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

 

 

Usnesení ze 3. schůze konané dne 7. února 2007 

________________________________________________________ 
 

Usnesení s termínem č.: 
433/06  ONI  28. 02.  

875  taj.  18. 04. 
        

Usnesení trvalá č.: 

362/99  ONI     179/04  OŽP 

489/01  MS, ved. odb.   2/06  SÚ 

607/03  MTSB – měsíčně   3/06  MTSB 

1143/03 ONI     938  ONI – čtvrtletně 

 

Splněná usnesení č.: 272/06 (SÚ), 874/06 (taj.), 1/07 (FO), 2/07 (ONI, TS), 34/07 (MTSB) 

 

____________________________________________ 
     

R A D A   M Ě S T A  

 
I. ukládá 

 
65  

Ředitelce městských technických sluţeb, ve spolupráci s vedoucím zimního stadionu, připravit do 

dvou měsíců variantní řešení provozu zimního stadionu pro další období.     

          MTSB – 04. 04. 

 

66  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic a ředitelce městských technických sluţeb informovat 

písemně radu města o dalším postupu řešení reklamace bazénu na Kyselce, který vzejde z jednání 

v dubnu 2007.          ONI, MTSB – 02. 05. 

            

67  

Vedoucí odboru školství a kultury poţádat Ministerstvo kultury ČR o vyjmutí objektu pivovaru 

z kulturních památek.        OŠaK – 07. 03.  

   

 
II. jmenuje 

 
68  

Člena rady pana Milana Pecháčka předsedou komise pro Územní plán obce Bílina. Tajemnicí 

komise jmenuje  Ing. Lenku Krupkovou.   

Politické strany, hnutí a sdruţení předloţí do další rady města návrhy členů, tajemník městského 

úřadu navrhne příslušného pracovníka městského úřadu.     
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III. schvaluje 

 
69  

Na návrh ředitelky Městských technických sluţeb Bílina hodinovou sazbu pro ostatní vyuţití ledové 

plochy na středisku zimní stadion ve výši 1280,- Kč/hod., s platností od 1. srpna 2007. 

 

70  

Stanovisko bytové komise dle zápisu ze dne 29. ledna 2007. Zároveň schvaluje bytový pořadník na 

I. pololetí roku 2007.  

 

71  

Vystavení objednávky a následnou úhradu nákladů za materiál na akci – instalace 6 ks interiérového 

osvětlení prodejny STYL Břeţánská č.p. 49 – dle předloţeného rozpočtu do 12.000,- Kč.  

 

72  

Uzavření nájemní smlouvy s panem Tomášem Páleníkem, na pronájem nebytových prostor 

v Litoměřické ulici č. 1  v I. NP o výměře 82,16 m
2
 za cenu 213,- Kč/m

2
/rok, (výjimka ze směrnice 

nájemného), s účinností od 1. 3. 2007, na dobu neurčitou, za účelem vyuţití  skladových prostor 

bytové architektury a bytových doplňků.   

 

73  

Přepočet nájemného za pronájem nebytových prostor města o 2,5 % (inflační koeficient pro rok 

2007), s platností od 1. dubna 2007. 

 

74  

Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo  na akci „Rekonstrukce Zelené haly“, týkající se zapracování 

horolezecké stěny do projektové dokumentace.  

 

75  

Hostování CIRKUSU ASTRA v Bílině na exponovaném místě zeleně Za Chlumem, ul. Čsl. 

Armády, 17. 5 – 21. 5 2007.  

 

76  

Ţádost společnosti HOBBY RACING klub v AČR k povolení konání automobilových závodů do 

vrchu na území města Bílina, dne 21. dubna 2007.  

 

77  

Na základě návrhu pana Petra Máchy, pověřeného řízením KC Kaskáda, uspořádání májového 

jarmarku v sobotu 5. května 2007. 

 

78  

Rozpočtovou změnu č. 10/2007 – poskytnutí finančního daru z rezervy rady města Atletickému 

klubu Bílina ve výši 17 500,-  Kč na opravu krytu tyčkařského sektoru a dráhy. 

