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R A D A    M Ě S T A    B Í L I N Y 
 

 
 

Usnesení z 25. schůze konané dne 5. prosince 2007 
 
 

Usnesení s termínem č.: 
1073  ONI, MěP 19. 12. 07  721  MTSB  23. 01. 08 
435  OŽP  31. 12. 07  890  MS  27. 02. 08 
1046  taj. (OŽP) 09. 01. 08  1044  taj. (ONI) 27. 02. 08 
          

Trvalá usnesení č.: 
607/03  MTSB  měsíčně předkládat vyhodnocení skládky Chotovenka   

1142/03 ONI  prověřit před podpisem nájemní smlouvy, zda-li není ţadatel dluţníkem 

179/04  OŢP  při hromadném kácení stromů informovat radu města   

2/06  SÚ  provádět 1x za rok kontrolu estet. udrţování 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.: 856, 928, 931, 1004, 1005, 1043 

______________________________________________________ 

 
R A D A   M Ě S T A  

 

I. ukládá 
 

1087  
Tajemníkovi městského úřadu předkládat čtvrtletně radě města přehled čerpání všech fondů 
příspěvkových organizací města.       taj. – trvalý 
 
1088  
Tajemníkovi městského úřadu předkládat pololetně radě města přehled energetických nákladů 
v pavilonech č. 1 a 5 na bývalé ZŠ Teplické Předměstí.    taj. - trvalý 
 

 

II. schvaluje 
 

1089  
Uzavření nájemní smlouvy s manželi Radkem Rulfem a Ivetou Rulfovou na byt č. 1, ul. Vrchlického 
č.p. 216, po uvolnění stávajícím nájemníkem, na dobu určitou jednoho roku. 
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1090  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Helenou Novákovou na byt č. 7, ul. SuNN 676, na dobu určitou 
jednoho roku. 
 
1091  
Ukončení nájemní smlouvy s panem Petrem Junkem, z pronájmu nebytových prostor o výměře  
91,38 m2 v I NP, ul. Komenského – topení, voda, plyn, obchod, kancelář dohodou,  k datu 31. 12. 
2007. Nebytový prostor bude zveřejněn k dalšímu pronájmu.  
 
1092  
Navýšení ceny na opravy chodníku po pokládce NN ulice Pražské v Bílině, ve smyslu vypracované 
projektové dokumentace, o částku 60 864,-  Kč, včetně DPH. Navýšená cena bude hrazena z rezervy 
na rekonstrukci chodníků schváleného rozpočtu na rok 2007.  
 
1093  
Žádost společnosti Člověk v tísni o.p.s. o prodloužení smluv o výpůjčce nemovitých věcí o dalších 
dvanáct měsíců na místnost č. 52 a č. 54 a nájmu nebytových prostor na místnost č. 49, 50 a 51 na 
TP v ul. o dalších dvanáct měsíců od skončení stávající doby nájmu a výpůjčky s tím, že společnost si 
bude v roce 2008 hradit služby spojené s užíváním těchto nebytových prostor.  
 
1094  
Směrnici č. 1/2008 Městských technických služeb Bílina - ceník placených služeb na rok 2008,            
s účinností ode dne 1. ledna 2008.  
 
1095  
Městským technickým službám Bílina plán odpisů dlouhodobého hmotného majetku města na  rok  
2008. 
 
1096  
Rozpočtovou změnu č. 171/2007 - navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve výši 9.000,- Kč na odpisy roku 
2007 a zároveň schvaluje doplněný odpisový plán organizace na rok 2007.  
 
1097  
Doplněný odpisový plán na rok 2007 ZŠ Aléská, dle žádosti ředitelky.   
 
1098  
Úpravu podmínek pro poskytování slev KC Kaskádou na seniorpasy a zároveň schvaluje rozpočtovou 
změnu č. 156/2007  – navýšení rozpočtu odboru školství a kultury ve výši 12 000 Kč na seniorpasy. 
 
