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

 

Usnesení z 12. schůze konané dne 30. května 2007 
 

 

Usnesení s termínem č.: 

35  OŠaK  13. 06. 

384  SÚ  13. 06. 

385  SÚ  13. 06. 

386  SÚ  13. 06. 

429  ONI  13. 06. 

430  ONI  13. 06.  

433  MSTB  13. 06.  

270  taj.  27. 06. 

346  star.  27. 06. 

432  SÚ  27. 06.  

434  MTSB  27. 06. 

435  OŽP  27. 06. 

436  ONI  27. 06.  

460  MP,OD,MTSB,ONI27. 06. 

431  MTSB  25. 07.  

348  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.: 197, 345, 347, 349, 382, 383 

_______________________________________________________________________ 
 

R A D A   M Ě S T A    B Í L I N Y 

 

I. ukládá 
 

429  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic vypsat výběrová řízení na zpracování projektových 

dokumentací 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 Síbova 

g) zateplení a výměna oken, MŠ Aléská   ONI – 13. 06.   

 

430  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic vypsat výběrové řízení na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení na opravu komunikace a chodníků v ulici Horská, včetně 

vybudování kanalizace, dle návrhů rady města.    ONI – 13. 06.  

 

431  

Ředitelce Městských technických sluţeb Bílina zpracovat materiál týkající se vyhodnocení 

závěrů analýzy MTSB, zpracovanou společností Newton management v roce 2004. 

         MTSB – 25. 07. 
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432  

Stavebnímu úřadu prověřit technický stav rodinného domu v ul. Palackého nad křiţovatkou a 

předloţit radě města přijatá opatření vyplývající z materiálu č. 155/2007 – nařízení 

neodkladných zabezpečovacích prací na objektech ve špatném stavebně-technickém stavu 

v Bílině.        SÚ – 27. 06. 

           

433  

Ředitelce Městských technických sluţeb Bílina zpracovat materiál týkající se poskytnutí 

finančního příspěvku od města na zakoupení nového speciálního vozidla (kontejnerový 

nosič).         MTSB – 13. 06. 

 

434  

Ředitelce Městských technických sluţeb Bílina dokončit pasportizaci veřejného osvětlení a 

dešťových vpustí ve městě.       MTSB – 27. 06. 

 

435  

Vedoucímu odboru ţivotního prostředí dokončit zjednodušenou pasportizaci zeleně.  

         OŽP – 27. 06.  

436  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic informovat radu města o dalším průběhu 

zkušebního provozu bazénu na Kyselce.     ONI – 27. 06. 

 

 

II. schvaluje 
 

 

437  

Odpisový plán DDM, ZUŠ, KC Kaskáda, Centrální školní jídelny, ZŠ Aléská, ZŠ Za 

Chlumem, ZŠ Lidická, MŠ Síbova a MŠ Čapkova na rok 2007 dle ţádostí ředitelek a ředitelů 

příspěvkových organizací.  

 

438  

Uzavření nájemní smlouvy s paní Rozálií Fodorovou, bytem Na Výsluní 2628, Česká Lípa, na 

pronájem nebytových prostor v Litoměřické ul. č. 1 v I NP o výměře 82,16 m
2 

za cenu 218,- 

Kč m
2
/rok, (výjimka ze směrnice nájemného) s účinností od 1. 7. 2007 na dobu neurčitou, za 

účelem vyuţití jako šicí dílna, sběrna peří a sběrna pro prádelnu s tím, ţe město nebude 

kompenzovat ţádné nájemcem vloţené prostředky. 

 

439  

Prodlouţení termínu plnění usnesení č. 348, kterým bylo uloţeno ředitelce Městských 

technických sluţeb Bílina a vedoucímu odboru nemovitostí a investic řešit finanční a časovou 

posloupnost oprav na plavecké hale, do 22. 8. 2007.  

 

440  

Rozpočtovou změnu č. 62/2007 - převedení 207 000,- Kč z akce výměna termoventilů ZŠ 

Aléská na akci výměna termoventilů ve škole Za Chlumem.  

 

441  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, ul. 5. května 270, s panem Zdeňkem Homolkou na 

dobu určitou jednoho roku.  
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442  

Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 927/15 o celkové výměře 23 m
2
 v k. ú. Bílina. Dle 

směrnice č. 34 MěÚ Bílina (zastavěný pozemek pod garáţí).  

 

443  

Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 927/42 o celkové výměře 22 m
2
 v k. ú. Bílina. Dle 

směrnice č. 34 MěÚ Bílina (zastavěný pozemek pod garáţí). 

 

444  

Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 927/6 o celkové výměře 23 m
2
 v k. ú. Bílina a 

pozemkové parcely č. 927/7 o celkové výměře 23 m
2
 v k. ú. Bílina. Dle směrnice č. 34 MěÚ 

Bílina (zastavěný pozemek pod garáţí). 

