Mìsto

ZPRAVODAJ
Rekonstrukce zimního stadionu zaèala
V èervnu byla zahájena rekonstrukce
zimního stadionu, který ponièila
srpnová povodeò natolik, že hokejisté
a krasobruslaøi byli nuceni využívat
m i m o d ì è í n s k é l e d o v é p l o c h y.
„Za mìsto Dìèín je podepsaná smlouva
na dodavatele technologického zaøízení
a naší snahou je, aby led a možnost
bruslit byla už v záøí letošního roku.
Vìøím, že harmonogram rekonstukce
bude ze strany nás jako investora
i dodavatele prací firmy Brema Praha
realizován tak, aby se skuteènì
nejpozdìji ke 3.øíjnu mohlo bruslit,“

pøeje si starosta mìsta Vladislav Raška.
Oprava stadionu spoèívá v odstranìní
zbývající vrstvy pùvodní plochy, dále
bude následovat položení nových
podkladových vrstev. Teprve pak je
možná montáž chladící technologie.
Opraví se také hygienické zaøízení
a šatny. Za rekonstrukci zimního
stadionu pøijde mìsto na 20 miliónù
korun. „Zatím máme na opravu k dispozici zhruba 13 miliónù, ale vìøíme, že se
nám podaøí zbývající finanèní prostøedky zajistit,“ doplnil místostarosta
Ladislav Gregor

Atlantik stále s otazníkem
Radnice chce prodat zchátralou
budovu Atlantiku za 5 miliónu 400
tisíc korun. Cena vychází ze znaleckého posudku. Mìsto získalo objekt
o osm set tisíc korun levnìji.
Radní na svém mimoøádném
èervencovém zasedání zároveò uložili
starostovi, aby zaèal jednat o právu
k pøístupu do budovy. Okolní pozemky
totiž nepatøí mìstu, ale podnikateli
Janu Davidu Horskému.
Radní dále rozhodli:
- o vypovìzení smlouvy se sdružením

Mìsto se už nechce
samo starat o stacionáø
Mìsto Dìèín už nechce nadále samo
provozovat Dìtský respiraèní stacionáø
v Bynovì. Rozhodli o tom na svém
posledním zasedání zastupitelé.
Provoz speciální mateøské školky, kde
po-máhají dìtem s dýchacími
potížemi, zùstane stejný do konce roku.
Radnice bude zatím hledat firmu, která
by stacionáø pomohla financovat.
Dìtský respiraèní stacionáø získalo
mìsto pøed tøemi roky od Okresní
nemocnice Dìèín. Okresní úøad se ho
tehdy totiž rozhodl zrušit, protože
náklady na provoz byly pøíliš vysoké
a navíc se na Dìèínsku výraznì zlepšila
kvalita ovzduší a ubylo respiraèních
chorob.

Erektus bike team energy. Jde
o bikrosovou tra v prostoru
u Bažantnice. Mìsto vypovìdìlo
smlouvu na základì opakovaných
stížností obyvatel Želenic na hluk
a nepoøádek v této lokalitì.
- o opravì fasády a omítky MìÚ Dìèín
za 1 milion korun. Uskuteèní se jen
v pøípadì, že o ní rozhodne
zastupitelstvo na základì výsledkù
hospodaøení za první pololetí.

Úøední hodiny:
Mìstský úøad Dìèín:
Pondìlí 8.00 - 17.00
Støeda 8.00 - 17.00
odbor dopravy:
Pondìlí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 15.00
Støeda 8.00 - 17.00
odbor státní sociální podpory:
Pondìlí 8.00 - 17.00
Støeda 8.00 - 17.00
Pátek 8.00 - 12.00

Mogiljevské dìti
pøijely opìt do Dìèína
Již po deváté pøijelo do Èeské
republiky na pozvání mìsta Dìèína
32 dìtí z bìloruského Mogiljeva,
který se nachází v oblasti postižené
havárií jaderné elektrárny v Èernobylu. Mìsto na tuto akci vyèleòuje
každoroènì ze svého rozpoètu 200
tisíc korun.
Skupina 32 dìtí v doprovodu
5 dospìlých byla od 28.6. do 12.7.
ubytována v penzionu v Chøibské.
Pracovníci dìèínského mìstského
úøadu pøipravují každý rok pro dìti
program s výlety do nejbližšího okolí
i do turisticky zajímavých míst. Kromì
Dìèína navštívily dìti také Prahu
a Liberec.
Za devìt let se zúèastnilo ozdravného
pobytu více než 300 dìtí, což je pouze
zlomek z celé populace postižené
hrùznou tragedií, která se stala
v Èernobylu v roce 1986. V prvních
letech pøijíždìly dìti, které katastrofu
zažily, v souèasnosti jsou to potomci
pamìtníkù tragedie, kteøí trpí
únavovým syndromem a jsou náchylní
k rùzným nemocem.

