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

 
 

Usnesení z 24. schůze konané dne 21. listopadu 2007 
 
 

Usnesení s termínem č.: 
1043  taj.(ONI) ihned   1004  KC  05. 12. 
856  KC  30. 11.   1005  taj.(ŠaK) 05. 12.  
890  MS  05. 12.   1072  ONI, MěP 05. 12. 
928  taj.  05. 12.   435  OŽP  31. 12. 
931  taj.  05. 12.   721  MTSB  23.01.08 
       1044  taj. (ONI) 27.02.08 

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     1045  taj.(VO) 
       1046  taj.   

Splněná usnesení č.: 930 (ONI) 
______________________________________________________ 

 
R A D A   M Ě S T A  

 
I. ukládá 

 
1043  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit zabezpečení opravy havárie osvětlení v tělocvičně ZŠ Aléská.  

taj. – ihned 
1044  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit zadání prováděcí projektové dokumentace pro obnovu 
obřadní síně Městského úřadu v Bílině.      taj.  – 27. 02. 08 
            
1045  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit, aby příslušní vedoucí odborů postupně doplňovali 
pasportizaci v počítačové podobě, včetně propojení mezi odbory a organizacemi města.  
           taj. - trvalý 
1046  
Tajemníkovi  městského úřadu zajistit plnění jednotlivých úkolů Plánu odpadového hospodářství 
příslušnými odbory.           taj. – trvalý 
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II. schvaluje 
 
1047  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1304/1 v k.ú. Bílina o výměře cca 140 m2,  za účelem zřízení 
zahrady. Nájemcem je pan Jaroslav Vydra, bytem v Bílině, Čsl. Armády 554.  Nájemné bude 
stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina. 
 
1048  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1056/1 v k.ú. Bílina o výměře cca 20 m2, za účelem zřízení 
předzahrádky. Nájemcem je pan Milan Mařík, bytem v Bílině, Komenského 101.  Nájemné bude 
stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina. 
 
1049  
Rozpočtovou změnu č. 157/2007 - navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže o částku 100 000,- Kč na 

opravu tělocvičny DDM.   

 
1050  
Rozpočtovou změnu č. 162/2007 – navýšení kapitoly 01 OŽP - Vzhled obcí a veřejná zeleň,                 
§ 3745-5171 o částku 17.000,- Kč.   
 
1051  
Rozpočtovou změnu č. 164/2007 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb o částku 
24 000,- Kč na úhradu odpisů. 
 
1052  
Rozpočtovou změnu č. 165/2007 – přesun finančních prostředků v rámci projektu Komunitní 
plánování – II. etapa.  
 
1053  
Rozpočtovou změnu č. 166/2007 - finanční dar z  rezervy pro nesportovní organizace ve výši  
10 000,- Kč SCHOLA VIVA BILINENSIS na financování přípravy festivalu pěveckých sborů a  přípravu 
Adventního koncertu v Měrunicích dne 2. 12. 2007.     
 
1054  
Žádost MŠ Síbova o použití finančních prostředků z investičního fondu ve výši 42.000,- Kč na opravu 
sociálního zařízení. 
 
1055  
Rozpočtovou změnu č. 167/2007 - navýšení rozpočtu DDM Bílina o částku 7.000,- Kč na odpisy roku 
2007 a zároveň schvaluje doplněný odpisový plán organizace na rok 2007.  
   
1056  
Rozpočtovou změnu č. 168/2007 - navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem o částku 32.000,- Kč na odpisy  
roku 2007 a zároveň schvaluje doplněný odpisový plán organizace na rok 2007.  
 
1057  
Rozpočtovou změnu č. 169/2007 - navýšení rozpočtu ZŠ Aléská o částku 3.000,- Kč na odpisy roku  
2007 a zároveň schvaluje doplněný odpisový plán organizace na rok 2007.  
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1058  
Žádost ZŠ Lidická o výjimku ze směrnice MěÚ č. 4/2007 na nákup interaktivní tabule SMART Board 
680 od společnosti AV MEDIA.  
 
1059  
Žádost ZŠ Lidická o přesun finančních prostředků ve výši 180 000,- Kč z rezervního fondu na fond 
investiční.   
 
1060  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. I/1005, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předložit radě města k porovnání podklady z výběrového řízení za provedené práce u zakázky 
„Oprava podlahy v tělocvičně DDM“, do 5. 12. 2007. 
 

1061  

Odpis pohledávky s příslušenstvím společnosti ČEREMOŠ NAD TISOU, v.o.s  v celkové výši  5 200,- 
Kč, za uloženou pokutu, rozhodnutím č.j. ObŽÚ/04/582/Do ze dne 14. 04. 2004.        
 
1062  
Odpis pohledávky společnosti STANO s.r.o. v celkové výši 5 000,- Kč, za uloženou pokutu, 
rozhodnutím č.j. ObŽÚ/03/1502/Do ze dne 01. 12. 2003.       
 
1063  
Ve smyslu znění § 108 odst. 2 zákona o obcích, v platném znění, použití závěsného odznaku se 
státním znakem České republiky členem rady města panem Michalem Mlejem, pro svatební obřady 
dne 24. listopadu 2007. 
                         

III. neschvaluje 
 

1064  
Ustanovení místního akčního týmu  (MAT) Bílina, jako poradního orgánu Rady města Bílina pro 
řešení sociální problematiky ve městě Bílina. 