 

79  

Uzavření smlouvy s Regionálním muzeem v Teplicích, příspěvková organizace na poskytnutí 

finančního daru z rezervy rady ve výši 20 000,- Kč na projekt „33 let archeologické práce na zámku 

v Bílině“. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č.11/2007.  
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80  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1606/S/G, uzavřené mezi městem a společností NTD Group, 

a.s. Ústí n. L. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 12/2007 - navýšení rozpočtu o částku  

56.306,- Kč  - v Odd - § 22 - 23 Bezpečnost silničního provozu pol. 5169 opravy – servis radarů. 

 

81  

Rozpočtovou změnu č. 13/2007 - poskytnutí finančního daru z rezervy rady Mgr. Dagmar 

Axamitové ve výši 5 000,- Kč, za umístění ZŠ Aléská v celosvětové soutěţi o nejlepší 

videozáznam.   

 

82  

Rozpočtovou změnu č. 14/2007 - navýšení rozpočtu ve výši 10 000,- Kč Městské policii v Bílině na 

oslavu 15 let od jejího zřízení v Bílině. Bude hrazeno z rezervy rady města.  

 

83  

Rozpočtovou změnu  č. 15/2007 - navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve výši 56 000,- Kč na filmový 

festival „Jeden svět 2007 v Bílině“. Bude hrazeno z rezervy Programu podpory kultury. Zároveň 

schvaluje pouţití znaku a loga města na tuto akci.  

 

84  

Nabídku firmy Daruma Plzeň na prezentaci města Bílina v rámci městského informačního a 

orientačního systému ve městě Teplice, s výší nákladů za prezentaci 24 400,- Kč a roční pronájem 

11 500,- Kč, bez DPH. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 16/2007.  

 

85  

Vstup města do projektu „CYKLOTRASY SEVERU“. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu       

č. 17/2007 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda  ve výši 9 000,- Kč.   

 

86  

Ve smyslu znění § 108 odst. 2 zákona o obcích, v platném znění, pouţití závěsného odznaku se 

státním znakem České republiky členem rady města panem Michalem Mlejem, pro svatební obřad 

mimo obřadní síň, dne 16. června 2007. 

 

 

  

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

87  

Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, dle návrhu předloţeného 

tajemníkem městského úřadu s úpravami v čl. III písm. a), kdy nový text zní: Výši měsíční odměny 

pro člena výboru tvoří pevná sloţka ve výši 600,- Kč a výši měsíční odměny pro člena komise tvoří 

pevná sloţka ve výši 400,- Kč, s účinností od 1. března 2007.  

 

88  

Zásady pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva města Bíliny, dle návrhu předloţeného tajemníkem městského úřadu, s účinností od 

1. března 2007.  

 

89  

Prodej pozemkové parcely č. 308/15 o výměře 285 m
2 

 v k.ú. Bílina – Újezd, za kupní cenu 150,- 

Kč/m
2
. Kupujícím je pan Zdeněk Schamberger bytem v Bílině, Bořeňská 284.   
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90  

Prodej pozemkové parcely 2168/6 o výměře 128 m
2
 a pozemkové parcely č. 2167/4 o výměře  

2.040 m
2
 oddělené geometrickým plánem č. 2148-0301/2007 z pozemkové parcely č. 2167/1 vše  

v k.ú. Bílina, za kupní cenu 165,- Kč/m
2
. Kupujícím je společnost TP TECHNIK s.r.o, se sídlem 

v Duchově, Husova 564.  

 

91  

Prodej pozemkových parcel č. 1977/3 o výměře 21 m
2
 a 1977/4 o výměře 90 m

2
 oddělené 

geometrickým plánem č. 2143-8/2007 z pozemkové parcely č. 1977/1 vše v k.ú. Bílina, za kupní 

cenu 50,-- Kč/m
2
. Kupujícím je pan Roman Havíř, bytem v Bílině, Na Výsluní 364. Zároveň 

schvaluje výkup pozemkových parcel č. 2059/4 o výměře 13 m
2
 a č. 2060/2 o výměře 1 m

2
 

oddělených výše uvedeným geometrickým plánem, za cenu 50,- Kč/m
2
, od pana Romana Havíře.    

