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Usnesení RM ze dne 13. června 2007 

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

Usnesení ze 13. schůze konané dne 13. června 2007 

 

 
Usnesení s termínem č.: 

270  taj.  27. 06.    436  ONI  27. 06. 

346  star.  27. 06.    460  MP,OD,MTSB,ONI 27. 06. 

384  SÚ  27. 06.    486  SÚ  27. 06. 

385  SÚ  27. 06.    489  taj.  27. 06. 

386  SÚ  27. 06.    487  star.  25. 07. 

432  SÚ  27. 06.    431  MTSB  22. 08. 

434  MTSB  27. 06.    348  MTSB, ONI  22. 08. 

435  OŽP  27. 06.    488  MTSB, ONI 22. 08. 

 

         

Trvalá usnesení č.: 

489/01  MS, ved. odb.     938/06  ONI – čtvrtletně 

607/03  MTSB – měsíčně    326/06  taj.,TS,MěP – čtvrtletně 

1143/03 ONI      124/07  ONI – pololetně 

179/04  OŽP      273/07  MTSB  

2/06  SÚ      274/07  MěP 

3/06  MTSB 

 

Splněná usnesení č.:  35, 429, 430, 433,  

________________________________________________ 

 
R A D A    M Ě S T A  

 

I. ukládá 

 

 
486  

Stavebnímu úřadu předloţit radě města jiţ zpracovanou studii na výstavbu rodinných domů na 

prostranství v Sídlišti Za Chlumem.        SÚ – 27. 06.  

 

487  

Starostovi města jednat se zástupcem firmy ESOX ETC, s.r.o. o moţném přestěhování firmy 

z nebytových prostor na Mírovém náměstí č. 71 do jiného objektu.   star. 25. 07. 

 

488  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic a ředitelce Městských technických sluţeb Bílina zpracovat 

návrhy oprav a údrţby sportovních a rekreačních zařízení ve vlastnictví města na roky 2008 – 2010 

do jednotné tabulky s rozlišením oprav na havarijní, velmi nutné, nutné a výhledové.  

           ONI, TS – 22. 08.  

 

489  

Tajemníkovi městského úřadu připravit do další rady návrh na řešení urychlení vymáhání 

pohledávek města.          taj. 27. 06. 
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II. revokuje 
 

490  

Druhou část usnesení č. 751, ze dne 4. října 2006, kterou rada města schválila odpis dluţné částky ve 

výši 22 298,- Kč Romskému občanskému sdruţení Bílina, za sluţby spojené s výpůjčkou místnosti 

v areálu bývalé ZŠ Teplické Předměstí, za I., II., a III. čtvrtletí r. 2006. Dále viz usnesení č. 541. 

 

491  

Usnesení rady města č. 455 ze dne 30. 5. 2007, dále viz usnesení č. 543.  

 

 

III. schvaluje 
 

492  

Prodlouţení termínu splnění usnesení rady města č. 384, 385, 386, ze dne 16. května 2007 do         

27. června 2007.  

 

493  

Záměr pronájmu částí pozemkových parcel č. 2313 a 2315 o celkové výměře cca 540 m
2
 v k. ú. 

Bílina,  za účelem zřízení zahrady.  

 

494  

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1005/4 o celkové výměře cca 145 m
2
 v k. ú. Bílina.  

 

495  

Přepis nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 1636/12 o celkové výměře 147 m
2
 v k. ú. 

Bílina na pana Miroslava Marhefku, bytem Za Chlumem 760, Bílina.  

 

496  

Úpravu směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Bílina: 

a) rozšíření čl. I. odst. 5 o písmeno h) kulturní pořady a kulturní a společenské akce 

b) úpravu čl. XI. odst. 1) – odbor NI oznámí všem uchazečům, pokud nebyli ze soutěţe vyloučeni, 

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to neprodleně po schválení radou města. 

 

497  

Rozpočtovou změnu č. 82/2007  - přesun finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč z akce Dětský 

koutek Za Chlumem na vybudování dětského sportovního hřiště v MŠ Síbova. 