1099  
Termíny konání schůzí Rady města Bíliny v roce 2008: 
leden  9. 23.   červenec 16. 
únor  6. 27.   srpen  13. 27. 
březen  12.  26.   září  17.  
duben  9. 30.   říjen  1. 15. 
Květen  14. 28.   listopad 5. 19. 
červen  11.    prosinec 3. 17. 
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1100  
Dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102, písm. j), v platném znění, stanovení celkového počtu 
zaměstnanců MěÚ od 1. 1. 2008 na 118, včetně zaměstnanců na rodičovské dovolené a v 
dlouhodobé pracovní neschopnosti s tím, že k 31. 12. 2007 se ruší úvazek 1,0 bezpečnostního 
technika z organizačních důvodů. 
 
1101  
Odměnu ředitelům příspěvkových organizací, dle návrhu odboru školství a kultury. 
 
1102  
Záměr navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem v roce 2008 ve výši 24.000 Kč jako spoluúčast na dotačním 
projektu „Sportujeme netradičně, sportujeme rádi“. 
 
1103  
Rozpočtovou změnu č. 179 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Pečovatelské služby. 
 
1104  
a) Návrh termínů svatebních obřadů, včetně jmen oddávajících na rok 2008 
b) Místo a čas konání svatebních obřadů v obřadní síni městského úřadu na rok 2008 
c) Návrh termínů konání vítání občánků na rok 2008. 
 
 

III. rozhodla 
 
1105  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci  «HNsP – 
automatické dveře», je nabídka firmy MARPO spol.s.r.o. Teplice. Druhou v pořadí je nabídka firmy 
Idealfenster a.s. Bílina. 
 
1106  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice MěÚ  č. 04/2007 na akci  
«Zjednodušená pasportizace zeleně na území města Bílina», je  nabídka firmy RNDr. Jana Tesařová 
Teplice. Druhou v pořadí je nabídka firmy MK Consult v.o.s. Ústí nad Labem. 
 
1107  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci «Oprava a 
rozšíření pódia v letním kině na Kyselce», je nabídka firmy Bezold Bílina. Druhou v pořadí je nabídka 
firmy BV s.r.o. Most. 
 
1108  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci «Software 
Office 2007 MVL», je nabídka firmy DIGI TRADE s.r.o. Praha. Druhou v pořadí je nabídka firmy CDL 
SYSTEM a.s. Ústí nad Labem. 
 
1109  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci «Aktualizace 
cenové mapy stavebních pozemků na území města Bílina », je nabídka firmy Báňské projekty a.s. 
Teplice.  
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1110  
O převzetí záštity nad Mezinárodním filmovým festivalem Jeden svět 2008 v Bílině, pořádaným 
společností Člověk v tísni, o.p.s. 
 
1111  
Zveřejnit výpůjčku tělocvičny v bývalé ZŠ Teplické Předměstí, s podmínkou hrazení služeb spojených 
s činností, a to od 1. února 2008.  
 
1112  
Zveřejnit výpůjčku nebytových prostor v budově Vrchlická č.p. 272 o výměře 467,64 m2 
s podmínkou umožnění vstupu a průchodu nájemci bytu uvedeného domu a s podmínkou hrazení 
služeb spojených s činností.  
 
 

IV. ruší 
 
1113  
Usnesení rady města č. I/928 ze dne 24. října 2007, kterým uložila tajemníkovi městského úřadu 
informovat radu města o ustanovení a personálním složení Místního akčního týmu (MAT) pro 
soužití občanů různých národností na sídlištích. Usnesení se ruší na základě neschválení ustanovení 
Místního akčního týmu (viz usnesení č. 1064).  
 
 

V. souhlasí 
 
1114  
S přípravou podkladů pro výběrové řízení na rekonstrukci mateřské školy v ul. M. Švabinského.  
 

 

VI. zamítá 
 

1115  
Žádost ředitelky DDM Bílina o navýšení rozpočtu na pronájem KD Fontána a Černé haly, po dobu 
rekonstrukce tělocvičny DDM.  

 
VII. projednala 

1116  
Smlouvy uzavřené s paní Hertou Zvolánkovou, týkající se správy veřejného pohřebiště a nájmu 
movitých a nemovitých věcí, obě uzavřené dne 1. listopadu 2002 se závěrem: odbor nemovitostí a 
investic upozorní paní Zvolánkovou na nutnou nápravu nedostatků na hřbitově s určením data 
splnění. V opačném případě bude vypsáno nové výběrové řízení.  
 
