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

Usnesení z 26. schůze konané dne 19. prosince 2007 
 
 
Usnesení s termínem č.: 
1046 taj. (OŽP) 09. 01. 08 721 MTSB  23. 01. 08 
1073 ONI, MěP 09. 01. 08 890 MS 27. 02. 08 
1202 taj. (ONI) 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 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 

 
Splněné usnesení č.: 435 
 

 
 

RADA MĚSTA 
 

I. schvaluje 
 

1186  
Organizační řád Městského úřadu Bílina s účinností od 1. 1. 2008, s úpravou dle návrhu 
tajemníka městského úřadu. 
            
1187  
Žádost pana Josefa Tejmla o souhlas s podnájmem nebytových prostor  v Panelovém sídlišti, 
ul. M. Švabinského č. 831 – řeznictví a uzenářství pro firmu Pohoda Carterinf, s.r.o. v.t. 
Čkalova 22, Praha za účelem řeznictví – uzenářství.  
 
1188  
Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení dle uvedených 
podmínek pro rok 2008. Zároveň pověřuje Finanční odbor a Stavební úřad MěÚ ke 
zpracování návrhu jeho vyhodnocení a předložení zastupitelstvu města ke schválení.  
 
1189  
Poskytnutí prostor pro činnost Klubu důchodců II, v Domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou, k datu započetí rekonstrukce MŠ Švabinského.  
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1190  
Rozpočtovou změnu č. 192/2007 - přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
5.640,-Kč pro Lesy ČR, s. p. Velemín.  
 
1191  
Rozpočtovou změnu č. 193/2007 – přesun finančních prostředků uvnitř kapitoly odboru 
správního a vnitřních věcí č. 08 odd. § 61 71 a odd. § 61 12 v celkové výši 130.000,- Kč.  
 
1192  
Rozpočtovou změnu č. 194/2007 - přesun finančních prostředků uvnitř kapitoly Městské 
policie Bílina, v celkové výši 212.000,- Kč.  
 
1193  
Rozpočtovou změnu č. 195/2007 přijetí dotace ve výši 8.800,- Kč od Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, pro ZŠ Lidická na projekt „Mimoškolní výchova žáků – PAŽIT“. 
 
1194  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Annou Růžkovou na byt v Domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Havířské ul., Bílina. 
 
1195  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Terézií Halingerovou na byt v Domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Havířské ul., Bílina  
 
1196  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35, o velikosti 1+2, Tyršova 320, kategorie „rozjezdový“, 
s panem Radkem Bauerem a slečnou Helenou Vernerovou, na dobu určitou l roku.  
    
1197  
Stanovisko bytové komise dle zápisu ze dne 3. prosince 2007. 
 
1198  
Bytový pořadník na I. pololetí 2008. 
 
1199  
Přesun usnesení rady města č. 1140 ze dne 5. prosince 2007, kterým bylo „zastupitelstvu 
města doporučeno schválit“ rozpočtovou změnu č. 170/2007 – přijetí státní dotace na 
meliorační výsadbu ve výši 1.700,- Kč pro Lesy ČR, Velemín, pod bod „II. schvaluje“. 
 
 

II. rozhodla 
 

1200  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Plnění úkolů a povinností v oblasti BOZP a 
PO» dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, Sdružení NESPO Teplice, a to jako specializovanou 
zakázku.  
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1201  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Aléská» 
dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě HAVI s.r.o. Teplice, a to jako specializovanou 
zakázku.  
 
1202  
Oprava chodníku v ul. Pražská – pravá strana bude rozdělena na dvě stavby s tím, že 
2. stavba se nazývá «Oprava chodníku ul. Pražská, pravá strana - zeleň a vjezdy». Zároveň 
ukládá tajemníkovi připravit do lednového zasedání rady města v roce 2008 výběrové řízení 
na tuto stavbu.  
 
1203  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice MěÚ č. 04/2007 pro akci: 
«Oprava opěrné zdi v ulici Alšova 227».  
 
1204  
Udělit zvláštní povolení k trvalému umístění vozu s občerstvením pro pana Bui Quang Khanh, 
s platností do 31. 12. 2008.  
 
1205  
Redakční rada Bílinského zpravodaje bude částečně obměněna.  
 

 

III. stanovuje 
 
 

1206  
Celkový počet dohod o pracovní činnosti, popřípadě dohod o provedení práce vykonávaných  
na Městském úřadě v Bílině v r. 2008 na 37.  

 
 

IV. bere na vědomí  
 
 
1207  
Písemné sdělení nájemníků domu č. p. 90 na Mírovém náměstí v Bílině, týkající se závad 
v tomto domě s tím, že odbor nemovitostí a investic provede kontrolu a zajistí opravy.  
 
1208  
Zrušení výpovědi paní Martiny Uldrychové z pronájmu nebytových prostor na Mírovém 
náměstí č. 87 – knihkupectví, a zároveň změnu provozní doby provozovny následovně: Po-Pá 
8.30 hod. – 17.00 hod., So – zavřeno.  
 
1209  
Splnění usnesení č. 435/2007, kterým bylo vedoucímu odboru životního prostředí uloženo 
zadat zjednodušenou pasportizaci zeleně.  
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1210  
Zrušení výpovědi firmy ESOX ETC z  pronájmu nebytových prostor na Mírovém náměstí č. 71 
o výměře 22,33 m2, 11,82 m2 a 36,89 m2 a současně schvaluje ukončení nájemního vztahu 
z uvedených prostor dohodou, k datu 31. 3. 2008.  
 
1211  
Vyhodnocení bytového pořadníku za II. pololetí roku 2007.   
 
1212  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 10. 12. 2007.  
 
1213  
Zápis ze sociálně zdravotní komise ze dne 28. listopadu 2007. 
 
1214  
Žádost paní Thi Lien Dangové o udělení výjimky místa pro provoz výherních hracích přístrojů 
v provozovně v ulici 5. května 76/35 v Bílině, vzhledem ke zrušení obecně závazné vyhlášky 
č. 03/2007 o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu 
města Bílina. 
 
1215  
Informaci členky rady města, Mgr. Zdeňky Hanzlíkové, o vyjádření jednotlivých politických 
klubů a platforem, týkající se změn v Bílinském zpravodaji s tím, že o uzávěrce a obsahové 
stránce rozhodne redakční rada. Počty stran a barevnost Bílinského zpravodaje zůstanou 
nezměněny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta 

Josef Horáček 
starosta  

 