 

445  

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2158 o výměře cca 250 m
2
 v k. ú. Bílina, za 

účelem zřízení zahrady.  

 

446  

Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1064/2 o celkové výměře 217 m
2
 v k. ú. Bílina.  

 

447  

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2189 o výměře cca 330 m
2
 v k. ú. Bílina, za 

účelem zřízení předzahrádky.  

 

448  

Záměr pronájmu částí pozemkových parcel č. 2313 a č. 2315 o celkové výměře cca 547 m
2
 v 

k. ú. Bílina, za účelem zřízení zahrady.  

 

449  

Pronájem části pozemkové parcely č. 1683/96 o výměře cca 125 m
2
 v k. ú. Bílina, za účelem 

zřízení zahrady, na dobu neurčitou. Nájemcem je pan Josef Svoboda, bytem v Bílině, 

Teplická 107/55. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.    

 

450  

Pronájem části pozemkové parcely č. 1194/1 o výměře cca 166 m
2
 v k. ú. Bílina, za účelem 

zřízení zahrady, na dobu neurčitou. Nájemcem je paní Blahoslava Pochová a pan Jan Gruncl, 

bytem v Bílině, SHD 577/22. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.    

 

451  

Pronájem podílu o velikosti ½ z pozemkové parcely č. 927/38 o celkové výměře 22 m
2
 v k. ú. 

Bílina na dobu neurčitou. Nájemci jsou manţelé Vladimír a Boţena Kunáškovi, bytem 

v Bílině, Čapkova 839. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.    

 

452  

Pronájem částí pozemkových parcel č. 2315 a č. 2332/1 o celkové výměře cca 550 m
2
 v k. ú.   

Bílina, za účelem zřízení zahrady, na dobu neurčitou. Nájemcem je paní Simona Špičková, 

bytem v Bílině, Za Chlumem 724. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.   

 

453  

Pronájem části pozemkové parcely č. 2332/1 o celkové výměře cca 541 m
2
 v k. ú. Bílina, za 

účelem zřízení zahrady, na dobu neurčitou. Nájemci jsou manţelé Miloslav a Jana Hanzelovi, 

bytem v Bílině, Čapkova 840. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.   



 

 

Usnesení RM z 30. května 2007  4 

454  

Přepis nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 399/1 o celkové výměře cca 200 m
2
 v 

k. ú. Bílina - Újezd na paní Margitu Filovou, bytem Lidická 394/7, Bílina.  

 

 

III. projednala a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 
 

 

455  

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

rok 2007, dle návrhu předloţeného odborem školství a kultury.  

 

456  

Rozpočtovou změnu č. 63/2007 – stanovení rozpočtu ve výši 2 840 000,- Kč na vybudování 

digitálního kina.  

 

457  

Rozpočtovou změnu č. 64/2007 - navýšení rozpočtu na poskytnutí příspěvku HNsP na úpravu 

zeleně a ostrahu objektu.  

  

458  

a) poţadovat od Hornické nemocnice s poliklinikou s. r. o., Bílina vrácení nedočerpané 

dotace na ambulantní pohotovostní péči za rok 2006 v plné výši, 

b) rozpočtovou změnu č. 71/2007 – poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 

450.000,- Kč Hornické nemocnici s poliklinikou s. r. o., Bílina na obnovu zdravotnického 

zařízení, dle předloţeného seznamu,  

c) uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou s. r. o., 

Bílina, na poskytnutí účelového příspěvku ve výši 450.000,- Kč na obnovu 

zdravotnického zařízení.  

 
 

IV. předkládá zastupitelstvu města k projednání 

 
459  

Nabídku na odkoupení akcií společnosti RRA Ústeckého kraje, a.s.  

  

 

V. projednala 

 

460  
Zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 14. května 2007 a 

ukládá vedoucím odborů, ředitelce MTSB a řediteli MěP zpracovat do jednání rady města 

dne 27. června 2007 vyjádření k příslušným bodům (pod čarou) tohoto zápisu: 

a) ředitel městské policie   bod č. 16 

b) vedoucí odboru dopravy   bod č. 17 

c) ředitelka MTSB    bod č. 18, 21 

d) vedoucí odboru nemovitostí a investic bod č. 19, 20 
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VI. rozhodla 
 

461  

Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akci 

„Vybudování odborné učebny fyziky – chemie v ZŠ Aléská“ 

 

 

VII. ruší 
 

462  

Trvalé usnesení č. 362/1999, kterým bylo investičnímu oddělení finančního odboru uloţeno 

předkládat 2 x ročně přehled výběrových řízení, v souladu se Směrnicí č. 04/2007.  

 

 

VIII. zamítá 
 

 

463  

Nabídku na natočení pořadu České televize „Příště u Vás …tentokrát v Bílině“.  

 

 

IX. bere na vědomí 
 

 

464  

Splnění usnesení č. 197, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloţeno zadat 

vypracování studie, řešící stav komunikace a chodníků v ulici Horská, viz usnesení č. 430. 