 

498  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, Za Chlumem 756 se slečnou Lucií Ferryovou, na dobu 

určitou jednoho roku. 

 

499  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 ul. SuNN 675 s panem Krasimirem Denkovem, na dobu 

určitou jednoho roku. 

 

500  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 46, Tyršova 320/10 s paní Janou Kouřilovou, na dobu určitou 

jednoho roku. 
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501  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, ul. 5. května 268/72 s panem Josefem Mairichem a paní 

Věrou Mairichovou, na dobu určitou jednoho roku. 

 

502  

Výplatu odměn ředitelům příspěvkových organizací, dle návrhu odboru školství a kultury. 

 

503  

V souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů  udělení výjimky  nad 

počet dětí do výše hygienické kapacity MŠ Síbova, MŠ M. Švabinského  a MŠ Čapkova, dle ţádostí 

ředitelek MŠ pro školní rok 2007/2008. 

 

504  

Rozpočtovou změnu č. 69/2007 - finanční dar z  rezervy pro sportovní organizace ve výši 10.000,- 

Kč Klubu rybolovné techniky Bílina na Mistrovství ČR v rybolovné technice, které se koná ve dnech      

15. - 17. 6. 2007 v Bílině.  

 

505  

V souladu s § 147 odst. p) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění výuku podle oboru vzdělávání 79-

01-B/001 Pomocná škola v Základní škole praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková 

organizace, dle ţádosti ředitelky školy. 

 

506  

Rozpočtovou změnu č. 79/2007 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na 

vypracování vnitřních pravidel pro poskytování sociálních sluţeb. 

 

507  

Uzavření nájemní smlouvy s paní Eliškou Vránovou, bytem Za Chlumem 736, Bílina na byt v Domě 

se soustředěnou pečovatelskou sluţbou.  

 

508  

Uzavření nájemní smlouvy  s paní Evou Barkovou, bytem Teplická 599/4, Bílina na byt v Domě se 

soustředěnou pečovatelskou sluţbou.  

 

509  

Uzavření nájemní smlouvy s panem Borisem Ţelezným, bytem Za Chlumem 726, Bílina na byt 

v Domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou.  

 

510  

Rozpočtovou změnu č. 81/2007  - navýšení rozpočtu v odd. - § 22-23 Bezpečnost silničního provozu 

pol. 5154 el. energie o 15.000,- Kč. 

 

511  

Vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu “Minirampa s bočním sjezdem ve skateparku 

na hřišti Za Chlumem“. 
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IV. uděluje 

 

512  

Zvláštní povolení k trvalému umístění vozu s občerstvením na Mírovém náměstí pro pana Bui Quang 

Khanh, do 31. prosince 2007.  

 

 

V. neschvaluje  
 

513  

Udělení výjimky ze Směrnice č. 04/2007 ve věci upuštění od konání výběrového řízení a zadání 

zakázky na vybudování minirampy s bočním sjezdem jako doplnění stávajícího skateparku, na hřišti 

ZŠ Chlum firmě MYSTIC CONSTRUCTIONS spol. s.r.o. se sídlem Praha, Římská 26. 

 

 

 

VI. rozhodla 

 
514  

Nezasílat Romskému občanskému sdruţení přeplatek za vyúčtování sluţeb za rok 2006, bývalá 

výpůjčka nebytových prostor, společenská místnost v pavilonu č. 5, bývalé ZŠ na Teplickém 

předměstí. 

 

515  

Vypsat výběrová řízení na zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 pro akce: 

1. Odvodnění ulice Kpt. Jaroše v Bílině  

2. Oprava střechy nad chodbou v objektu Hotel U Lva  

3. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na opravu komunikace a 

           chodníků v ulici Horská v Bílině včetně pořízení stavebního povolení 

4. Zpracování projektové dokumentace na:  

a) zateplení a výměna oken, ZŠ Za Chlumem 

b) zateplení a výměna oken, ZŠ Aléská 

c) zateplení a výměna oken, MŠ Švabinského 

d) zateplení a výměna oken, MŠ Ţiţkovo údolí 

e) zateplení a výměna oken, MŠ Čapkova 

f) zateplení a výměna oken, MŠ Aléská 

 

516  

Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Obnova lázeňského parku Kyselka v Bílině – zásah do 

stromového patra“ dle § 38 zákona č.137/2006 Sb. 

