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 R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 

Usnesení ze 4. schůze konané dne 21. února 2007 
 

 

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

125  MTSB  21. 03. 

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 

124/07  ONI – pololetně 
 

 
 

RADA MĚSTA BÍLINY 

 

I. ukládá  

 
124  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic předkládat radě města přehled vyúčtování pavilonu 

č. 5 v bývalé ZŠ na Teplickém Předměstí.    ONI – trvalý (pololetně) 

  

125  

Městským technickým sluţbám odstranit poškozené květináče v lokalitě Za Chlumem (od 

objektu České pošty po KD Fontána).    MTSB – 21. 03. 

 

II. schvaluje 

 

126  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Lenkou Razákovou na byt č. 23, ul. Za Chlumem 751, na 

dobu určitou jednoho roku.  

 

127  

Uzavření nájemní smlouvy s paní Rycheckou Ivanou a panem Rydvalem Milanem na byt č. 2, 

o velikosti 1+3, ul. Aléská 236, na dobu určitou jednoho roku, po jeho uvolnění stávajícím 

nájemníkem.  

 

128  

Ukončení nájemní smlouvy s panem Liborem Pejšou, na pronájem nebytových prostor na 

Pivovarském náměstí č. 1 – sklad aut a náhradních dílů, k datu 28. 2. 2007. Nebytový prostor 

bude zveřejněn k dalšímu pronájmu.  
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129  

Ţádost Člověka v tísni – společnost při ČT o prominutí úhrad sluţeb spojených s uţíváním 

nebytových prostor v pavilonu č. 5, místnost č. 52 a místnost č. 54, v bývalém areálu ZŠ 

Teplické Předměstí, které má společnost ve výpůjčce, a to od 1. 1. 2007 do 30. 11. 2007.   

 

130  

Ţádost paní Soni Odvářkové, bytem Bílina, M. Švabinského 656 o přidělení bytu v domě 

s pečovatelskou sluţbou. 

 

131  

Ţádost paní Zdenky Jirkovské, bytem Bílina, SUNN 680 o přidělení bytu v domě 

s pečovatelskou sluţbou. 

 

132  

Ţádost pana Petra Křepela, bytem Bílina, Aléská 231 o přidělení bezbariérového bytu 

v Zeleném domě.  

 

133  

Ţádost paní Heleny Bérové, bytem Bílina, Fügnerova 254 o přidělení bytu v domě 

s pečovatelskou sluţbou. 

 

134  

Stanovisko sociálně zdravotní komise, dle zápisu ze dne 31. ledna 2007. 

 

135  

Přijetí sponzorského daru pro Klub důchodců I ve výši 5.000,- Kč od Mgr. Anny Spáčilové – 

Lékárna Salvia. 

 

136  

Přijetí sponzorského daru pro Klub důchodců II ve výši 5.000,- Kč od Mgr. Moniky 

Peterkové – Lékárna na Teplickém Předměstí. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví připraví 

rozpočtovou změnu. 

 

137  

Členství organizační sloţky – Pečovatelská sluţba Bílina v České asociaci pečovatelské 

sluţby. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví připraví rozpočtovou změnu. 

 

138  

Nabídku společnosti MK STUDIO na vedení videokroniky města. Odbor školství a kultury 

připraví do dalšího jednání rozpočtovou změnu.  

 

139  

Rozpočtovou změnu č. 18/2007 – finanční dar z  rezervy rady města ve výši Kč 5 000,- Kč 

občanskému sdruţení Roska Teplice na zdravotní rekondici v měsíci září 2007. 

 

140  

Rozpočtovou změnu č. 20/2007 – poskytnutí finančního daru z rezervy rady města ve výši 

20.000,- Kč paní Helze Náhlíkové.  
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141  

Rozpočtovou změnu č. 21/2007 – poskytnutí peněţitých darů uvolněným členům 

zastupitelstva města za období od ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 

2006. 

 

142  

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 974 o výměře cca 25 m
2
 v k. ú. Bílina – Újezd, 

za účelem zřízení zahrady. 

 

143  

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1595/1 o výměře 114 m
2
 v k. ú. Bílina, za 

účelem zřízení zahrady.  

 

144  

Pronájem pozemkové parcely č. 1813 o výměře 1003 m
2
 v k. ú. Bílina, za účelem zřízení 

zahrady, na dobu neurčitou.  Nájemci jsou pan Karel Vondráček, bytem v Bílině, Břeţánská 

390 a pan Pavel Vondráček, bytem v Bílině, Břeţánská 390. Nájemné bude stanoveno dle 

směrnice č. 34 MěÚ Bílina.   

 

145  

Vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu dne 10. března 2007 u příleţitosti 

48. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.  

 
III. neschvaluje 

 

146  

Převzetí pečovatelské sluţby v Bílině nestátním zařízením Pampeliška, o.p.s. Teplice.  

 

IV. zamítá 
 

147  
Ţádost pana Michala Karvaye, bytem v Teplicích, o přidělení bytu v domě s pečovatelskou 

sluţbou. 

 

148  

Ţádost pana Jiřího Klabana o poskytnutí finančního daru. 

 

V. jmenuje 
 

149  

Pana Jiřího Šámala vedoucím organizační sloţky města Bíliny – Azylový dům, od 22. 2. 2007 

na dobu neurčitou.  
 

150  
Ing. Michala Beňáka členem lázeňské komise.  
 

151  

Ing. Jaroslava Bureše (MěÚ), pana Romana Šebka (ODS), pana Pavla Košťála (LiRA), 

Ing. Richarda Hazdru (SNK-ED), Ing. Jaroslavu Mrázovou (HNHRM) členy komise pro 

Územní plán obce Bílina.  
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VI. pověřuje 
 

152  
Starostu města jednáním se zástupcem společnosti Karneval ohledně pokrytí města signálem 

pro kabelovou televizi. 

VII. bere na vědomí 

 

153  
Zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 5. února 2007.  

 

154  
Ukončení nájemní smlouvy č. 274 na část pozemku p. č. 2313 a část pozemku p. č. 2315 o 

celkové výměře 550 m
2
, oba v k.ú. Bílina, na vlastní ţádost nájemníků manţelů Zdeňky a 

Gerharda Lanze, oba bytem v Bílině, Za Chlumem 751.  Pozemek bude zveřejněn k dalšímu 

pronájmu.  

 

155  

Zápis z jednání bezpečnostní komise ze dne 31. ledna 2007.  

 

156  

Informaci Ing. Jaroslavy Mrázové z jednání na Krajském úřadě Ústeckého kraje ohledně 

systému páteřní škol Ústeckého kraje.  

 

157  

Informaci starosty města o moţnosti účasti členů zastupitelstva města na II. setkání starostů a 

místostarostů Ústeckého kraje, které se uskuteční dne 8. března 2007 v Teplicích.   

 

158  

Informace člena zastupitelstva města pana Zdeňka Rendla ml. týkající se pořádání akce 

„Belinensis“ v předešlých letech. 

 
VII. stahuje z programu 

 

159  
Ţádost pana Jana Gruncla o provedení venkovních bezbariérových úprav v domě v ul. SHD 

577/22 s tím, ţe vedoucí odboru nemovitostí a investic předloţí rozpočet pouze na 

povrchovou úpravu vjezdu do domu. 

 

 

 

 

 

Roman Šebek 

místostarosta města 

Josef Horáček 

starosta města 

 