OBNOVA PARKU
Park u Polikliniky je plný nových keøù
a stromù. Ty tam vysadily soukromé
firmy jako náhradu za jiné vykácené
døeviny. Na vlastní náklady také
spoleènost ŽS Brno osela okolí travou.
Radnice by v tìchto místech chtìla
zøídit dìtské høištì. Snaží se získat
na tuto akci finanèní prostøedky
formou dotace, ale uvítá i pomoc
ze strany dìèínských podnikatelù.
Podobnì se to podaøilo u dìtského
koutku, který vybudovala firma SaM
v dolní èásti lesoparku Kvádrberk.

souèasný stav:
- z 41 zapsaných dìtí jich polovina
zaène v záøí letošního roku chodit
do školy
- stacionáø má osm zamìstnancù a další
tøi brigádníky: 1 vedoucí sestra,
2 dìtské sestry, 2 uèitelky, 1 rehabilitaèní sestra, 1 kuchaøka, 1 pomocnice. Brigádníci pracují na základì smluv o spolupráci.

Co mi hrozí, když jsem nezaplatil
za odpad?
Marek
Pokud jste nezaplatil vèas a v plné
výši 408 Kè za rok, bude Vám
poplatek vymìøen platebním
výmìrem a navýšen o 50% na 612 Kè.
Ke 30.6. ekonomický odbor už vystavil zhruba 55O navýšení
k platebnímu výmìru. Pokud
nezaplatíte ani po platebním výmìru,
který dostanete poštou, bude vám
doruèena výzva k zaplacení
v náhradní lhùtì, zpravidla je to 8 dnù
od doruèení výzvy. Pokud ani pøesto
nezaplatíte èeká vás daòová exekuce,
to je napøíklad žádost bance, že Vám
mají èástku strhnout z úètu nebo
srážka ze mzdy èi dùchodu. Dále
existuje možnost podání návrhu
na výkon rozhodnutí prodejem
movitých vìcí k okresnímu soudu.
Pøi vydání exekuèního pøíkazu se
nedoplatek zvýší i o náklady
na exekuèní øízení a vše se zaplatí
ze zisku dražby Vašich vìcí. Z výše
uvedeného vyplývá, že nezaplacení
poplatku vèas se poplatníkovi mùže
znaènì prodražit.
Ing. Zdenka Èeèáková
ekonom. odbor
Když si poøídím psa, kolik budu
muset za nìj platit mìstu a je
v Dìèínì nìjak omezen prostor pro
venèení psù?
Karla Šebestová
Výše poplatkù za psa se liší podle
místa, kde jeho majitel žije. V centru
mìsta nebo na sídlišti v domì s více
než 3 byty je roèní poplatek 1 000
korun, v domì s maximálnì tøemi byty
èiní 400 korun. Pokud žijete mimo
centrum i sídlištì budete v bytì s více
než tøemi byty roènì platit 400 korun,
pokud je dùm menší tak 150 korun.
Dùchodci, a bydlí kdekoli, platí
roènì 100 korun. Zvláštní kategorií
jsou lidé, kteøí si vezmou psa z útulku.
Pro nì platí sleva - na sídlišti a v centru
zaplatí 200 korun, v ostatních èástech
mìsta 100 korun. Úplnì osvobození
od poplatkù jsou nevidomí, kterým
pes slouží jako doprovod, dále pak
bezmocní a držitelé prùkazù ZTP/P.
Neplatí ani chovatel, který má psa
pro služební úèely. V Dìèínì není
omezen volný pohyb psù vyhláškou.
Mgr. Romana Silvarová
tisková mluvèí
Dotazy mùžete zasílat na mail:
zpravodaj@prpro.cz nebo na adresu
PRpro s.r.o., Dobrovského 1402/2,
Dìèín, 405 01
V této rubrice se obyvatelé mohou
dozvìdìt odpovìdi na své otázky
týkající se praktických problémù
ve vztahu obèan mìsto. Zaslané
otázky musí být struèné. Nebudou
zodpovídány politicky zabarvené
otázky nebo žádosti o názor.

financování :
- celkové náklady na provoz v roce
2002: 2 659 354 Kè
- pøíjmy: 1 162 846 Kè (stravné,
od zdravotních pojišoven, za zapùjèení inhalátorù)
- ztráta: 1 496 508 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.

Dotazy obèanù

www.mudecin.cz
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NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZŠIØUJE SE ZDARMA

Komplikace v dopravì nekonèí
Dìèínská radnice udìlala další krok
ke zlepšení dopravy ve mìstì od zaèátku èervence øidièi využívají
nový kruhový objezd. Kruhové
køižovatky jsou podle odborníkù
bezpeènìjší a praktiètìjší.
„Situace na námìstí Svobody už byla
neúnosná. Kdo chtìl vjet na køižovatku
od pošty, byl v dopravní špièce témìø
bez šancí. Ve stavbì kruhových objezdù
budeme urèitì pokraèovat. Naplá-

novány jsou už další dva,“ øíká starosta
Vladislav Raška. Stavba stála 15 milionù korun, více než polovinu zaplatil stát
a 6 milionù korun pøidala radnice
ze svého rozpoètu.
Èeské dráhy dokonèily 1. èervence
pøesnì po dvou letech opravu vidaduktu
u Pošty v Podmoklech. Úplná uzavírka
trvala do loòského prosince. Dopravu
tady ovšem stále komplikuje oprava
mostu pøes Jílovský potok.