 

517  

Zadat veřejnou zakázku na akci « Vybudování digitálního kina v budově městského divadla v 

Bílině » dle směrnice 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Bílina, č. VIII. odst. 5, jediné firmě - XC Data s.r.o. Praha, a to jako specializovanou 

zakázku.  
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VII. zamítá 

 
518  

Ţádost firmy ESOX ETC, s.r.o., o souhlas s podnájmem nebytových prostor – obchod, kancelář, 

příjem a výdej tiskařských prací na Mírovém náměstí č. 71 pro paní Boţenu Utěšenou, bytem Mírová 

č. 319/83, Ledvice, za účelem – kancelář – pobočka EURO MAKLER Holding a.s.  

 

519  

Navýšení rozpočtu MŠ Síbova ve výši 40.000,- Kč na pořízení vysílače pro bezpečný provoz 

elektronického zabezpečovacího systému. 

 

520  

Ţádost pana Josefa Ščuky o přidělení bytu v Domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou. 

 

521  

Ţádost paní Márie Ščukové o přidělení bytu v Domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou.  

 

 

 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města k    r e v o k a c i  

 
522  

Usnesení č. III/70 ze dne 26. dubna 2007 ve smyslu: 

zrušení schválení uzavření dodatku přílohy č. 1 a 3, Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Městských technických sluţeb Bílina. Ze správy majetku bude vyřazena pozemková parcela              

č. 1909/9 k. ú. Bílina a budova (jiná stavba) bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na parcele 

č. 1681/20 k. ú. Bílina. 

 

 

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

 

 
523  

Uzavření dodatku přílohy č. 1 a 3, Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městských technických 

sluţeb Bílina. Ze správy majetku města bude vyřazena pozemková parcela č. 1909/9 k. ú. Bílina a 

budova /jiná stavba/ bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na parcele č. 1681/24  k. ú. Bílina, 

spolu s tímto pozemkem.   

 

524  

Prodej pozemkové parcely č. 2372/152 díl (e, f, g, h) o celkové výměře 467 m
2 

 v k. ú. Bílina, 

oddělené geometrickým plánem č. 2171-40/2007 z pozemkových parcel č.2372/9, 2432/20 a 2372/8 

vše  v k. ú. Bílina, za kupní cenu 50,-- Kč/m
2
, tj. 23.350,--Kč. Kupujícím je slečna Klára Tetourová 

bytem v Bílině, Elišky Krásnohorské 453.  

 

525  

Záměr prodeje pozemkové parcely č. 538, č. 563/4, č. 537 a pozemkové parcely č. 564/3 o výměře 

353 m
2
 oddělené GP č. 394-60/2007 z pozemkové parcely č. 564/1 vše  v k. ú. Bílina - Újezd, za 

cenu 75,-- Kč/m
2
.  
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526  

Záměr prodeje pozemkových parcel č. 927/41 podíl o velikosti 11/12, 927/37 podíl o velikosti ½, 

927/8, 927/45, 927/3, 927/23, 927/14, 927/40, 927/9, 927/31, 927/26 podíl o velikosti ½, 927/35 

podíl o velikosti 1/2, vše v k. ú. Bílina, za cenu 90,-- Kč/m
2
. 

 

527  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1595/1 o výměře cca 90 m
2
  v k. ú. Bílina, za kupní cenu 

150,--Kč/m
2
, s tím ţe si ţadatelka nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 

pozemku.    

 

528  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1304/1 o výměře cca 40 m
2 

 v k. ú. Bílina, za kupní cenu     

70,--Kč/m
2
, s tím ţe si ţadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 

pozemku.    

