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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 

 

Usnesení ze 7. schůze konané dne 4. dubna 2007 
 

 

Usnesení s termínem č.: 
67  OŠaK   18. 04.  197  ONI   30. 04.  

214  OD, ONI, MTSB, MP 18. 04.  198  star.   30. 04. 

875/06  taj.   18. 04.  433/06  ONI   30. 04.  

221  star.   18. 04.  196  OD, ONI  30. 04. 

222  star.   18. 04.  223  ONI   02. 05. 

224  star.   18. 04.  66  ONI, MTSB  02. 05. 

       

Usnesení trval{ 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 

124/07  ONI – pololetně 

 

Splněn{ usnesení č.: 65, 125 (MTSB),  160, 195 (ONI) 

 

 

 

RADA MĚSTA BÍLINY 
 

I. ukl{d{  

 
221  

Starostovi města vyvolat jednání s nájemníky Hotelu U Lva o výši ceny za pronájem nebytových 

prostor hotelu.          star. – 18. 04. 

 

222  

Starostovi města jednat s majitelem firmy AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o. Teplice o stornu údajně 

městem neuhrazené faktury za parkování.       star. 18. 04.  

 

223  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic zadat projektovou dokumentaci na rekonstrukci 

veřejných WC na bývalé městské trţnici.      ONI – 02. 05.  

 

224  

Starostovi města vyvolat jednání se Správou a údrţbou silnic a primátorem města Most o úklidu 

parkoviště pod Bořeněm, směrem od Mostu.     star.  – 18. 04.  
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II. schvaluje 

 

 
225  

Prodlouţení termínu splnění usnesení rady města č. 433/06 do konce dubna 2007, kterým je uloţeno 

vedoucímu odboru nemovitostí a investic připravit s městským architektem návrhy kompletní 

obnovy obřadní síně radnice.  

 

226  

Městským technickým sluţbám Bílina zapojení investičního fondu ve výši 366 000,- Kč na posílení 

zdrojů k financování údrţby a oprav nemovitého majetku. 

 
227  

Zařazení projednání kontroly usnesení rady města č. I/67, kterým je uloţeno odboru ŠaK poţádat 

Ministerstvo kultury ČR o vyjmutí objektu pivovaru ze seznamu kulturních památek, do jednání 

rady města 18. dubna 2007.  

 

228  

Uzavření smlouvy s Klubem rybolovné techniky Bílina o poskytnutí finančního daru ve výši 

10 000,- Kč na Český pohár v rybolovné technice 2007. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu       

č. 37/2007. 

 

229  

Rozpočtovou změnu  č. 38/2007 - finanční dar z  rezervy pro sportovní organizace ve výši  10 000,- 

Kč Fotbalové škole Bílina, na zajištění dopravy na mezinárodní fotbalový turnaj Aalborg City Cup, 

který se koná ve dnech 17. – 19. 5. 2007 v Dánsku.    

 

230  

Rozpočtovou změnu č. 39/2007  -  navýšení rozpočtu ZŠ Lidická z rezervy pro sportovní 

organizace ve výši 10 000,-  Kč pro  ZŠ Lidická,  na uskutečnění výjezdu dětí do školy v přírodě 

v Ţihli – Sklárna.   

 

231  

Rozpočtovou změnu č. 40/2007 – navýšení rozpočtu stavebního úřadu o 200 000,- Kč na výdaje, 

spojené s úhradou územně analytických podkladů a dokumentací, vyplývající ze zákona                  

č. 183/2006 Sb.  

 

232  

Stanovisko bytové komise, dle zápisu ze dne 26. března 2007.  

 

233  

Pouţití finančního daru 3 000 000,- Kč od společnosti ČEZ, a.s. Praha na realizaci akcí: 

školní hřiště, časomíra – atletika, u-rampa, dětské hřiště, autobusové zastávky, dovybavení 

volnočasového centra pro mládeţ a oprava chodníků s tím, ţe tyto akce budou předfinancovány 

městem.  