Další plánované stavby a opravy vozovek:
- Most pøes Jílovský potok v ulici Ès.
mládeže: oprava mostu, který znièila
loòská povodeò zaèala v polovinì
èervna a bude stát 10 milionù korun.
Rekonstrukci platí mìsto z 20%, zbytek
penìz získalo jako státní dotaci. Øidièi
po opraveném mostì budou moci jezdit
pravdìpodobnì na konci roku.
- Benešovská ulice: rekonstrukce
mostu ve ètvrti Bøeziny (u DDM) potrvá
celý srpen. Hlavní silnièní tah z Dìèína
na Èeskou Lípu bude v té èásti úplnì
uzavøený. Objízdná trasa pro MHD
povede pøes sídlištì. Osobní a nákladní
auta budou do Èeské Lípy jezdit pøes
Ludvíkovice a Èeskou Kamenici.
- Most pøes náhon v ulici Oblouková:
rekonstrukce bude stát 8 milionù korun,
z toho 6 milionù bude z fondu Phare.
Zbytek uhradí mìsto ze svého rozpoètu.
Stavba by mìla zaèít bìhem dvou
mìsícù a ulice bude úplnì neprùjezdná.
- Rekonstrukce Nového mostu:
kompletní oprava zaène ve druhé
polovinì letošního roku, nyní se konají
výbìrová øízení na firmy, které
rekonstrukci budou dìlat. Most dìlníci
odstrojí až na beton, pak budou pokládat
nové základy pro vozovku a na nì

asfaltový koberec. Vymìní i svodidla,
zábradlí, osvìtlení a další èásti. Most by
nemìl být uzavøen, ale doprava bude
svedena vždy do jedné poloviny.
- Køižovatka u mototechny: v této
oblasti se konají hned tøi pøestavby
zároveò. Èeské dráhy opravují viadukt,
zaène tu stavba kruhového objezdu
a oprava kanalizace. Køižovatka
by mìla být úplnì dokonèena
k 31. listopadu. Zhruba o 14 dní døíve již
bude prùjezdná.

Dva poslední èervnové víkendy komplikovala dopravu uzávìrka budovaného
kruhového objezdu v Dìèínì 1. Dìlníci pokládali asfaltový koberec a øidièi museli
celou køižovatku složitì objíždìt. Od èervence je kruhový objezd plnì v provozu.

Dùchodci jezdí Dìèín získá fotbalový stadión
stadión FK Pelikán bude a mìsto pro ni zøejmì bude hledat
v MHD zdarma! patøitFotbalový
mìstu. Zdevastovaný areál získá spoluinvestora. Ponièená je i hlavní
Lidé starší 70 let mohou jezdit
mìstskou hromadnou dopravou
zadarmo. Musejí ovšem prokázat, že
mají trvalé bydlištì v Dìèínì a poøídit
si èipovou kartu s platností sto
osmdesát dnù. Kartou se stejnì jako
další cestující prokazují u øidièe.
Na rozdíl od ostatních jim ovšem bude
platnost karty vždy po pùl roce
v zákaznickém centru Dopravního
podniku mìsta Dìèína zdarma
obnovena.

od soukromé spoleènosti Lidl.
Na oplátku firmì dá sousední pozemky
v ulici Práce, aby tu mohla postavit
jeden za svých supermarketù
a parkovištì. Smìnu pozemkù schválili na svém posledním zasedání
zastupitelé.
S velkou slávou koupil roce 1993
zdejší fotbalový klub a stadión Petr
Pelikán a velkoryse platil hráèe,
managery i trenéry. Najal dokonce
i populárního Josefa Masopusta.
Za ètyøi roky se ovšem dostal
do finanèních potíží a stadión musel
prodat. V následujících mìsících zaèal
Pelikánùv rychlý pád. Nakonec skonèil
v italském vìzení, když ho policisté
chytli pøi pašování 10 kilogramù
heroinu.
Ètyøi roky poté stadión nový vlastník,
pražský podnikatel a bývalý hráè
Bohemians, Jiøí Ondra odmítal prodat
mìstu, protože se s pøedstaviteli
radnice nedohodl na cenì. Stadión
ze dne na den zavøel a dìèínské
fotbalisty z klubu FK Pelikán tím
v podstatì vyhnal na ulici. Sportovní
areál pozdìji pøenechal své dceøi
Veronice Ondrové, která ho pøed pár
mìsíci prodala firmì Lidl.
Nyní je prvotním úkolem radnice
zachránit travnatou plochu. Samotná
rekonstrukce si vyžádá miliony korun

tribuna, sociální zaøízení zabrali
bezdomovci, ve špatném stavu je
hrazení kolem plochy i celý plot.
Fotbalový areál byl po celou dobu úplnì
mimo provoz. Leží navíc v zátopové
zónì a byl bìhem loòských srpnových
povodní pod vodou, která zde napáchala
další škody.
Po nezdaru pøi snaze o odkoupení
stadiónu FK Pelikán zaèala napøíklad
rozsáhlá rekonstrukce høištì u ŽS
Máchova.
Dìèínští fotbalisté zatím využívají
na trénování zatravnìná høištì v Bynovì, u ZŠ Máchova a na FK Øezuz
za zimním stadiónem.
-