1117  
Plnění usnesení rady města s termínem „trvalý“ a rozhodla: 
Usnesení č. 489/2001  zrušit  
Usnesení č. 607/2003  ponechat  
Usnesení č. 1142/2003  ponechat 
Usnesení č. 179/2004  ponechat 
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Usnesení č. 2/2006   ponechat 
Usnesení č. 3/2006   zrušit – viz usnesení č. 1087 
Usnesení č. 326/2006  ponechat 
Usnesení č. 938/2006  zrušit – viz usnesení č. 1088 
Usnesení č. 124/2007  zrušit – viz usnesení č. 1088 
Usnesení č. 273/2007  ponechat 
Usnesení č. 274/2007  ponechat 

 
VIII. zřizuje 

 
1118  
Ve smyslu § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 komisi pro obchvat Bíliny ve složení: 
pan Josef Horáček - předseda, členové: pan Roman Šebek, Ing. Richard Hazdra, pan Milan Pecháček, 
Ing. Pavel Dvořák, pan Pavel Košťál, pan Oldřich Bubeníček, Ing. Jindřich Brunclík. Cílem komise je 
připravit obchvat Bíliny.   
 

 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města k   r e v o k a c i  
 

1119  
Usnesení č. I/196 ze dne 13. září 2007 v celkovém znění: 
zrušení schválení záměru prodeje pozemkové parcely č. 269/75 o výměře 362 m2 v k.ú. Bílina, za 
cenu 150,- Kč/m2. Zároveň schvaluje splácení kupní ceny pozemku měsíčně po 1.000,-  Kč s úrokem 
12 % p. a. Dále viz usnesení č. 1121. 
 
1120  
Usnesení č. I/255 ze dne 13. října 2005 v celkovém znění: 
zrušení schválení vykoupení pozemkových parcel č. 1636/303 a 1636/304 o celkové výměře 1 253 
m2 v k. ú. Bílina, za kupní cenu 211.000,- Kč, od Ministerstva vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 
Holešovice, Praha. Zároveň revokuje schválení rozpočtové změny č. 110/2005.  
Dále viz usnesení č. 1137.  
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města ke   s c h v á l e n í  
 

1121  
Záměr prodeje  pozemkové parcely č. 269/75 o výměře 362 m2 v k.ú. Bílina, za cenu 150,- Kč/m2.  
 
1122  
Prodej ideální části v rozsahu podílu 424/3476 odpovídajícímu bytové jednotce č. 0897/006 v          
ul. Studentská v budově čp. 897, obálkovou metodou, s vyvolávací cenou 88 291,- Kč.  
  
1123  
Prodej pozemkové parcely č. 1789/18 o výměře 20  m2  k.ú. Bílina, za kupní cenu 100,-Kč/m2,           
tj. 20.000,- Kč. Kupujícím je pan Josef Cabálek, bytem v Bílině, M. Švabinského 611. 
 
1124  
Prodej pozemkové parcely č. 269/127 o výměře 139  m2   k.ú. Bílina, za kupní cenu  150,- Kč/m2,     
tj. 20.850,- Kč. Kupujícími jsou manželé Otakar a Lucie Popperovi, bytem v Bílině, Zahradní 302.    
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1125  
Prodej  pozemkové parcely č. 1813 o výměře 1003  m2 k.ú. Bílina, za kupní cenu 150,- Kč/m2, tj. 
150.450,- Kč. Kupujícími jsou sourozenci Karel a Pavel Vondráčkovi, bytem v Bílině, Břežánská 390. 
 
1126  
Prodej pozemkové parcely č. 1595/1 dílu (a) o výměře133 m2 k.ú. Bílina, dle GP č. 2187-120/2007,  
za kupní cenu 150,- Kč/m2, tj. 19.950,- Kč. Kupujícím je paní Erika Vlková, bytem v Bílině, Hasičská 
262/3.    
 
1127  
Prodej pozemkové parcely č. 1674/6 o výměře 408  m2  k.ú. Bílina, oddělené GP č. 2197-69/2007 
z pozemkové parcely č. 1674/6 k.ú. Bílina, za kupní cenu 50,-  Kč/m2, tj. 20.400,- Kč. Kupujícími jsou 
manželé Jaromír a Ivana Simeonovi, bytem v Bílině, Čsl. Armády 521. 
 
1128  
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1674/8 o výměře 1688  m2  k.ú. Bílina, za kupní cenu            
90,-Kč/m2.   
 
