
Usnesení RM ze dne 7. listopadu 2007   1 

 

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

 
 

Usnesení z 23. schůze konané dne 7. listopadu 2007 
 

 
Usnesení s termínem č.: 
927  OD, ONI, TS 21. 11.   890  MS  05. 12.  
930     ONI  21. 11.   928  taj.  05. 12 
931  taj.  21. 11.   435  OŽP  31. 12. 
856  KC  30. 11.   721  MTSB  01/2008 
   
Trvalá usnesení č.: 
489/01 MS, ved. odb.    938/06  ONI – čtvrtletně 
607/03 MTSB – měsíčně   326/06  taj.,TS,MěP – čtvrtletně 
1142/03 ONI     124/07  ONI – pololetně 
179/04 OŽP     273/07  MTSB  

2/06  SÚ     274/07 MěP 
3/06  MTSB 
 
Splněná usnesení č.: 888 (st.,MTSB,ONI), 929 (taj.) 

______________________________________________________ 

R A D A   M Ě S T A  
 

I. ukládá 
 
1004  
Panu Máchovi, pověřenému vedením KC Kaskáda zpracovat pravidla pro přidělování seniorpasů.   
           KC – 05. 12.  
 
1005  
Tajemníkovi městského úřadu předložit radě města k porovnání podklady z výběrového řízení a za 
provedené práce u zakázky „Oprava podlahy v tělocvičně DDM“.    taj. - 21. 11.  
  

 
II. schvaluje 

 
1006  
Zařazení opravy přístupové komunikace k zahrádkářské kolonii pod Bořeněm do plánu investic na 
rok 2008, do maximální výše 100 000,- Kč. 
 
1007  
Rozpočtovou změnu č. 155/2007 - finanční dar z  rezervy pro sportovní organizace ve výši 5 000,- Kč 
Klubu rybolovné techniky Bílina, na halové závody v rybolovné technice 2007.     
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1008  
Rozpočtovou změnu č. 158/2007 - navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci U-rampa 
ve výši 300 000,- Kč. 
 
1009  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 930/2007, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a 
investic uloženo zadat vypracování projektové dokumentace na okružní křižovatky Seifertova x 
Pražská x Tyršova x 5. května a Pivovarské náměstí, do 21. listopadu 2007. 
 
1010  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 931/2007, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zjistit příčinu rozdílu (včetně zdůvodnění) položkového rozpočtu projektanta a dodavatele 
stavby, u investiční akce „Rybníky Bezovka“, do 21. listopadu 2007.  
 
1011  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Kateřinu Demeterovou ve výši 16.095,- Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné s tím, že zůstává v registru dlužníků. 
 
1012  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Miroslava Štáfka ve výši 16.353,- Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 
1013  
Zadání výměny zbývajících oken v domě čp. 73 ul. Wolkerova v Bílině, firmě Idealfenster a.s. 
Chudeřice. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 163/2007 ve výši 212 000,- Kč.  
 
1014  
Odměnu dle § 134 ZP ředitelce Městských technických služeb Bílina. 
 
 

 
III. rozhodla  

 
1015  
Oprava podlahy tělocvičny Domu dětí a mládeže bude hrazena z investičního fondu DDM (přesun 
finančních prostředků z rezervního fondu) ve výši 427 000,- Kč s tím, že organizaci bude navýšen 
rozpočet o 100 000,- Kč. Odbor ŠaK připraví rozpočtovou změnu. Dále viz usnesení č. 1005. 
 
1016  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «ZŠ Pražské 
Předměstí Bílina – úprava nástupového prostoru (pouze vybudování oplocení) », je nabídka firmy 
HAVI s.r.o. Teplice, s tím, že ve smlouvě o dílo bude ošetřen technologický postup výstavby tak, aby 
byl dodržen systém určený a popsaný v technické zprávě, která je nedílnou součástí PD a současně 
bude dodržena celková výše nabídkové ceny vítězného uchazeče. Druhou v pořadí je nabídka firmy 
HOSTAV s.r.o. Teplice. 
 
1017  
Vypsat výběrové řízení  na zakázku malého rozsahu dle Směrnice MěÚ č. 04/2007 pro akci: 
« Oprava a rozšíření pódia v letním kině na Kyselce ». 
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1018  
Vypsat výběrové řízení  na zakázku malého rozsahu dle Směrnice MěÚ č. 04/2007 pro akci: 
 « Zpracování PD – Rekonstrukce vnitřních rozvodů elektroinstalace v objektech HNsP v Bílině »,       
s doplněním požadavku o posouzení stavu rozvodů.  
 