Majitelé fotbalového stadiónu:
- stadion v roce 1992 pøepsal
Èeskoslovenský svaz tìlesné výchovy
na Tìlovýchovnou jednotu Kovostroj
- areál v zápìtí koupil Petr Pelikán
za slib, že do stadionu investuje 15 milionù korun. Dostal se ale do potíží
a skonèil v italském vìzení
- ètyøi roky pak stadion blokoval
pražský podnikatel a bývalý hráè
Bohemians Jiøí Ondra, areál pozdìji
pøenechal dceøi Veronice
- Veronika Ondrová po trojstranné
dohodì prodává stadión firmì Lidl a ta
ho obratem smìní s mìstem za pozemky
v ulici Práce.
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Výbìr z rozhodnutí rady mìsta z 17. èervna:
vzala na vìdomí:
- skonèení veøejnoprávních smluv,
uzavøených
mezi Mìstem Dìèín
a Mìstem Varnsdorf na zajištìní výkonu pøenesené pùsobnosti. Ty byly
uzavøené 20. 12. 2002 na dobu urèitou
ke 30. 6. 2003. Mìsto Dìèín na jejich
základì zajišovalo ve Varnsdorfu
evidenci motorových vozidel.
- žádost Sdružení romských aktivistù
mìsta Dìèína o pronájem nebytových
prostor na kanceláø
schválila:
- spoleènosti DARUMA s.r.o. Plzeò
zproštìní povinnosti platby poplatku
za instalované zvukové informaèní
nosièe, které se nachází na Masarykovì
nám. a v ul. Ès. Mládeže od roku 2000
a obsahují orientaèní plán mìsta.
V letošním roce firma informaèní
panely aktualizovala.
- pøíspìvek 5 tis. Kè na zajištìní akce
“Národní výstava koèek” pro Základní
organizaci, sdružení chovatelù
ušlechtilých koèek v Dìèínì
- bezplatné jízdné v MHD pro obèany
nad 70 let s trvalým pobytem ve mìstì

Dìèín, kteøí jsou souèasnì držitelé
èipové karty, vydávané DPmD, a. s.
- slevu na pronájem bazénu pøi akcích,
která poøádá Sportovní klub Dìèín oddíl vodního póla v Plaveckém areálu
Dìèín (pro dìti ve výši 1000 Kè
za turnaj a pro dospìlé ve výši 1250 Kè
za 1 hodinu)
- bezplatný vstup do Plaveckého areálu
Dìèín pro pana Pavla Machalu a pana
Pavla Rouèka ze sportovního klubu
Racing Team Penco
- pronájem nebytových prostor
v objektu Podmokelská 1070/24,
Dìèín IV (bývalá lékárna vedle kina
Snìžník), pro pana Tomáše Vobrubu
na provozování Snack baru
s obèerstvením
- pronájem nebytových prostor
v objektu 28. øíjna 225/1, Dìèín I,
pro pana Miroslava Dosedlu na prodejnu elektroinstalaèního a elektronického materiálu a pøíslušenství
za podmínky, že nájemce zajistí úpravy
nebytových prostor na své náklady
a finanèní vyrovnání bude øešeno
pøi prodeji nebytového prostoru
- zadání pøezkoumání hospodaøení

mìsta za rok 2003 u firmy ACON audit,
s. r. o. Most
- zmìny Organizaèního øádu Mìstského
úøadu Dìèín (oddìlení kultury se stává
souèástí odboru rozvoje)
- pøevod èástky 450 tis. Kè z oddílu
tìlovýchovná èinnost “Koupalištì Pod
zámkem”, “Zimní stadion” - na provoz
víceúèelové sportovní haly
- pronájem mìstské tržnice Husovo
námìstí paní Helenì Wilczynské
- pronájem jednoho kurtu ve víceúèelové sportovní hale v termínu
od 17. 6. 2003 do 15. 9. 2003, cena
pronájmu 100 Kè/hod

pozemkù, bytù a nebytových prostor
v majetku mìsta s tím, že o pronájmu
pøed uzavøením smlouvy rozhodne rada
mìsta nebo pøíslušná komise
-

povìøila:
- starostu mìsta vydáním souhlasu
ke kolaudaènímu øízení pro stavbu
“CZT Dìèín: kogeneraèní zdroj tepla
s využitím geotermální energie” za podmínky zøízení práva pøístupu a pøíjezdu
k teplárnì Bynov, která je ve vlastnictví
mìsta
-

rozhodla:
- po projednání výsledkù výbìrového
øízení na zhotovitele stavby „Oprava
mostu pøes náhon ul. Oblouková“
o nejvhodnìjší nabídce firmy SaM
silnice a mosty a. s.

svìøila:
- rozhodnutí o uzavøení nájemních
smluv na bytové jednotky vedoucímu
odboru správy majetku mìsta
na doporuèení bytové komise
- ukonèení veøejnoprávní smlouvy
uzavøené 20. 12. 2002 mezi Mìstem
Dìèín a Mìstem Rumburk na zajištìní
výkonu pøenesené pùsobnosti

povìøila:
- vedoucího odboru správy majetku
mìsta MìÚ Dìèín pana Petra Kužela
k zastupování mìsta pøi všech právních
úkonech souvisejících s pronájmem

uložila:
- vedoucí odboru rozvoje uèinit všechny
kroky k získání finanèních zdrojù na rekonstrukci a zprovoznìní koupalištì
Pod zámkem pro sezonu 2004