1129  
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 872/1  o výměře 499 m2  k.ú. Bílina, za kupní cenu 200,-Kč/m2.  
 
1130  
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1636/1  o výměře cca 5,7 m2  k.ú. Bílina, za kupní cenu 
100,- Kč/m2, s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 
pozemku.    
 
1131  
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1636/1  o výměře cca 350 m2  k.ú. Bílina, za kupní cenu 
100,- Kč/m2. Žadatel si nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.    
 
1132  
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1898/1 o výměře 337 m2  k.ú. Bílina, za cenu 100,- Kč/m2.  
 
1133  
Výkup pozemkové parcely č. 1863 o výměře 90 m2 k.ú. Bílina, za kupní cenu 100,- Kč/m2 od manželů 
Michala a Heleny Balogových, bytem v Bílině, Skleničkova 15. 
 
1134  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat na části p.p.č. 
1913 o výměře 33 m2 k.ú. Bílina, komunikační vedení v rozsahu stanoveném geometrickým plánem            
č. 2161-20/2007, který byl vypracován geodetickou kanceláří Eduard Fleischer THEODATA-GP, Farní 
18, Mikulov. Smlouva se uzavírá mezi Městem Bílinou jako „povinného z věcného břemene“, 
společností České dráhy, a.s. se sídlem v Praze 1, Nábřežní L. Svobody 1222, jako „oprávněného 
z věcného břemene“ a organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se 
sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56, jako zřizovatele věcného břemena (investor). Zároveň souhlasí 
s podmínkami v těchto smlouvách stanovenými.   
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1135  
Převod pozemkových parcel č. 1759/4, 1759/24, 1759/27, 1759/29 všechny k.ú. Bílina. Zároveň 
doporučuje schválit předmětnou smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 88/07/4120 mezi 
Městem Bílinou jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 jako převodcem.  
 
1136  
Uzavření dodatku přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městských technických služeb 
Bílina. Do správy majetku bude zařazena část  pozemkové parcely č. 1683/96 o výměře cca      
15 502 m2 k.ú. Bílina, GP bude vypracován na náklady města.   
 
1137  
Vykoupení  pozemkových  parcel č. 1636/303 a 1636/304 o celkové výměře 1 253 m2 vše v k.ú. 
Bílina, za kupní cenu 220.100,- Kč, od  Ministerstva vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, Holešovice, Praha. 
 
1138  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení panu Janu 
Škorvánkovi, za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činí 311.417,- Kč, po zmírnění by činil 23.975,- Kč. 
 
1139  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Jana Rieckého ve výši 31.571,- Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 
1140  
Rozpočtovou změnu č. 170/2007 - přijetí státní dotace na meliorační výsadbu ve výši 1.700,- Kč pro 
Lesy ČR,Velemín. 
 
1141  
Rozpočtovou změnu č. 172/2007 - přesun finančních prostředků v rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 
59.000,- Kč , z položky neinvestiční příspěvek na položku investiční příspěvek. 
 
1142  
Rozpočtovou změnu č. 173/2007 - přesuny v kapitole 77 v rámci schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic.  
 
1143  
Rozpočtovou změnu č. 174/2007 - přesuny v rámci kapitoly 07 schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic.  
 
1144  
Rozpočtovou změnu č. 175/2007 - přijetí investiční dotace od MMR ČR  ýši  3 063 000,- Kč na akci 
„Revitalizace Panelového sídliště Teplické Předměstí“, spolu se změnou zaúčtování akce z položky 
5171 na 6121. 
 
1145  
Rozpočtovou změnu č. 176/2007 - přijetí investiční dotace od MMR ČR ve výši  941 000,- Kč na akci 
„Vybudování dětského koutku v proluce Mírového náměstí“. 
 



Usnesení RM ze dne 5. prosince 2007 Stránka 8 

 

1146  
Rozpočtovou změnu č. 177/2007 - přijetí investiční dotace od MMR ČR ve výši  291 000,- Kč na akci 
„Instalace informačního panelu na Mírovém náměstí“. 
 
1147  
Rozpočtovou změnu č. 178/2007 - přijetí investiční dotace od MMR ČR ve výši  200 000,- Kč na 
opravy Lesní kavárny na Kyselce. 
 