 

92  

Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1304/7 o výměře 170 m
2
 oddělené geometrickým plánem      

č. 2134-2211/2006 z parcely č. 1304/1 k.ú. Bílina, za kupní cenu 70,- Kč/m
2
. Kupující jsou manţelé 

Antonín a Jaroslava Kolrosovi oba bytem v Bílině, Čsl. armády 554.   

 

93  

Záměr prodeje pozemkové parcely č. 2190/2 o výměře 1 m
2
 v k.ú. Bílina, za cenu 125,- Kč/m

2
.  

 

94  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1636/1 o výměře cca 500 m
2
 v k.ú. Bílina, za cenu   

100,- Kč/m
2
 s tím, ţe si ţadatel nechá na vlastní náklady vypracovat geometrický plán pro rozdělení 

pozemku.  

 

95  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2372//9 o výměře cca 40 m
2
 v k.ú. Bílina, za cenu 75,- 

Kč/m
2
 s tím, ţe si ţadatel nechá na vlastní náklady vypracovat geometrický plán pro rozdělení 

pozemku.  

 

96  

Výkup budovy bez čp/če, stojící na pozemkové parcele č. 125/2 k.ú. Bílina, od manţelů  Stanislava 

a Vlasty Svobodových, bytem v Praze 6, Na Rybářce 128/13, za cenu 100 000,- Kč. 

 

97  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení paní Janě 

Adamcové  za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

Poplatek z prodlení před zmírněním činí 142.487,- Kč, po zmírnění by činil 15.125,- Kč. 

 

98  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení  panu Františku 

Ţaludovi  za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

Poplatek z prodlení před zmírněním činí 151.591,- Kč, po zmírnění by činil 17.125,- Kč. 

 

99  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení  panu Pavlu 

Antošovi  za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

Poplatek z prodlení před zmírněním činí 158.605,- Kč, po zmírnění by činil 3.750,- Kč. 
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100  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení paní Květě Milové  

za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

Poplatek z prodlení před zmírněním činí 365.531,- Kč, po zmírnění by činil 39.950,- Kč. 

 

101  

Konečnou úpravu rozpočtu města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2007 ve výši: 

Příjmy:                   226 812 000,- Kč 

Výdaje:                  276 815 000,- Kč 

Financování:            50 003 000,- Kč.   

 

102  

Uzavření smlouvy mezi městem a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s.r.o. Bílina, na 

poskytnutí návratné bezúročné půjčky v částce 4 mil. Kč, s účelovým určením na mzdy 

zaměstnanců a odvody z mezd.  

 

103  

Prodlouţení splatnosti smlouvy o půjčce poskytnuté Hornické nemocnici s poliklinikou, s r.o. 

Bílina, na částku 3 mil. Kč do konce roku 2007 s tím, ţe vedení města, spolu s vedením společnosti, 

stanoví konečné řešení vyrovnání pohledávky města.  

 

104  

Zřízení odloučeného pracoviště MŠ Maxe Švabinského 664, v budově M. Švabinského 668, 

s platností od 1. září 2008. 

 

 
V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města k    z a m í t n u t í  

 
105  

Ţádost pana Jana Moczerniuka o prominutí úroků z prodlení ve výši 9.455,- Kč (15% z dluţné 

částky od 1.5.1994 do zaplacení), za pronájem nebytových prostor, Seifertova ul.č. 5/9 – bývalá 

prodejna zeleniny. 

 
 

VI. předkládá zastupitelstvu města k    p r o j e d n á n í 
 

106  

Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení města v důsledku rekonstrukce domu čp. 49 mezi 

městem Bílina a panem Ladislavem Pokorným. 