Kulturní akce
10. a 24. srpna od 15:00 do 18:00 :
Smetanovo nábøeží: Country odpoledne
pod dìèínským zámkem
od 28. èervence do 28. srpna:
Zámecká kaple: Výtvarná výstava p.Vokolek
30. - 31. srpna:
Rùžová zahrada: Zarafest - Literární
a hudební festival
31. srpna od 14:00:
ZOO Dìèín: Škola je tu - zábavné
odpoledne pro dìti na ukonèení
prázdnin
Synagoga v Dìèínì
Program je ve spolupráci s Mìstským
divadlem
do 30. øíjna :
putovní výstava Židovského muzea

v Praze „Historie Židù v Èechách a na
Moravì“, „Židovské tradice a zvyky“
od 5. do 31. srpna:
Výstava umìleckého skla
2. záøí od 19.00 :
Koncert : Dechové kvinteto z Jablonce
nad Nisou
4. záøí od 19.00:
kombinované pøedstavení hudby
a vyprávìní a recitace. Host Gabriela
Vránová- Divadlo na Vinohradech
5. záøí do 30.záøí :
Výstava STO Z ledu ven (obrazy,
fotografie, sochy)
9. záøí od 19.00
Koncert pražské významné zpìvaèky
Ireny Budweiserové se skupinou
Feid In

Opravy zámku pokraèují
Mìsto Dìèín do konce loòského roku
dalo ze své kasy na opravy znièeného
dìèínského zámku pøes 58 miliónù
korun. Dalších 56 miliónù získala
památka jako dotaci od ministerstva
kultury, financí, z fondu Phare a také
od Úøadu pro odchod sovìtských vojsk.
„V souèasné dobì pokraèují práce
na rekonstrukci západního køídla, které
by mìlo sloužit jako reprezentaèní
prostory. Byla dokonèena oprava sala
terreny v Rùžové zahradì. Také se
uskuteènilo výbìrové øízení na opravu
severozápadní èásti, která zaène po dokonèení èásti západní. Co se týká
financování v letošním roce, má mìsto
pøislíbenou patnácti milionovou dotaci
z Ministerstva kultury, ale èástka zatím
pøevedena na úèet mìsta nebyla. Mìsto
samozøejmì hledá prostøedky také
ve svém rozpoètu,“ øíká místostarosta

KINO SNÌŽNÍK
Po dobu prázdnin kino promítá pouze
od 20 hodin.
1. - 3. 8.
KRÁSNÁ POKOJSKÁ
-

4. - 6. 8.
25. HODINA
-

7. - 13.8.
CHARLIEHO ANDÍLCI :
NA PLNÝ PECKY

Václav Lešanovský. Oprava zámku
a zpøístupnìní celého areálu pro veøejnost patøí mezi priority radnice. Pøes
investovaných 114 milionù rekonstrukce ani zdaleka nekonèí. Poté, co zámek
opustila sovìtská vojska, se mìstu zatím
podaøila opravit více než polovina.
Armáda ovšem zdevastovala zámek
natolik, že je znaènì obtížné financovat
opravy celého areálu pouze z mìstského
rozpoètu. Na zámku je umístìn oblastní
archiv, velká èást opravených prostor
slouží jako výstavní místnosti okresního muzea a galerie. V kapli se konají
kromì svateb také nejrùznìjší koncerty.
Lákadlem pro turisty je Rùžová zahrada
se salou terrenou, jejíž oprava byla
dokonèena na zaèátku prázdnin.
Tu Vám doporuèujeme navštívit nyní
v letních mìsících.
Zámek byl také se Spoleèenských
domem mìsta Dìèína - Støelnicí
slouèen pod spoleèné vedení, což
umožní koncepèní øízení celého areálu.
O provoz zámku se do té doby staralo
hned nìkolik odborù mìstského úøadu.
Dìèínský zámek jako takový patøil
pod odbor rozvoje. Odbor správy
majetku mìl na starosti vše okolo
pozemkù a nemovitostí. Odbor školství
spolu se sekretariátem místostarosty
zase koordinoval aktivity zámku.

Kulturu bude mít na
starosti odbor rozvoje

-

14. - 16.8.
BÍLÝ OLEANDR

Oddìlení kultury, které patøilo
pod odbor školství, bylo od 1. èervence
pøevedeno se všemi povinnostmi
pod odbor rozvoje. „Zde již dlouho
existuje oddìlení zabývající se
památkovou péèí a cestovním ruchem.
Nyní tedy bude mít navíc na starosti
i kulturu ,“ øíká tajemník Mìstského
úøadu Dìèín Jaromír Zajíèek. Pracovní
náplní tohoto rozšíøeného oddìlení
bude kromì péèe o kulturní památky
a cestovní ruch, spolupráce s kulturními
institucemi, kroužky èi spolky a dále
také kontrola a øízení pøíspìvkových
organizací, jako je KaSS, Mìstská
knihovna, Mìstské divadlo, ZOO,
Spoleèenský dùm Støelnice.