 
 

IV. rozhodla 
 

1065  
Snížit paní Martině Uldrychové nájemné za pronájem nebytových prostor na Mírovém náměstí       
č. 71 – knihkupectví, na 50 % současného holého ročního nájemného, s účinností od 1. 1. 2008.  
 
1066  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci  «HNsP – 
výměna oken na lůžkovém oddělení», je  nabídka firmy Idealfenster a.s. Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy KOBLA spol.s.r.o. Pečky. 
 
1067  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci  «Ostraha 
areálu Lázně Kyselka v Bílině», je  nabídka firmy Imrich Záhorčík – hlídací agentura DAGO Marianské 
Radčice. Druhou v pořadí je nabídka firmy ČBS SEVER spol.s.r.o. Sulejovice. 
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1068  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci  «Oprava 
chodníku po pokládce NN, ul. Bořeňská, Kmochova, Nerudova, Fűgnerova a Bezejmenná», je  
nabídka firmy Žejdlík Josef Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy Bezold Bílina. 
 
1069  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci  «Oprava 
chodníku po pokládce NN a vybudování nového chodníku, ul. Pražská – pravá strana v Bílině», je  
nabídka firmy Žejdlík Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy Arpáš Petr s.r.o. Bílina. 
 
1070  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci 
«Rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa - osazení stožárů, stož. výzbrojí, výložníků, svítidel a 
rozvodnic včetně výchozí revize» je  nabídka firmy Stanislav Tejček – Elektroservis Bílina. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy ELINS s.r.o. Litvínov. 
 

 
V. zamítá 

 
1071  
Žádost Atletického klubu Bílina, romského zájmového fotbalového kroužku a Fotbalové školy Bílina 
o snížení nájemného na částku 100,- Kč/hod., za pronájem Zelené haly.   
 
1072  
Žádost ředitelky ZŠ Lidická o ponechání uspořených finančních prostředků, vzniklých přesunem žáků 
z budovy Vrchlická.   

 
 

VI. projednala 
 

1073  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 12. listopadu 2007                
a  ukládá vedoucím odboru nemovitostí a investic a řediteli MěP zpracovat do jednání rady města 
dne 5. 12. 2007 vyjádření k příslušným bodům tohoto zápisu: 
a) ředitel městské policie   bod č.   29 
b) vedoucí odboru nemovitostí a investic bod č.   30  
 

 
 

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

1074  
Rozpočtovou změnu č. 147/2007 - poskytnutí finančního příspěvku Českému zahrádkářskému 
svazu, ZO 4, Bílina na vybudování přípojky el. energie a rozvod k chatkám v celkové výši 50 000,- Kč.   
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VIII. bere na vědomí 
 

1075  
Dopis paní Marie Vrculové – Pohřební ústav Marie Teplice ve věci provozování pohřebních služeb,  
užívání  a rekonstrukce staré obřadní síně v Bílině.  
 
1076  
Splnění usnesení rady města č. 930/2007 ze dne 24. 10. 2007, kterým bylo uloženo Odboru 
nemovitostí a investic zadat vypracování projektové dokumentace na okružní křižovatky Seifertova 
x Pražská x Tyršova x 5. května a Pivovarské náměstí.  
 
1077  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o průběhu plnění usnesení č. 931/2007 ze dne 
24. 10. 2007 a schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení do 05. 12. 2007.  
 
1078  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospoadaření na skládce Chotovenka – 
pískovna, za leden – říjen 2007.  
 
1079  
Zápis z komise pro školství, kulturu a sport ze dne 22. 10. 2007. 
 
1080  
Informaci ředitelky ZŠ Lidická o úspoře finančních prostředků vzniklých přesunem žáků z budovy 
Vrchlická.  Dále viz usnesení č. 1072.  
 
1081  
Informaci tajemníka městského úřadu o uhrazených platbách odborem dopravy, nemovitostí a 
investic, životního prostředí a odborem pro správní a vnitřní věci, za  III. čtvrtletí 2007.   
 
1082  
Informaci místostarosty města o věnování finančního daru od společnosti Elektrowin ve výši 
20 000,- Kč, jako příspěvek na oblast nakládání s odpady. Tuto částku získalo město za nejvíce 
odebraných vysloužilých elektrospotřebičů v rámci akce v Ústeckém kraji.  
 
1083  
Na základě předloženého zápisu z místního šetření ze dne 16. listopadu 2007 splnění usnesení rady 
města č. 927/2007 ze dne 24. 10. 2007, kterým uložila odboru nemovitostí a investic, městským 
technickým službám a odboru dopravy provést kontrolu chodníků, zhotovených v roce 2006 a 2007 
s tím, že v případě zjištění závad proběhne reklamační řízení a následná oprava.  
 
 

IX. stahuje z programu  
 
1084  
Materiál č. 551/2007 - oprava obvodové zdi u městské studny na rozhraní ul. Bořeňská a Kollárova.  
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1085  
Materiál č. 546/2007 s tím, že pronájem nebytových prostor na Mírovém náměstí č. 71 o výměře 
22,33 m2, 11,82 m2 a 36,89 m2 bude opětovně zveřejněn. Výběrové řízení proběhne na schůzi rady                 
19. prosince 2007.  
 
1086  

Materiál č. 555/2007 - obecně závazné vyhlášky č. 11 a 12/2007, které budou předloženy 
k projednání na schůzi rady města 5. prosince 2007.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Václav   Š l a m b o r a  
člen rady města 

Roman  Š e b e k  
místostarosta 

 
 

 
 
 

 
 
 