 

529  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1304/1 o výměře cca 30 m
2
 v k. ú. Bílina, za kupní cenu 

70,--Kč/m
2
, s tím ţe geometrický plán na oddělení pozemku nechá vypracovat SÚ na náklady 

kupujících, tak aby vznikla mezi pozemky přístupová cesta v min. šíři 1,5 m.   

 

530  

Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1595/27 o výměře 24 m
2
 v k. ú. Bílina, dle GP                          

č. 2164/0503/2007 oddělené z parcely č. 1995/1,  za kupní cenu 100,--Kč/m
2
.   

 

531  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1674/6 o výměře cca 380  m
2
  k. ú. Bílina, za kupní cenu 

200--Kč/m
2
, s tím ţe si ţadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení 

pozemku.     

 

532  

Záměr prodeje pozemkové parcely č. 269/288, pozemkové parcely č. 269/69 díl (f) 269/291 díl (g) o 

celkové výměře 235 m
2
 oddělené GP č. 2116-855/2006 vše  v k. ú. Bílina, za cenu 150,-- Kč/m

2
.  

 

533  

Záměr prodeje podílů v čp. 897, Teplické Předměstí, obec Bílina, z majetku města Bíliny do 

podílového spoluvlastnictví:  

1. při koupi podílu, jehoţ velikost bude odpovídat výměře bytu, bude pro výpočet ceny tohoto 

     podílu pouţita sazba 1 080,-Kč/m
2
,  

2. při koupi podílu, jehoţ velikost bude odpovídat výměře 2 a více bytů, bude pro výpočet ceny 

     tohoto podílu pouţita sazba 800,- Kč/m
2
, 

3. lhůta na přijetí nabídek je do 1.10. 2007,  

4. ceny podílů musí být uhrazeny a kupní smlouvy uzavřeny do 60 dnů od schválení prodeje 

      zastupitelstvem,  

5. podmínkou prodeje je současný prodej všech bytových jednotek v domě (všech podílů), 

6. o koupi můţe poţádat kaţdý občan ČR nebo právnická osoba se sídlem v ČR, 

7. při více zájemcích o podíl připadající na jednu bytovou jednotku má přednost koupě v pořadí:  

     současný nájemník, obyvatel domu, ostatní. 

 

534  

Rozpočtovou změnu č. 67/2007 - navýšení rozpočtu SÚ na výkup pozemkových parcel č. 1636/303 a 

1636/304 v k. ú. Bílina. 
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535  

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

Moflárové  za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

Poplatek z prodlení před zmírněním činí zbylá část 70.349,- Kč, po zmírnění by činil - zbylá část 

1.792,- Kč. 

 

536  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení za zemřelého pana 

Pavla Moulise za opoţděně uhrazené dluţné nájemné dědicům paní Petře Krejčové a panu Pavlu 

Moulisovi ml. Poplatek před zmírněním činí  61.376,- Kč, po zmírnění by činil 10.875,- Kč. 

 

537  

Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene č.: IE-12-4001313/P001, č.: IE-12-

4001357/P001, č.: IE-12-4001357/P002 a č.: IE-12-4001357/P003, uzavřené mezi Městem Bílinou 

jako stranou povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně 4, 

ul. Teplická 874/8, jako stranou oprávněnou z věcného břemene.  Zároveň souhlasí s podmínkami 

v těchto smlouvách stanovenými.   

 

538  

Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a dohody o udělení souhlasu o jednorázové 

náhradě za omezení v obvyklém uţívání nemovitosti č.: IV-12-4003380/P001 a  č.: IV-12-

4003380/P001/D, uzavřené mezi Městem Bílinou jako stranou povinnou z věcného břemene a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně 4, ul. Teplická 874/8, jako stranou oprávněnou 

z věcného břemene.  Zároveň souhlasí s podmínkami v těchto smlouvách stanovenými.   

 

539  

Rozpočtovou změnu č. 73/2007 - navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic v příjmové části   

o 5 000 000,- Kč v kapitole 07  bytové hospodářství a navýšení výdajové části rozpočtu v kapitole 07 

bytové hospodářství v poloţce 5151 o 580 000,- Kč, pol. 5152 o 3 000 000,- Kč, pol. 5154 o 

120 000,- Kč, pol. 5169 o 300 000,- Kč a pol. 5171 o 1 000 000,- Kč.   