-

17. - 20.8.
LÍBÁNKY
-

21. - 22.8.
FRÍDA
-

23. - 25.8.
HLUBINA
-

26. - 27.8.
MÌSTO BOHÙ
-

28. - 3.8.
TERMINÁTOR 3:
VZPOURA STROJÙ

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva:
schválilo:
- pøedkládací cenu areálu dìèínské
teplárny Pod zámkem 2 168 470,- Kè
+ ostatní náklady s pøevodem
související
- podání žádosti o bezúplatný pøevod
objektù bývalého Okresního úøadu
Dìèín do vlastnictví mìsta Dìèín. Jde
o budovu v ul. 28. øíjna a budovu
polikliniky. Oba objekty jsou majetkem
státu a v souèasné dobì využívány
Mìstským úøadem Dìèín.
- smìnu pozemkù vèetnì objektu
restaurace a pøístavby kuželny
v Podmoklech, v lokalitì ulice Práce,
které jsou v majetku mìsta, za fotbalové
høištì vèetnì tribuny, bufetu a ubytovny
hráèù v majetku firmy LIDL. Smìnou
se stává fotbalový stadion majetkem
mìsta Dìèín.
- uzavøení dohody o zmìnì hranic

katastrálního území mezi mìstem Dìèín
a obcí Ludvíkovice
- závìreèný úèet mìsta Dìèín a jím
zøízených organizací za rok 2002 vèetnì
návrhu na úpravu rozpoètu roku 2002
a finanèního vypoøádání
- uzavøení hospodaøení mìsta Dìèín
za rok 2002 na základì vyjádøení
auditora ACON audit, s. r. o. Most
vyjádøením souhlasu s celoroèním
hospodaøením bez výhrad
- jako prioritu v rozpoètu mìsta na rok
2004 zajištìní podílu mìsta na realizaci
akce dostavby víceúèelové sportovní
haly v ul. Práce. Hala je v souèasné dobì
ve zkušebním provozu. Dostavba haly
(sociální zaøízení, šatny, restaurace) je
vyèíslena na 30 mil. Kè.
- zmìnu názvu Støelnice - spoleèenský
dùm mìsta Dìèína, pøíspìvková
organizace na Dìèínský zámek

a Spoleèenský dùm Støelnice,
pøíspìvková organizace, a to od 1. èervence 2003
- poskytnutí finanèního pøíspìvku
100 000 Kè z darù na obnovu majetku
postiženého povodnìmi pro pana Radka
Flasche (hotel Pošta) na úhradu nákladù
spojených s ubytováním obèanù
po povodni
neschválilo:
- poskytnout dotaci na provoz
koupalištì Nìboèady pro paní Martinu
Juhnovou
- zøídit pøedkupní právo ke koupi
objektu restaurace Pastýøská stìna
pro souèasného nájemce 1. Dìèínskou
obchodní spoleènost. V pøípadì prodeje
tohoto objektu musí mìsto nabídnout
pøednostní koupi státu. Restaurace je
kulturní památka.
- pøidìlení finanèních prostøedkù

z povodòového fondu mìsta ve výši
200 000 Kè paní Laurilové a panu
Czepanovi a 83 tis. Kè panu Doležalovi
rozhodlo:
- pøidìlit dotaci sportovnímu klubu
Karate klub Dìèín ve výši 187 100,- Kè
- zrušit pøíspìvkovou organizaci
„Správa mìstských domù a bytù,“
ke dni 30. 9. 2003. Dnem zrušení její
práva a závazky pøecházejí na Mìsto
Dìèín. Mìstské domy a byty
v levobøežní èásti mìsta bude
od 1. 10. 2003 zajišovat vítìz výbìrového øízení.
- øešit problematiku Dìtského
respiraèního stacionáøe tak, že bude
do 31. 12. 2003 ponechán pod odborem
sociálních vìcí a zdravotnictví
a následnì pøipraví mìsto pøevzetí jeho
funkce soukromým èi jiným nestátním
subjektùm