1148  
Rozpočtovou změnu č. 180/2007 - přijetí dotace pro MěTSB na veřejně prospěšné práce ve výši      
122 000,--Kč za měsíc říjen a 130 078,- Kč za měsíc listopad.  
 
1149  
Rozpočtovou změnu č. 181/2007 - přijetí daru od společnosti Elektrowin, a.s. pro Městské technické 
služby Bílina ve výši 20 000,- na zakoupení nádob na třídění odpadu do mateřských škol.   
 
1150  
Rozpočtovou změnu č. 182/2007 - přijetí účelové dotace ve výši 537.837,-- Kč na činnosti 
vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 
 
1151  
Rozpočtovou změnu č. 187/2007 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 
700 000,- Kč na odstranění havárie zasedací místnosti v budově radnice. 
 
1152  
Přijetí dotace ve výši 2 000 000,- Kč na dávky pomoci v hmotné nouzi. Zároveň doporučuje schválit 
rozpočtovou změnu č. 184/2007 - přesun finančních prostředků na oddělení, dle návrhu odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví.  
 
1153  
Přijetí dotace ve výši 2 438 000,- Kč na dávky sociální péče pro zdravotně postižené a zároveň 
doporučuje schválit rozpočtovou změnu č. 185 /2007. 
 
1154  
Rozpočtovou změnu č. 188/2007 - přijetí účelové dotace na zavedení projektu Czech POINT ve výši 
50.000,- Kč. 
 
1155  
Návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru Severočeskými doly, a.s. Chomutov ve výši 300 000,- 
Kč. Zároveň doporučuje schválit rozpočtovou změnu č. 186/2007 - přijetí finančního daru ve výši 
300 000,- Kč na dokončení rekonstrukce sprch a sociálního zařízení v ZŠ Aléská.  
 
1156  
Přijetí finančního daru ve výši 1 000 000,- Kč a 150 000,- od firmy ČEPS, a.s. Praha. Zároveň 
doporučuje schválit rozpočtovou změnu č. 189/2007 – navýšení rozpočtu o částku 1 000 000,- Kč na 
výměnu sedaček v městském divadle a o částku 150 000,- Kč na nákup nábytku v MŠ Aléská. 
 
1157  
Úpravu Programu podpory sportu, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. ledna 2008. 
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1158  
Program podpory společenských a zájmových organizací, s účinností od 1. ledna 2008. 
 
1159  
Zrušení spořícího účtu vedeného u KB, a.s. k datu 31. 1. 2008 a finanční prostředky zde uložené 
převést na Fond rezerv zřízený městem u ČS, a.s. pobočka Bílina. 
 
1160  
Rozpočet města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2008 v této výši: 
Příjmy:                222 134 000,-  Kč  
Výdaje:               261 558 000,-  Kč  
Financování:        39 424 000,-  Kč 
 
1161  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, uzavřené mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou s.r.o., Bílina, týkající se prodloužení termínu splatnosti půjčky poskytnuté HNsP, s r.o. 
Bílina ve výši 4 mil. Kč do 30. dubna 2008. 
 
1162  
Žádost společnosti Jaroslav Třešňák – Horova, Třebízského 3020, Teplice o prodloužení termínu 
k vydání stavebního povolení na stavbu Obchodní centrum JTH“ a územního rozhodnutí na stavbu 
kruhové křižovatky u Plusu do 30. dubna 2008, s podmínkou navýšení pokuty na 4 mil. Kč. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  
 
 

1163  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 11/2007, kterou se zrušuje OZV č. 03/2007 a 10/2007 o 
umísťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina.  
 
1164  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 12/2007 o umísťování a době provozu výherních hracích 
přístrojů v územním obvodu města Bílina.  
 
1165  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 13/2007 o městské policii. 
 
1166  
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 22, odst. rozhodnutí o uložení odvodu 
neoprávněně použitých - zadržených prostředků ve výši 2 245,- Kč organizaci Atletický klub Bílina ve 
stanovené lhůtě do 31. 1. 2008. Penále k uvedenému datu nepřesáhne 1 000,- Kč, nebude proto 
uloženo.  
 