 

234  

Při přípravě projektové dokumentace investiční akce  „Modernizace malometráţních bytů, Havířská 

ulice, Bílina“ zadat  propojení mezi budovou A a B tak, aby byla řešena společenská místnost.  
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235  

Záměr pronájmu části pozemkové  parcely č. 1683/96 o výměře cca 125 m
2
 v k.ú. Bílina,  za 

účelem zřízení zahrady.  

 

236  

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1194/1 o výměře cca 166 m
2
 v k.ú. Bílina,  za účelem 

zřízení zahrady.  

 

237  

Záměr pronájmu podílu o velikosti ½ z pozemkové parcely č. 927/38 o celkové výměře 22 m
2
 v k.ú. 

Bílina, zastavěný pozemek pod garáţí.  

 

238  

Záměr pronájmu částí pozemkových parcel č. 2151 a č. 2332/1 o celkové výměře cca 550 m
2
 v k.ú. 

Bílina,  za účelem zřízení zahrady.  

 

239  

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2332/1 o celkové výměře cca 541 m
2
 v k.ú. Bílina,  za 

účelem zřízení zahrady.  

 

240  

Pronájem části pozemkové  parcely č. 974 o výměře cca 25 m
2
 v k.ú. Bílina - Újezd, za účelem  

zřízení zahrady, na dobu neurčitou. Nájemcem je slečna Silvie Hromádková, bytem v Bílině, 

Jenišovská 242. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.  

 

241  

Pronájem části pozemkové  parcely č. 1595/1 o výměře cca 114 m
2
 v k.ú. Bílina, za účelem  zřízení 

zahrady, na dobu neurčitou. Nájemcem je pan Jan Kott, bytem v Bílině, M. Švabinského 619. 

Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.   

 

242  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 501, uzavřené dne 15. 2. 1995 a jejímu 

dodatku č. 1 mezi smluvními stranami Městem Bílina, jako pronajímatelem a společností 

Teplárenská, a.s. (Severočeské teplárny a.s., United energy a.s.) se sídlem v Mostě v Komořanech, 

Teplárenská 2.  

 

 

III. zamít{  

 
243  

Ţádost manţelů Pikalových o pronájem částí pozemkových parcel č. 269/191 a 336/2 v k.ú. Bílina, 

za účelem zřízení zahrady. 

 

 

IV. rozhodla 

 
244  

Zrušit dle ustanovení § 38, zákona 137/2006 Sb. o  veřejných zakázkách,  veřejnou zakázku na 

akci Rekonstrukce dvou antukových tenisových dvorců na umělý povrch.  
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245  

Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle interních pravidel města na akci  « Nákup 

sluţebních vozidel pro městskou policii» - 2 sluţební uţitková pětimístná vozidla – VW Caddy, 

vypsanou dne 23. 3. 2007, je  nabídka firmy AUTOCENTRUM ELÁN s.r.o. Teplice. 

 

 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města ke   s c h v { l e n í  

 
246  

Odpis nedobytné pohledávky za pana Vasila Siváka ve výši 38.283,- Kč za nezaplacené dluţné 

nájemné s tím, ţe jmenovaný zůstává v registru dluţníků. 

 

247  

Odpis nedobytné pohledávky za pana Pavla Baláţe ve výši 21.295,- Kč za nezaplacené dluţné 

nájemné s tím, ţe jmenovaný zůstává v registru dluţníků.  

 

248  

Odpis nedobytné pohledávky za paní Evu Doleţelovou ve výši 47.135,- Kč za nezaplacené dluţné 

nájemné s tím, ţe jmenovaná zůstává v registru dluţníků. 

 

249  

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

Kotlárové,  za opoţděně uhrazené dluţné nájemné a nedoplatek vyúčtování sluţeb. 

Poplatek z prodlení před zmírněním činí 27.635,- Kč, po zmírnění by činil 2.625,- Kč. 

 

250  

Rozpočtovou změnu č. 35/2007 – navýšení rozpočtu stavebního úřadu o částku 200 000,- Kč na 

výkup pozemkových parcel.  

 

251  

Provedení  aktualizace cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny k cenové úrovni roku 2007.  