 

465  

Plnění usnesení č. 270, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno zpracovat 

normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na ţáka (dítě) pro potřeby zpracování 

rozpočtu MŠ a ZŠ zřizovaných městem Bílina, na rok 2008. Tajemník městského úřadu 

předloţí do 27. 6. 2007 konečné normativy pro ZŠ a MŠ na rok 2008, které budou zpracovány 

dle předloţeného návrhu, včetně zapracovaných připomínek členů rady města.  

 

466  

Splnění usnesení č. 345, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloţeno 

informovat radu města o dalším postupu řešení reklamací na koupališti Kyselka, viz usnesení 

č. 436. 

 

467  

Plnění usnesení č. 346, kterým bylo starostovi města uloţeno jednat s ministrem kultury o 

moţnosti vyjmutí objektu pivovaru (jako celku) z kulturních památek.  

 

468  

Splnění usnesení č. 347, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno svolat 

koordinační schůzku s firmou Pentium a příslušných vedoucích odborů k dokončení 

pasportizace technických zařízení města (chodníky, komunikace, zeleň, veřejné osvětlení 

apod. 
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469  

Splnění usnesení č. 349, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloţeno 

zpracovat finanční náročnost projektových dokumentací, viz usnesení č. 429. 

 

470  

Splnění usnesení č. 382, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno vypsat výběrové 

řízení na městského architekta.  

 

471  

Splnění usnesení č. 383, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloţeno 

oslovit bytového architekta ve věci návrhu na rekonstrukci obřadní síně radnice. 

 

472  

Informaci Mgr. Zdeňky Hanzlíkové, členky rady města, k analýze Městských technických 

sluţeb Bílina, zpracovanou společností Newton management v roce 2004, viz usnesení č. 431. 

 

473  

Plánovanou zahraniční cestu do polského druţebního města Bilgoraj ve dnech 31. 5. –

 4. 6. 2007, které se zúčastní starosta města Josef Horáček, členové rady města Mgr. Zdeňka 

Hanzlíková, Ing. Jaroslava Mrázová, vedoucí odboru školství a kultury Veronika Spurná, 

Mgr. Svatopluk Vašut a ředitelka MTSB Ing. Olga Roučková.  

 

474  

Přehled provedených výběrových řízení kat. B dle směrnice 06/2004 – Pravidla pro přípravu a 

zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina, vypsaných do 18. 4. 2007, předloţený 

odborem nemovitostí a investic. 

 

475  

Informaci odboru ţivotního prostředí ohledně úpravy Plánu odpadového hospodářství města 

Bíliny Regionální rozvojovou agenturou ÚK, a.s. a s tím spojené následné opětovné schválení 

plánu.  

 

476  

Hospodaření na skládce Chotovenka - pískovna za měsíc duben 2007. 

 

477  

Zprávu o činnosti komise pro územní plánování za období od 19. března 2007 do 16. května 

2007.  

 

478  

Zápis z jednání bezpečnostní komise ze dne 9. 5. 2007.  

 

479  

Informaci Ústeckého kraje, odboru školství, mládeţe a tělovýchovy, ve věci předloţení 

projektu na vytvoření páteřní školy – Podkrušnohorského gymnázia v Mostě.  

 

480  

Informaci starosty města o zvolení města Bílina do předsednictví Svazu měst a obcí.  

 

481  

Ukončení nájemní smlouvy č. 294 na část pozemku p.č. 1674/6 o výměře cca 380 m
2
  v k. ú. 

Bílina, na vlastní ţádost nájemnice paní Petry Strnadové, bytem v Bílině, Za Chlumem 786. 
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482  

Ukončení nájemní smlouvy č. 281 na část pozemku p.č. 1595/1 o výměře cca 90 m
2
  v k. ú. 

Bílina, na vlastní ţádost manţelů Pochmanových, bytem v Bílině, J. z Poděbrad 877/2a.  

 

483  

Ukončení nájemní smlouvy č. 292 na pozemkovou parcelu č. 1145 o celkové výměře 775 m
2
 

v k. ú. Bílina, na vlastní ţádost paní Věry Procházkové, bytem v Bílině, Čapkova 842.  

 

 

X. stahuje z programu 
 

 

484  

Rozpočtovou změnu č. 61/2007 - navýšení rozpočtu OŠaK na seniorpasy s tím, ţe odbor 

školství a kultury připraví do jednání rady dne 27. června 2007, ve spolupráci s KC Kaskáda, 

návrh jiného řešení.  

 

485  

Materiál č. 244 - vybudování komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě Na Větráku, 

vymezené parcelami č. 2101/6, 2101/2, 2101/3 a 2101/4 s tím, ţe materiál bude doplněn o 

vybudování kanalizace v této lokalitě a návrh na zařazení do investičních akcí na rok 2008.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Šebek 

místostarosta 

Josef Horáček  

starosta města 

 

 

 

 


