26. èervna 2003 ve Spoleèenském domì
Støelnice
- výzvu zájemcùm o veøejnou zakázku
k podání nabídky na realizaci stavby
„Oprava zpevnìní svahù u Tyršova
mostu“(radní urèili seznam èlenù
komise pro vyhodnocení nabídek,
poøadí kritérií, váhu, seznam uchazeèù,
kteøí budou vyzváni k podání nabídky )
- zprávu pøedstavenstva Dopravního
podniku mìsta Dìèína a. s.
o podnikatelské èinnosti a stavu
majetku spoleènosti, roèní úèetní
závìrku za rok 2002 vèetnì návrhu
na rozdìlení zisku, zprávu dozorèí rady
o pøezkoumání roèní úèetní uzávìrky
za rok 2002 vèetnì výroku auditora,
roèní odmìny èlenùm pøedstavenstva
a dozorèí rady spoleènosti za rok 2002
- zprávu pøedstavenstva spoleènosti
Technické služby Dìèín a. s.
o hospodaøení a stavu jejího majetku za
rok 2002, roèní úèetní uzávìrku za rok
2002 se závìry nezávislého auditora,
vèetnì hospodáøského výsledku
spoleènosti Technické služby Dìèín a. s.
za rok 2002 ve výši - 987 tisíc korun,
zprávu dozorèí rady spoleènosti
Technické služby Dìèín a. s. k èinnosti
v roce 2002, vyjádøení dozorèí rady
spoleènosti Technické služby Dìèín
a. s. k roèní úèetní závìrce za rok 2002

- investièní zámìr mìsta výstavba
bytových jednotek v Boleticích
nad Labem (RM dále uložila místostarostovi Ladislavu Gregorovi
ve spolupráci s vedoucí odboru rozvoje
pøedložit od jednání rady mìsta návrh
koncepce bytové politiky mìsta na roky
2003 - 2006 v termínu 09/2003 )
- výpovìï smlouvy o výpùjèce èásti
pozemku v areálu u Bažantnice mezi
mìstem Dìèín a Erektus bike team
energy, který zde v souèasné dobì
dobudovává novou bikrosovou
tra
- návrh na vyplacení roèních odmìn
statutárním orgánùm spoleènosti TSD
a. s. za rok 2002
rozhodla:
- poskytnout pro sportovní akci Cena
mìsta Dìèína, konanou dne 31.5.
a 1.6.2003 RGM Jezdeckým klubem
Dìèín, finanèní dotaci ve výši 30 000
Kè
- poskytnout TJ START Dìèín finanèní
dotaci ve výši 1 800 Kè
- o zhotoviteli stavby „Zámek Dìèín
rekonstrukce západního køídla
na reprezentaèní prostory dìèínského
zámku èást B“, kterým je Dìèínský
stavební podnik s. r. o., Folknáøská 21,
Dìèín II
jmenovala:
- Mgr. Michala Bolfíka do funkce
manažera prevence kriminality
stanovila:
- od 1.1.2004 snížení poètu
zamìstnancù mìsta zaøazených
do Mìstského úøadu Dìèín o 42
pracovníkù
uložila:
- tajemníkovi Mìstského úøadu Dìèín
projednat s jednotlivými vedoucími
odborù jmenovitì snížení poètu
zamìstnancù. A to ve dvou skupinách
do 16. èervna a do 31. srpna 2003.

Masarykovo nám. 20, Dìèín I
412 514 521
info@rkvesta.cz
Otevøeno: po–pá 8–17 hod
Pozemky:

evìtších

Prodej - pozemku na Starém Mìstì
s výhledem na Labské údolí, výmìra
2
2
31 782 m . Cena: 30,-Kè / m

Prodej – rodinný dùm po
rekonstrukci interiéru se zahradou a
garáží v Chrochvicích. Dispozice: 4
pokoje, koupelna s WC, kuchynì.
2
Plocha zahrady 379 m .
Cena: 1 800 000,- Kè

