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R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 
 

Usnesení z 4. schůze v roce 2009, konané dne 18. února 2009  
 
 

 

Usnesení s termínem č.: 

93  taj. (ONI) 04. 03.    188  taj. (OŽP        04. 03. 

169  taj. (OŽP) 04. 03.  1286  taj. (s.r.o.) 04. 03. 

92  taj. (ONI) 18. 03.    170  taj. (ONI) 01. 04. 

86  taj. (ONI) 18. 03.    168  MěP  30. 06. 

170  taj. (ONI) 18. 03.  1109  MTSB  30. 06. 

523  taj. (ŠaK) 31. 03.      72  taj. (SÚ) 30. 06. 

 3  taj.  31. 03. 

 

Trvalá usnesení č.: 

607/03  MTSB  měsíčně předkládat vyhodnocení skládky Chotovenka  
1142/03 ONI  prověřit před podpisem nájemní smlouvy, zda-li není žadatel dlužníkem 

179/04  OŽP  při hromadném kácení stromů informovat radu města  
2/06  SÚ  provádět 1x za rok kontrolu estet. udržování plotů v sídlišti SHD 
326/06   taj.,TS,MěP  čtvrtletně předkládat přehled o uhrazených platbách od 50 000,- Kč 

273/07   MTSB  postupně nahrazovat litinové kanalizační vpustě tvrzeným plastem 

274/07  MěP  kontrola dopr. značení u ZŠ na PP I, z důvodu ničení chodníků vozidly 

1045  taj. (VO) postupně doplňovat pasportizaci, včetně propojení s odbory a org. 
1087  taj. (ŠaK) čtvrtletně předkládat přehled čerpání všech fondů přísp. organizací 

1088  taj. (ONI) pololetně předkládat přehled energ. nákl. v pavilonech 1 a 5 na TP 

 
Splněná usnesení č.:  2, 64 

____________________________________________________________________________________________ 
  

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 
 

I. ukládá 
 
167  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit vyjádření vedoucího odboru nemovitostí a investic 
k příslušným bodům z jednání komise pro životní prostředí dopravu a výstavbu ze dne 
5. 1. 2009.  O přijatých opatřeních bude rada města informována nejpozději do 1. 4. 2009.  
            Taj. (ONI) 01. 04. 
168  

Řediteli městské policie provádět zvýšené kontroly dodržováním zákona a obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2007 o volném pobíhání psů.   

  MěP  30. 06. 
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169  

Tajemníkovi městského úřadu pověřením vedoucího odboru životního prostředí zajištěním 
odborného posouzení zdravotního stavu aleje jírovců v ul. B. Němcové z důvodu havarijního 
stavu stromů.        Taj.(OŽP) 04. 03. 
 

170  

Tajemníkovi městského úřadu pověřením vedoucího odboru nemovitostí a investic 
zajištěním opravy povrchu parkoviště na PP I u kotelny u bl. č. 254 a 255 z důvodu 
havarijního stavu.        Taj. (ONI) 18. 03. 
 
 
 

II.  schvaluje 
 
171  
Návrh na úpravu platu ředitelky Mateřské školy Síbova, od 1. 3. 2009, dle předloženého 

návrhu.  

 

172  

Rozpočtovou změnu č. 4/2009 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Bílina 
a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Teplice o 
poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na kulturní a společenské akce v roce 2009 a na pomůcky 
pro nevidomé. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

173  

Rozpočtovou změnu č. 5/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Bílina 
a Sportovním kuželkářským klubem Bílina, o.s.  ve výši 5000 Kč na nákup cen do turnaje 
„7. ročník memoriálu Emila Altmana“, který se koná ve dnech 15. 5. – 31. 5. 2009 v Bílině. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
174  

Rozpočtovou změnu č. 8/2009 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Bílina 
a HC Draci Bílina, o. s. ve výši 3 000 Kč na výdaje spojené s účastí Nicol Křehlové na 
krasobruslařských soutěžích jarní části sezóny 2009. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
175  

Rozdělení grantů z  Programu podpory sportu – Grant na trenéra sportovní organizace 
a uzavření smluv o dotaci s organizacemi Klub rybolovné techniky ve výši 48 000 Kč, 
Sportovně střelecký klub ve výši 36 000 Kč, AVZO oddíl bikrosu ve výši 24 000 Kč a Fotbalová 
škola Bílina ve výši 24 000 Kč.  
 
176  
Uspořádání letního pobytu Domu dětí a mládeže v táborové základně Horní Cerekev dle 
předloženého návrhu a současně schvaluje záměr navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže 
v celkové výši 307 500 Kč na obnovu táborové základny a běžný provoz v Horní Cerekvi. 
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177  

Záměr uskutečnění folkového koncertu pro seniory s honorářem pro písničkáře Vojtu 
„Kiďáka“ Tomáško konaného dne 18. 2. 2009 ve výši 4 000 Kč. 
 