1167  
Směrnici č. 05/2007 - Pravidla k poskytování a použití účelových finančních prostředků z Fondu 
rozvoje bydlení na území města Bílina, dle návrhu rady města.  
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XII. projednala a   n e d o p o r u č u j e  zastupitelstvu města ke schválení 
 

1168  
Nákup 2 ks akcií společnosti Regionální rozvojové agentury, a.s., z majetku města Jirkov.  

 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města k   z a m í t n u t í  
 
1169  
Žádost pana Miroslava Bomberoviče o prodej části pozemkové parcely č. 27/1  o výměře cca 840 m2  
k.ú. Bílina - Újezd.  
 
1170  
Žádost pana Miloslava Černého o prodej části pozemkové parcely č. 1978/1 o výměře cca 350 m2 
k.ú. Bílina.   
 
 

XIV. projednala a předkládá zastupitelstvu města na   v ě d o m í  
 

1171  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za III. čtvrtletí roku 2007.  
 
 

XV. bere na vědomí 
 
1172  
Splnění usnesení č. 856/07, kterým rada města uložila p. Petru Máchovi, pověřenému řízením 
Kulturního centra Kaskáda, zpracovat programovou koncepci a plánované čerpání dotačních titulů 
na rok 2008. 
 
1173  
Ústní informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic a tím i splnění usnesení č. 931/07, kterým 
mu bylo uloženo zjistit příčinu rozdílu (vč. zdůvodnění) položkového rozpočtu projektanta a 
dodavatele stavby u investiční akce „Rybníky Bezovka“.  
 
1174  
Splnění usnesení č. 1004/07, kterým uložila p. Máchovi, pověřenému vedením KC Kaskáda 
zpracovat pravidla pro přidělování seniorpasů.  
 
1175  
Splnění usnesení č. 1043/07, kterým bylo uloženo vedoucímu odboru nemovitostí a investic 
zabezpečit opravu havárie osvětlení v tělocvičně ZŠ Aléská. 
 
1176  
Informaci vedoucí odboru školství a kultury o stavech jednotlivých fondů školských a kulturních 
příspěvkových organizací k 31. 10. 2007.  Dále – viz usnesení č. 1087.  
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1177  
Informaci vedoucí odboru školství a kultury o vydávání Bílinského zpravodaje v roce 2008 a 
schvaluje změny v čl. III, odst. 1, 2 a 4 smlouvy, uzavřené mezi Městem Bílina společností VLTAVA-
LABE-PRESS, a.s., divize SEVER Ústí n. L., jejímž předmětem je vydávání periodika „Bílinský 
zpravodaj“.    
 
1178  
Návrh členky rady města Mgr. Zdeňky Hanzlíkové na případné změny, týkající se Bílinského 
zpravodaje s tím, že na radě 19. prosince 2007 budou jednotlivé návrhy a připomínky politických 
stran, hnutí a sdružení projednány.  
 
1179  
Splnění usnesení č. 1005/07, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo předložit radě 
města k porovnání podklady z výběrového řízení a za provedené práce u zakázky „Oprava podlahy 
v tělocvičně DDM“. 
 
1180  
Zápis z jednání bezpečnostní komise ze dne 14. 11. 2007. 
 
1181  
Informaci starosty města o průběhu dalších jednání ohledně Lázní Kyselka.  
 
1182  
Informaci tajemníka městského úřadu o zapojení Městského úřadu Bílina do projektu Czech POINT. 
 
1183  
Nabídku Realitní kanceláře, obchodní firmy Milan Fiala, Teplice, týkající se zprostředkování prodeje, 
pronájmu, privatizace majetku ve vlastnictví obce, developerské činnosti s výstavbou a rekonstrukcí 
nemovitostí. Rada požaduje předložení návrhu smlouvy.  
 
 

XVI. stahuje z programu 
 
1184  
Materiál č. 605 - nabídku pana Turka Miroslava na zajišťování služeb ve sběrném dvoře. 
 
1185  
Materiál č. 591 a 592 – žádost Krušnohorského klubu Osek o mimořádný finanční dar na rok 2007 a 
2008 na zimní údržbu běžeckých stop v oblasti Dlouhá Louka s tím, že organizace bude vyzvána 
k předložení poměrových nákladů k počtu obyvatel. 
 
 
 
 
 

Roman   Š e b e k  
místostarosta 

Josef  H o r á č e k 
starosta města 

 