 

107  

Ţádosti o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2007.  

 

108  

Nabídku na odkoupení akcií společnosti Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. 

 

 
VII. předkládá zastupitelstvu města   n a    v ě d o m í  

 
109  

Zprávu o průběhu projektu „Komunitní plánování města Bílina“. 
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110  

Plnění trvalého usnesení zastupitelstva města č. I/272 ze dne 7. 12. 2006, kterým je tajemníkovi 

městského úřadu uloţeno předkládat zastupitelům na kaţdém zasedání přehled podaných ţádostí o 

dotační tituly a jejich úspěšnost. 

 

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

 
111  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2007 - o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství, 

s účinností od 1. dubna 2007.  

 

112  

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 – o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů 

v územním obvodu města Bílina, s úpravou textu v čl. 1, bod 1 ve znění: Rada města můţe ve 

správním řízení udělit výjimku místa, na základě ţádosti. Vyhláška bude vydána s účinností od       

1. ledna  2008.  

 
113  

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 - k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku na 

veřejných prostranstvích  (pyrotechnické efekty a ohňostroje) města Bíliny, s úpravou textu v čl. 2, 

odst. 2 ve znění: Rada města můţe ve správním řízení udělit výjimku místa konání, na základě 

ţádosti. Vyhláška bude vydána s účinností od 1. 4. 2007.   

 
 

IX. bere na vědomí 
 

114  

Informaci starosty města o jednáních s Krajským úřadem Ústeckého kraje o systému páteřních škol 

Ústeckého kraje.  

 

115  

Informaci ředitelky Městských technických sluţeb Bílina o výsledku hospodaření za leden aţ 

prosinec 2006 na  skládce Chotovenka – pískovna a o čerpání rezervního a investičního fondu za 

období leden – prosinec 2006. 

 

116  

Splnění usnesení č. 2/2007, kterým bylo uloţeno vedoucímu odboru nemovitostí a investic a 

ředitelce MTSB informovat písemně radu města o výsledku lednového jednání s AZ SANACE   

Ústí n.L., ve věci postupu řešení reklamace bazénu na Kyselce. Dále viz usnesení č.  

 

117  

Plnění trvalého usnesení č. 326/06, kterým je uloţeno ředitelce MTSB, řediteli městské police a 

tajemníkovi za jednotlivé odbory, předkládat přehled uhrazených plateb nad 50 000,- Kč za 

uplynulá čtvrtletí. 

 

118  

Splnění usnesení č. 272/06, kterým bylo uloţeno vedoucímu stavebního úřadu podat zprávu 

k připravované aktualizaci územního plánu města.  
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119  

Vyhodnocení bytového pořadníku za II. pololetí roku 2006.  

 

120  

Stíţnost nájemníků domu v Tyršově ul.č. 320/10 ve věci pronájmu internetové kavárny s tím, ţe 

pokud nebude po písemném upozornění na hrubé porušování klidu a pořádku v domě a jeho okolí, 

ze strany nájemce internetové kavárny provedena okamţitá náprava, město vypoví nájemci 

z pronájmu nebytových prostor nájemní smlouvu. 

 

121  

Vyhodnocení radarového systému ve městě za měsíc prosinec 2006. 

 

122  

Informaci vedoucího odboru ţivotního prostředí o závěru jednání ve věci vydání obecně závazné 

vyhlášky „O čistotě, ochraně veřejného prostranství a veřejného pořádku ve městě“  a  vyhlášky „K 

zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích města Bíliny“. 

Navrhovatelé vyhlášek připraví nové návrhy, které by řešily jednotlivé problematické oblasti, do 

dubového zasedání zastupitelstva 2007.   

 

123  

Informaci místostarosty města o moţném prodeji objektu pivovaru a moţnosti vyuţití hlavního 

křídla objektu bývalých kasáren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman  Š e b e k 

místostarosta 

Josef  H o r á č e k  

starosta města 

 

 

 

 