ZPRAVODAJ

Usnesení ze zasedání rady
konané 1. èervence:
schválila:
- uzavøení veøejnoprávních smluv
v oblasti projednávání pøestupkù
s obcemi Tìchlovice, Dobkovice
a Malšovice
- pronájem nebytových prostor
v objektu Teplická 421/79 pro Miladu
Ehrenbergerovou, která chce zøídit
dìtský koutek pro krátkodobé hlídání
dìtí
- vyhlášení výbìrového øízení na správce mìstských domù a bytù v levobøežní
èásti mìsta Dìèín
- výkon funkce energetika mìstského
úøadu v Dìèínì akciovou spoleèností
Martia Ústí nad Labem, smlouva bude
mít výpovìdní lhùtu 2 mìsíce
- umístìní zaøízení na pøipojení k bezdrátovému internetu na objekt
restaurace Pastýøská stìna pro Czech
On Line Praha na dobu neurèitou
za nájemné 48 000 Kè za rok a úhradu
energie
- pøíspìvek 6 100 Kè obèanskému
sdružení Arnika na zajištìní propagace
veøejné sbírky na dostavbu dopravního
høištì
- pravidla poskytování slev na turnaje
v Plaveckém areálu pro sportovní
oddíly, jejichž èinnost je pøímo závislá
na výuce plavání nebo jsou její náplní
výhradnì vodní sporty (dìti - cena
za turnaj 1000 Kè, dospìlí - cena
za hodinu 1250)
- zámìr mìsta pronajmout èásti
pozemkù pro umístìní plakátovacích
ploch pro výlepovou èinnost ve mìstì
- podporu projektu Iniciativy
pro dìèínský zámek (IDZ) na zkvalitnìní poskytovaných služeb na dìèínském zámku. Spolufinancování
projektu bude zaøazeno do návrhu
rozpoètu mìsta na rok 2004.
- uzavøení smlouvy o poskytování
právních služeb pro mìsto Dìèín
s JUDr. Františkem Zaorálkem a Mgr.
Annou Gottliebovou s úèinností
od 1.7.2003 do doby ukonèení
výbìrového øízení na právního
zástupce mìsta, nejdéle do 31.12.2003
- realizaci èásti stavby „III. etapa
rekonstrukce mìstského divadla Dìèín“
ve výši 3 850 000 Kè. Finanèní prostøedky budou zajištìny v návaznosti
na výsledky hospodaøení za I. pololetí
roku 2003, návrh na schválení
rozpoètové zmìny projedná zastupitelstvo mìsta.
- pøevod finanèních prostøedkù ve výši
1 300 000 Kè z kapitoly „ostatní majetek, opravy a údržba“ na akci „Zámek
Dìèín rekonstrukce západního køídla
na reprezentaèní prostory dìèínského
zámku èást A,B“. Po schválení
finanèních prostøedkù ve III. ètvrtletí
pro dìèínský zámek budou na pùvodní
kapitolu opìt vráceny.
- hodnocení nabídek, jejich poøadí
a váhu, návrh èlenù komise, seznam
uchazeèù, kteøí budou vyzváni
k podání nabídky do výbìrového øízení
na akci „Oprava hygienického zaøízení
a šaten zimní stadion Dìèín“
- kritéria hodnocení nabídek, jejich
poøadí a váhu, návrh èlenù komise,

seznam uchazeèù, kteøí budou vyzváni
k podání nabídky do výbìrového øízení
na akci „Monitorování skalních masivù
v areálu Pastýøské stìny v Dìèínì“
neschválila:
- pronájem pozemku v Tržní ulici
za úèelem umístìní prodejního stánku
tabáku
- podnájem kotelny v suterénu budovy
Obchodní akademie pro spoleènost
Martia a.s. Ústí nad Labem za úèelem
provozování podnikatelské èinnosti
v oblasti dodávky tepla
uložila:
- vedoucí odboru rozvoje vytipovat
ve spolupráci se zpracovatelem
„Programu obnovy venkova“ lokality

CHCETE KOUPIT NEBO
PRODAT NEMOVITOST?

Sledujte

Ordinace pohotovostní péèe pro dospìlé, dìti a dorost
Ordinaèní hodiny:
pracovní dny: 17:00 - 22:00
dny pracovního klidu: 8:00 -21:00
sídlo: 28. øíjna 11, Dìèín I, tel.: 412 510 555
Zrušena byla od 1. 7. víkendová zubní a noèní lékárenská pohotovost

Plavecký areál opìt v provozu,
pod zámkem se ještì opravuje
Po deseti mìsících od znièení stoletou
povodní zaèal opìt sloužit celý
Plavecký areál obyvatelùm Dìèína.
Venkovní koupalištì potøebovalo
na rekonstrukci mnohem delší dobu než
vnitøní prostory a slavnostního otevøení
se doèkali milovníci vody až na konci
èervna.
„Velká voda znièila na venkovním
areálu úplnì všechno, protože tu byly
dva metry vody. Museli jsme kompletnì
opravit fasády budov, udìlat nové
omítky, vymìnit znièené zaøízení,
napøíklad pøedúpravnu vody nebo
strojovnu tepelného èerpadla,“ popisuje
škody zástupce provozovatele Pavel
Košnar.

zábavu. Opravy celého areálu spolykaly
24 milionù korun. Vnitøní hala slouží
veøejnosti od poloviny prosince.
Objektu pøitom v srpnu hrozila naprostá
zkáza, protože podle expertù mìla
velké voda celou stavbu nadzvednout
v základech a tím znièit. Podaøilo se
tomu zabránit tak, že budovu
dobrovolnì provozovatel zatopil
zevnitø èistou vodou a statika vùbec
nebyla poškozená.
Mnohem hùøe skonèilo po povodních
druhé dìèínské venkovní koupalištì Pod zámkem. Areál zùstane letos
zavøený. Povodnì tu znièily bazény,
sociální zaøízení i kemp. Èást zeminy
byla kontaminovaná a radnice ji musela

www.skz.cz
JE MEZI NIMI
I TA VAŠE?

vhodné pro vybudování veøejného
táboøištì v Dolním Žlebu a pøedložit
radì mìsta dne 26.8.2003 výslednou
zprávu s doporuèením k pøijetí
konkrétního opatøení. Rada mìsta
projednala tuto záležitost na základì
stížnosti Obèanského sdružení Dolní
Žleb.
zrušila:
- výbìrové øízení na dodavatele Úspora
energie kotelny ve vlastnictví mìsta.
Bude vypsáno nové výbìrové øízení.
Rada mìsta dále ve funkci jediného
akcionáøe, který vykonává pùsobnost
valné hromady akciové spoleènosti
Technické služby Dìèín a. s.,
projednala návrh na personální zmìny
v orgánech této spoleènosti a odvolala
z funkce èlena pøedstavenstva
Ing. Milana Fáberu ke dni 30.6.2003,
jmenuje do funkce èlena pøedstavenstva Ing. Dalibora Voborského ke
dni 1.7.2003, uložila pøedstavenstvu
pøedložit do jednání rady mìsta analýzu
a vyhodnocení pøínosù a dopadù
pøípadného prodeje celého nebo
majoritního podílu majetku Technické
služby Dìèín a.s.