 

252  

Bezúplatný převod vybraného kancelářského nábytku v celkové pořizovací hodnotě 82 500,00 Kč 

z majetku města Bíliny, do majetku ZŠ Aléská v Bílině. 

 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města k    v y d { n í  
 

253  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství ve městě Bílina a vymezují prostory pro jejich volné pobíhání. 

 

 

 

VII. projednala a předkl{d{ zastupitelstvu města   n a   v ě d o m í 

 
254  

Materiál stavebního úřadu o neodkladných zabezpečovacích pracích na objektech ve městě a 

doporučuje pověřit  stavební úřad a odbor nemovitostí a investic k zabezpečení objektů v návaznosti 

na § 135 zákona č. 183/2006 Sb.  
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VIII. bere na vědomí 

 
255  

Splnění usnesení č. 65/2007, kterým bylo uloţeno ředitelce Městských technických sluţeb Bílina 

předloţit radě města zprávu o hospodaření střediska „zimní stadion“.  

 

256  

Splnění usnesení rady města č. 125/2007, kterým bylo uloţeno MěTSB odstranit poškozené 

květináče v lokalitě Za Chlumem.  

 

257  

Splnění usnesení č. 160/2007, kterým bylo uloţeno vedoucímu odboru nemovitostí a investic 

prověřit moţnost napojení restaurace a tenisových kurtů na Kyselce na kanalizaci.  

 

258  

Splnění usnesení č. 195/2007, kterým bylo uloţeno vedoucímu odboru nemovitostí a investic 

vypsat výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci 

objektu č.p. 668 na mateřskou školu. 

 

259  

Informaci ředitelky Městských technických sluţeb Bílina o hospodaření na  skládce Chotovenka - 

pískovna, za únor 2007. 

 

260  

Zápis komise pro školství, kulturu a sport ze dne 19. února 2007. 

 

261  

Informaci pana Petra Máchy, pověřeného řízením KC Kaskáda, o hospodaření kina Hvězda v roce 

2006.  

 

262  

Přehled o výši nájmů za pronájem nebytových prostor města na Mírovém náměstí v Bílině, 

zpracovaný odborem nemovitostí a investic.  

 

263  

Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o neuzavření nájemní smlouvy mezi městem a 

panem Tomášem Páleníkem na pronájem nebytových prostor na Litoměřické ul. č. 1 – sklad bytové 

architektury a bytových doplňků. 

 

264  

Poţadavky občanů, týkající se umístění laviček v  ul. M. Švabinského bl. 13 s tím, ţe  při 

projektování II. a III. etapy regenerace panelového sídliště, bude k jejich poţadavkům přihlíţeno. 

 

265  

Zápis z jednání bezpečnostní komise ze dne 7. března  2007. 

 

266  

Informaci o plánované zahraniční cestě do Španělska ve dnech 10. – 12. 4. 2007, které se zúčastní 

starosta města Bíliny pan Josef Horáček a pověřený zástupem vedoucího stavebního úřadu pan 

Milan Vondráček. 
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267  

Informaci o zahraniční sluţební cestě v rámci Euroregionu Labe (zasedání Odborné pracovní 

skupiny pro ochranu ţivotního prostředí) do SRN – Pirna, dne 4. 4. 2007, které se zúčastní vedoucí 

odboru ţivotního prostředí pan Tomáš Pulchart.   

 

 

 

IX. stahuje z programu 

 
268  

Materiál č. 149 - rozdělení finančních příspěvků nesportovním organizacím z Programu podpory 

kultury – I. kolo, na rok 2007. 

Zároveň rada města jmenuje pracovní skupinu ve sloţení: místostarosta města pan Roman Šebek 

vedoucí odboru ŠaK paní Veronika Spurná, pan Michal Mlej a Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D. 

(členové zastupitelstva města), která bude jednat o rozdělení finančních prostředků Programu 

podpory kultury. Návrh bude předloţen radě města 18. dubna 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman  Š e b e k  

místostarosta 

Josef  H o r á č e k  

starosta města 
 

 

 
 