Prodej – Novorenesanèní vila
s pozemkem v atraktivní lokalitì
obce Kytlice. Dispozice : 7
místností, kuchyò, WC, koupelna.
Výborný stav. Zahrada 989 m2.
Cena: 1 900 000, - Kè

Prodej – stavební parcela v pøírodním
prostøedí na okraji obce Ludvíkovice.
Pøipojovací místo plynu a elektøiny již
vybudováno, ostatní inženýrské sítì na hranici
2
pozemku. Celková výmìra 1329 m
2
Cena: 320,- Kè / m
Prodej – slunného pozemku v rezidenèní
ètvrti na Škrabkách, urèeného ke stavbì
rodinného domu. Inženýrské sítì na hranici
2
pozemku. Celková výmìra je 1079 m .
2
Cena: 650,- Kè / m
Prodej – rovinatého pozemku ke stavbì
provozní haly v blízkosti centra Dìèína.
Vydáno územní rozhodnutí. Ideální poloha.
2
Celková plocha pozemku 5000 m
Cena: 1 100 000,- Kè

Bydlení, podnikání:
Prodej – Zdìný, èásteènì
podsklepený objekt s obytným
podkrovím a pozemkem v obci
Javory. Dispozice: 3 místnosti,
kuchyò, WC. MHD v dosahu.
Cena: 990 000,- Kè

Prodej - Èásti domu v centru
mìsta obsahující byt 2+1 v
2
zvýšeném pøízemí o rozloze 73 m ,
garáž a pùdní garsoniéru. Prkenná
podlaha v rozmìrné kuchyni,
vlysové podlahy v obytných
místnostech. Cena: 880 000,- Kè

Prodej – družstevního bytu 2+1 v centru
Dìèína, Pohranièní ulice 1223/15 v pøízemí
2
panelového domu. Plocha bytu 60 m .
Cena: 420 000,- Kè
Pronájem – bytu 3+1 ve zdìné zástavbì,
2
DC I, Hálkova ulice. Celková plocha 70 m .
Byt je vybaven kuchyòskou linkou a plynovým
sporákem. Cena: 4 700,-Kè/mìsíc + služby
Pronájem – kvalitních prùmyslových hal
v areálu Armexu s výrobní plochou od 1 344
2
2
m do 2 373 m s kanceláøskými plochami a
sociálním zaøízením.
Ceny sdìlíme na požádání

Pronájem - Nebytové prostory
Prodej
– Stará
Oleška - chalupa
v blízkosti
supermarketu
Delvita,
2
z100m
roku od
1877.
Zahrada námìstí
1 677 m .
Masarykova
Objekt
je delší
dobu neobýván
v pøízemí
èinžovního
domu s a
vyžaduje
rekonstrukci.
Souèástí
výlohou do
Øìtìzové ulice.
Celková
2
prodeje
je i garáž–dílna
s
výmìra 84,7
m.
obytným
podkrovím.
Cena:
Cena: 20 000,- Kè/mìsíc + 400
služby
000 ,- Kè

Prodej – Chalupa na polosamotì
uprostøed lesa nad obcí Tìchlovice
– osada Milíøsko. Pùvodnì užíváno
jako pekárna s obytnou èástí.
2
Pozemek o výmìøe 1 169 m .
Cena: 650 000,- Kè

PROFESIONÁLNÍ

Prodej – Provozní areál v
2
Chrochvicích s halou 120 m a
2
pozemkem 762 m . Vhodné pro
výrobu a skladování. Dostupnost
pro nákladní vozy AVIA a LIAZ
z místní komunikace.
Cena: 980 000,- Kè

•
•
•
•

Pronájem – zrekonstruované nebytové
prostory v centru Podmokel – Tržní ulice,
v suterénu èinžovního domu. Celková plocha
2
70 m . Samostatné mìøení plynu, el.energie a
vody. Ideální pro zøízení restaurace.
Cena: 13 000,-Kè/mìsíc + služby

www.rkvesta.cz

SLUŽBY V OBLASTI:

Prodeje a pronájmu nemovitostí
Správy nemovitostí
Inženýringu ve výstavbì
Provádìní veøejných dražeb

412 514 521