 

540  

Koncepci investic města pro roky 2008 aţ 2010.  

 

541  

Odpis dluţné částky ve výši 22 298,- Kč Romskému občanskému sdruţení Bílina, za sluţby spojené 

s výpůjčkou místnosti v areálu bývalé ZŠ Teplické Předměstí, za I., II., a III. čtvrtletí roku 2006.  

 

542  

Zařazení akce “Výměna informačního panelu za informační panel zvukový” do plánu investic na rok 

2007, s podílem města ve výši 126 000,- Kč. Celkové náklady na investiční akci činí 417 000,- Kč.  

 

543  

Rozpočtovou změnu č. 60/2007 - rozdělení finančních příspěvků sportovním organizacím na rok 

2007, dle předloţeného návrhu.  

 

544  

Rozpočtovou změnu  č. 70/2007 - uzavření smlouvy s panem Jindřichem Luňákem – HAKIM o 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši  60.000,-  Kč na pořádání festivalu „ Babí léto na Kyselce“, 

který se bude konat 15. 9. 2007 na Kyselce v Bílině, s podmínkou předloţení konkrétního rozpočtu 

akce zastupitelstvu města.   
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545  

Rozpočtovou změnu č. 72/2007 - přijetí daru ve výši 30.000,- Kč od firmy SMP CZ, a.s. Praha, na 

pořádání akcí spojených s realizací projektu „Prázdninový příměstský tábor“. 

 

546  

Rozpočtovou změnu č. 74/2007 - přijetí dotace pro MěTSB na veřejně prospěšné práce ve výši        

48 498,- Kč . 

 

547  

Rozpočtovou změnu č. 76/2007 -  přijetí dotace ve výši 2,500.000,00 Kč na dávky pomoci v hmotné 

nouzi.  

 

548  

Rozpočtovou změnu č. 77/2007 - přijetí dotace ve výši 1,823.000,00 Kč na dávky sociální péče pro 

zdravotně postiţené.   

 

549  

Rozpočtovou změnu č. 78/2007 - přijetí dotace ve výši 100.000,00 Kč na program  „Terénní  práce“.  

 

550  

Uzavření dodatku č. 1 ke zřizovací listině Pečovatelské sluţby Bílina, z důvodu aktualizace předmětu 

činnosti pečovatelské sluţby, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. 

 

551  

Závěrečný účet města, v souladu se zněním § 17 zákona 250/2000, odst. 7, písm. b). s výhradami, a 

přijmout opatření k odstranění nedostatků.  

 

552  

Převedení movitého majetku v pořizovací ceně 1 484 732,31 Kč  do správy Kulturního centra 

Kaskáda.  

 

553  

Rozpočtovou změnu č. 80/2007 - přijetí účelové dotace na  činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou 

působností v oblasti sociálně-právní  ochrany dětí ve výši 537.836,-- Kč. 

 

554  

Zakoupení speciálního vozidla  - ramenového nakladače, včetně výměnné nástavby na cisternu pro 

Městské technické sluţby Bílina formou leasingu s tím, ţe doporučuje navýšení rozpočtu MTSB      

o 1,3 mil. Kč na poloţení akontace ve výši 2,8 mil. Kč. Zbylá částka 1,5 mil. Kč bude uhrazena 

z dotace od SD a.s. Chomutov. Finanční odbor připraví do zasedání zastupitelstva města rozpočtovou 

změnu.  

 

 

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

 
555  

Ţádost pana Stanislava Gabči o prodej pozemkové parcely č. 1063 v k. ú. Bílina.   

 

556  

Ţádost manţelů Ferdinanda a Květy Valjentových o prodej části pozemkové parcely č. 873 v k. ú. 

Bílina.  
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557  

Ţádost manţelů Jaroslava a Hany Kovačkových o prodej části pozemkové parcely č. 873 v k. ú. 

Bílina.    