178  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Jitce 
Šlegrové za opožděně uhrazené dlužné nájemné a již uhrazený poplatek z prodlení nevracet. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činil – zbylá část 6 916 Kč, po zmírnění činí 625 Kč a je 
přeplacen o 1 579 Kč. 
 
179  

Uzavření nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Kmoníčkem, bytem Za Chlumem č. 733 na 
nebytový prostor o výměře 107,49 m2, ul. Wolkerova č. p. 73 za cenu dle směrnice MěÚ 
s účinností od 1. 4. 2009 na dobu neurčitou, za účelem využití jako prodejna drogerie a levné 
oděvy. 
 
180  

Žádost paní Brunhildy Pohlové o změnu kategorie bytu č. 3 v Zeleném domě na kategorii 
„běžná“ a zároveň schvaluje změnu kategorie bytu č. 2 na kategorii „rezerva města“. 
 
181  

Proplácení autorského dozoru na stavbu « Lávka přes řeku Bílina a silnici I/13 » dle návrhu 
předloženého odborem nemovitostí a investic.  
 
182  

Pronájem části pozemkové parcely č. 1727/15 o výměře 1500 m2 k.ú. Bílina, za účelem 
zřízení zahrady. Nájemcem je Společenství vlastníků jednotek čp. 679-680, SUNN, Bílina. 
Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. Kč 4 500 Kč/rok.  
 
183  

Doplnění řádných termínů svateb o sobotu 15. 8. 2009 v době od 9.00 do 13.00 hodin. 

 
184  
Konání 9. koncertu SCHOLA VIVA BELINENSIS dne 4. března 2009 od 18,30 hodin v obřadní 
síni Městského úřadu v Bílině. 
 
185  

Prodloužení termínu k plnění usnesení č. 86, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic řešením stávajícího stavu 
elektroinstalace na základě protokolu o určení vnějších vlivů a stanovení prostředí, a to do 
18. 3. 2009. O dalším postupu bude rada města informována nejpozději do 18. 3. 2009.   
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III. rozhodla 
 
186  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci « Nákup osobního automobilu » dle 
Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě AUTOCENTRUM ELÁN s.r.o. Teplice jako specializovanou 
zakázku. 
 
 

IV. projednala 

 

187  

Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 9. 2. 2009. 

 

 

V. pověřuje 
 
188  
Odbor životního prostředí, provedením kontroly stromů ve sportovním areálu Tyršovy 
zahrady v Bílině se zaměřením na jejich provozní bezpečnost. Na základě zjištěných 
skutečností pak výše uvedený odbor požádá Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR o 
vypracování odborného posudku, jehož závěry budou pro SK SIAD Bílina jako vlastníka dřevin 
závazným podkladem pro zajištění provozní bezpečnosti vybraných dřevin.   
         Taj. (OŽP) 04. 03. 
 
 

VI. nařizuje 
 
189  
Městským technickým službám Bílina provést odvod finančních prostředků ve výši 800 tis Kč 
z účtu Městských technických služeb Bílina na zvláštní vázaný účet pro účely ukládání 
peněžních prostředků k vytváření finanční rezervy na práce související s rekultivací, 
zajištěním péče o skládku Chotovenka po ukončení jejího provozu a asanací. 

 
       

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit 
 
190  
Poskytnutí grantů z Programu podpory sportu - Grant na trenéra sportovní organizace a 
uzavření smluv o dotaci s organizacemi Atletický klub Bílina ve výši 72 000 Kč, Draci Bílina ve 
výši 72 000 Kč, Lawen tenis club Bílina ve výši 60 000 Kč, SHOTOKAN KARATE MASOPUST 
BÍLINA ve výši 72 000 Kč a SK SIAD Bílina ve výši 96 000 Kč. 
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VIII. bere na vědomí 

 
191  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport ze dne 19. 1. 2009. 

 

192  

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci zařazení budovy radnice a některých vybraných 
svítidel na radnici mezi kulturní památky. 
 
193  

Plnění trvalého usnesení rady města č. I/087/2007, kterým je uloženo tajemníkovi 
městského úřadu předkládat čtvrtletně radě města přehled čerpání všech fondů 
příspěvkových organizací města. 
 

194  
Splnění usnesení č. 64/2009 z 21. 1. 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
zajistit vyjádření vedoucího odboru nemovitostí a investic k příslušným bodům zápisu 
z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 5. 1. 2009. 
 

195  

Zprávu o aktuálních dotačních titulech zpracovanou oddělením rozvoje města. 

 

196  

Splnění usnesení č. 2/2009 ze dne 7. ledna 2009, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu svolat schůzku se zástupci organizačních složek za účelem projednání 
možnosti provozování veřejné služby v těchto složkách. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Roman Šebek     Josef Horáček 

                   místostarosta města                starosta města 