 

IV. zamítá 
 

1019  

Žádost odboru školství a kultury o navýšení rozpočtu pro KC Kaskáda na úhradu nákladů, spojených 

s vydáváním seniorpasů. Dále viz usnesení č. 1004.  

 

 

V. neschvaluje 
 

1020  
Zřízení přípojky vodovodu a kanalizace k pozemku č. 2372/132 Na Větráku na náklady města Bíliny. 

 
 

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

1021  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Zdeně 
Dzadíkové za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním – zbylá část činí 201.808,- Kč, po zmírnění by činil - zbylá část 
29.051,- Kč. 
 
1022  
Rozpočtovou změnu č. 159/2007 – změnu zaúčtování akce doprava v klidu z položky 6119 na pol. 
6121. 
 
1023  
Rozpočtovou změnu č. 160/2007 – změnu zaúčtování akce „GO veř. osvětlení Mostecké předměstí“ 
z položky 5171 na pol. 6121. 
 
1024  
Rozpočtovou změnu č. 161/2007 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 746 000,- Kč 
na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. 
 
1025  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Jolanu Kurnotovou ve výši 29.792,- Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 
1026  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Štěpána Moflára ve výši 20.652,- Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
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VII. odvolává 
 

1027  

Pana Karla Obracaníka z funkce manažera prevence kriminality pro město Bílina ke dni 31. 10. 2007. 

 

 

VIII. jmenuje 
 

1028  

Pana Ing. Karla Müllera do funkce manažera prevence kriminality ve městě Bílina, s platností od        

1. 11. 2007.  

 

IX. bere na vědomí 
 

1029  
Splnění usnesení č. 929/2007, kterým bylo uloženo tajemníkovi městského úřadu prověřit, zda je 
v projektové dokumentaci pro akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa“ zahrnuto úsporné 
zařízení pro provoz veřejného osvětlení. 
 
1030  
Žádost RK Sever Plus, s.r.o. s tím, že požadované opravy chodníků u domu č.p. 616 – 621 v               
ul. M. Švabinského a u domu č.p. 681 – 682 Kpt. Jaroše jsou součástí revitalizace panelového 
sídliště.  
 
1031  
Dopis  zástupce OHK Most z 3. 10. 2007, týkající se nabídky stavebních prací při opravách 
panelového sídliště v Bílině, ale i jiných budov, pana Dušana Cíny (podnikatele ve stavebnictví) s tím, 
že odbor nemovitostí a investic bude firmu p. Cíny informovat o směrnici MěÚ, týkající se zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, a že každá výzva je zveřejněna na webových stránkách města.  
 

1032  
Přehled vynaložených finanční prostředků Městské policie Bílina za III. čtvrtletí 2007.  
 
1033  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o čerpání rezervního a investičního fondu 
za období leden – září 2007.  
 
1034  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o uhrazených platbách za III. čtvrtletí 2007. 
 
1035  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospodaření na  skládce Chotovenka-
pískovna, za leden-září 2007.  
  
1036  
Zápis z jednání bezpečnostní komise ze dne 17. 10. 2007.  
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1037  
Splnění usnesení č. 888/2007, kterým bylo starostovi města, vedoucímu odboru nemovitostí a 
investice a ředitelce MTSB uloženo zpracovat vyjádření k příslušným bodům zápisu pro životní 
prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 17. září 2007.  
 
1038  
Informaci místostarosty města, týkající se plnění usnesení č. 890, kterým mu bylo uloženo zadat 
ředitelce MěTSB zakoupení čtyřkolky, za účelem úklidu psích exkrementů ve městě. O výsledku 
jednání podá informaci na jednání rady 5. prosince 2007.  
 
1039  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 928, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu informovat 
radu města o ustanovení a personálním složení Místního akčního týmu (MAT) pro soužití občanů 
různých národností na sídlištích, do 5. prosince 2007.  
 
1040  
Informaci starosty města týkající se objektu hotelu Dagmar.  
 

X. stahuje z programu  
 

1041  

Bod 2 materiálu č. 528 – žádost ředitelky MŠ Síbova o přesun finančních prostředků z investičního 
fondu na fond rezervní.  Bude zařazeno do jednání rady města 21. listopadu 2007.  
 
1042  
Bod 3, materiálu č. 528 s tím, že rada města požaduje předložit do jednání rady 5. prosince 2007 
detailní rozbor bývalé ZŠ Vrchlického.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman  Š e b e k  
místostarosta 

Josef   H o r á č e k  
starosta města 

 