 

558  

Ţádost paní Ing. Ivy Novákové o prodej části pozemkové parcely č. 872/2  k. ú. Bílina.  

 

559  

Ţádost paní Jany Šťastné o prodej domu čp. 897, Teplické Předměstí, obec Bílina.  Dále viz usnesení 

č. 533.  

 

560  

Nabídku manţelů Josefa a Zdeňky Píchových o prodej části pozemkové parcely č. 1664/38  v k. ú. 

Bílina.  

 

561  

Ţádost pana Petra Kybala o vymezení stání pro zásobování a zákazníky prodejny autodílů na adrese 

Teplická 41/6. 

 

562  

Ţádost pana Stillera o upuštění města od poplatku za zábor veřejného prostranství (restaurační 

předzahrádka u restaurace Praţanka).  

 

563  

Ţádost manţelů Janečkových o instalaci radaru a poloţení nového povrchu vozovky – 

(nízkohlukového asfaltu) v ul. Čsl. armády. 

 

 

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

 
564  

Záměr zřízení Českoněmeckého centra společných dějin v objektu St. London s maximální 

spoluúčastí města včetně nákupu nemovitosti 8 mil. Kč s tím, ţe do příštího zasedání zastupitelstva 

města bude předloţen podrobný rozpočet s moţností čerpání dotací z příhraničních fondů – Interreg.  

 

 

 

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

 
565  

Plnění trvalého usnesení zastupitelstva města č. I/ 272  ze dne 7. 12. 2006 - zprávu o činnosti 

oddělení regionálního rozvoje, k 5. červnu 2007.  

 

566  

Plnění usnesení č. I/3 ze dne 15. 2. 2007, kterým bylo uloţeno odboru školství a kultury ve 

spolupráci s finančním odborem zpracovat přehled veškerých vynaloţených finančních prostředků 

sportovním a společenským organizacím města za poslední 4 roky. 

 

567  

Informaci o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. čtvrtletí roku 2007.  
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568  

Návrh zástupce firmy ORFI NORD s. r. o. na změnu obecně závazné vyhlášky č. 03/2007                   

o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina. 

 

 

 

XIII. bere na vědomí 
 

569  

Splnění usnesení č. 429/07 a 430/07, kterým bylo uloţeno odboru nemovitostí a investic vypsat 

výběrová řízení na zpracování projektových dokumentací na akce  - viz usnesení č. 516. 

 

570  

Informaci vedoucí odboru školství a kultury k plnění usnesení č. I/35 ze dne 24. 1. 2007 – zpracování 

návrhů pro realizaci oprav a údrţby sportovních zařízení ve vlastnictví města na roky 2008 - 2010.  

 

571  

Vrácení movitého majetku města, původně svěřeného smlouvou o výpůjčce Pečovatelskému domu 

v Bílině, v pořizovací ceně 56 289,00 Kč.  

 

572  

Informaci starosty města o průběhu sluţební cesty do Bilgoraje počátkem června 2007.  

 

 

 

XIV. stahuje z programu 

 
573  

Bod 5 materiálu č. 259 – ţádost slečny Kateřiny Hermanové o prodej části pozemkové parcely 

č. 1630/2 o výměře cca 1 000 m
2
 k. ú. Bílina za účelem výstavby rodinného domu.  

 

574  

Materiál č. 258, bod 1 – ţádost pana Šotty s tím, ţe do další rady s ním bude projednán důvod podání 

ţádosti v časovém předstihu.  

 

575  

Bod 2 materiálu č. 287 – ţádost p. Zavadila o vybudování komunikace a chodníku v lokalitě 

Na Větráku, vymezené parcelami č. 2372/77, 2372/78 a 2372/79. Odbor nemovitostí a investic 

prověří vlastnictví pozemků a předloţí materiál radě města.  

 

576  

Materiál č. 260 – ţádost MŠ Síbova s tím, ţe do další schůze rady města předloţí novou ţádost 

s celkovým vyčíslením.  
 

 

 

 

 

Milan   P e c h á č e k  

člen rady města 

Josef  H o r á č e k  

starosta města 
 