Malá návštìvnice si užívá atrakcí v bazénu urèeném pro dìti. Oprava celého areálu
po povodni stála skoro 25 milionù korun.
„Problémy souvisely pøedevším s tím,
že systém, který slouží k pøívodu
termální vody, byl znaènì zneèištìný
a hygienici po dlouhou dobu nebyli
spokojeni s kvalitou vody,“ dodává
místostarosta Václav Lešanovský.
Venkovní koupalištì u Plaveckého
areálu nabízí návštìvníkùm padesátimetrový bazén, dva 25 metrù dlouhé
bazény - jeden z nich je plný vodních
atrakcí, obèerstvení vèetnì jídelny,
kuleèník, šipky, automaty a další

nechat odtìžit.
„Zatím máme k dispozici zhruba
dva a pùl miliónù korun na nejnutnìjší
o p r a v y. P e n í z e n á m r o z h o d n ì
nebou staèit na kompletní opravy
bazénù a budov v areálu. Nevyluèujeme, že bychom do této
investice pøibrali strategického
partnera, který by mohl pozdìji
koupalištì provozovat. Chci vìøit, že jej
otevøeme v pøíštím roce,“ øíká starosta
Vladislav Raška.

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

evìtších

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 – 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

Prode j – Dvì obsazené bytové
jednotky 2+1 ve tøetím patøe
krásného domu a garáž, atraktivní
lokalita v centru mìsta.
Cena: 450 000, - Kè

Prodej – slunný pozemek v rezidenèní ètvrti
na Škrabkách, urèeného ke stavbì rodinného
domu. Inženýrské sítì na hranici pozemku.
2
Celková výmìra je 1079 m .
2
Cena: 650,- Kè / m
Prodej – rovinatý pozemek ke stavbì
provozní haly v blízkosti centra Dìèína.
Vydáno územní rozhodnutí. Ideální poloha.
2
Celková plocha pozemku 5000 m
Cena: 1 100 000,- Kè

Z naší široké nabídky pronájmù:
Pronájem – byt 2+1 v vile se zahradou
v residenèní ètvrti pod dìèínskou nemocnicí –
Vrchlického ulice. Byl po rekonstrukci.
Cena: 6 000,-Kè / mìsíc + služby
Prodej – Zdìný, èásteènì
podsklepený objekt s obytným
podkrovím a pozemkem v obci
Javory. Dispozice: 3 místnosti,
kuchyò, WC. MHD v dosahu.
Cena: 895 000,- Kè

Prodej – Dùm se tøemi bytovými
jednotkami velikosti 3+1 v Dìèínì II
– Hluboká ulice, v lokalitì nedaleko
dìèínské nemocnice. Pøízemní a
podkrovní byt po rekonstrukci.
2
Zahrada 723 m .
Cena: 5 000 000,- Kè

Pronájem – byt 3+1 v Dìèínì – Bynov.
Udržovaný panelový dùm v blízkosti zastávky
MHD, obchodù a služeb. Byt je vybaven
kuchyòskou linkou, el. sporákem a myèkou,
možno za úplatu i dalším nábytkem. Celková
2
plocha 75 m .
Cena: 3 500,- Kè / mìsíc + služby
Pronájem – RD typu Okál o velikosti 4+1
v atraktivní lokalitì v Dìèínì na Letné. Obytná
2
plocha domu je 70,20 m . K dispozici zahrada.
Cena: 8 000,- Kè / mìsíc + služby

Pronájem - Nebytové prostory
Prodej
– Stará
Oleška - chalupa
v blízkosti
supermarketu
Delvita,
2
z100m
roku od
1877.
Zahradanámìstí
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
Cena:+ 400
Cena: 15podkrovím.
000,- Kè/mìsíc
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

P ROFESI ONÁLNÍ
•
•
•
•
Prodej – Èinžovní dùm ( 8 bytových
jednotek ) zahradou o výmìøe 281
2
m . na pøedmìstí Dìèína v obci
Martinìves.
Cena: Sdìlíme na požádání

Pronájem – Slunný byt 2+1 ve druhém patøe
èinžovního domu v centru Podmokel. Byt je
vybaven domácími spotøebièi ( lednièka,
2
praèka, sporák ). Celková výmìra 70,8 m .
Samostatné mìøení energií, ústøední plynové
topení.
Cena: 5 800,-Kè / mìsíc + služby

www.rkvesta.cz

SLUŽBY V OBLASTI :

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

412 514 521

