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Usnesení RM z 2. května 2007 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

UUssnneesseenníí  zz  99..  sscchhůůzzee  kkoonnaannéé  ddnnee  22..  kkvvěěttnnaa  22000077  

 
Usnesení s termínem č.: 

433/06  ONI  16. 05.  

67  OŠaK  16. 05. 

197  ONI  16. 05.  

198  star.   16. 05.  

344  star., MS 16. 05.  

271  taj.  16. 05. 

270  taj.   30. 05.  

345  ONI  30. 05. 

346  star.  30. 05.  

347  taj.  30. 05.  

348  MTSB, ONI 30. 05.  

349  ONI  30. 05.   

35  OŠaK  13. 06. 

 

Trvalá usnesení č.: 

362/99  ONI 

489/01  MS, ved. odb. 

607/03  MTSB – měsíčně 

1143/03 ONI 

179/04  OŽP 

2/06  SÚ 

3/06  MSTB 

938/06  ONI – čtvrtletně 

326/06  taj., TS, MěP – čtvrtletně 

124/07  ONI – pololetně 

273/07  MTSB 

274/07  MěP 

 

Splněná usnesení č.: 362/99, 66, 223 (ONI), 196 (ONI, OD), 3/06 (MTSB), 221 (star.), 272 (VO) 

 
R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 

 

I. ukládá 

 

344  

Starostovi a místostarostovi města jednat s panem Jaromírem Novým o možnosti ukončení 

nájemní smlouvy v restauraci Kyselka dohodou, ke konci letní sezóny 2007.  

         star., MS – 16. 05.  

345  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic informovat radu města o dalším postupu řešení 

reklamací na koupališti Kyselka.     ONI – 30. 05.  

 

346  

Starostovi města jednat s ministrem kultury o možnosti vyjmutí objektu pivovaru jako celku 

z kulturních památek.       star. – 30. 05. 

  

347  
Tajemníkovi města svolat koordinační schůzku s firmou Pentium a příslušných vedoucích 
odborů k dokončení pasportizace technických zařízení města (chodníky, komunikace, zeleň, 
veřejné osvětlení apod.)       taj. – 30. 05. 
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348  

Ředitelce Městských technických služeb Bílina a vedoucímu odboru nemovitostí a investic 

řešit finanční a časovou posloupnost oprav na plavecké hale.  ONI – 30. 05. 

 

349  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic zpracovat finanční náročnost následujících 
projektových dokumentací: 

1) zateplení a výměna oken, ZŠ Za Chlumem 
2) zateplení a výměna oken, ZŠ Aléská 
3) zateplení a výměna oken, MŠ Švabinského 
4) zateplení a výměna oken, MŠ Žižkovo údolí 
5) zateplení a výměna oken, MŠ Čapkova 
6) zateplení a výměna oken, MŠ Síbova 
7) zateplení a výměna oken, MŠ Aléská  
8) pasport zeleně v katastru města Bíliny 
9) revitalizace sídliště Pražské Předměstí 
10) rekonstrukce veřejného osvětlení a pochůzných komunikací 

ONI – 30. 05. 

 

II. schvaluje 

 

350  
Stanovení priorit při opravách chodníků dle „Koncepce oprav chodníků“, zpracované 
odborem nemovitostí a investic, s vyloučením oblasti Srbsko. 
 
351  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 27, o velikosti 1+2, Tyršova 320, kategorie „rozjezdový“, 

se slečnou Nataliyí Matsko a s panem Janem Liškou, na dobu určitou jednoho roku. 

 

352  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 1+2, Za Chlumem 754, s panem Tomášem 

Kačírkem, na dobu určitou jednoho roku. 

 

353  

Záměr opravy podlahy tanečního sálu Základní umělecké školy Bílina včetně položení 

parketových vlysů. Odbor nemovitostí a investic zpracuje do příští schůze rady města 

rozpočtovou změnu. 

 

354  

Mimořádnou odměnu ředitelce Městské knihovny za mimořádné práce spojené 

s rekonstrukcí půjčoven v hlavní budově Městské knihovny v měsíci dubnu, dle návrhu 

vedoucí odboru školství a kultury. 
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355  

Odejmutí osobního příplatku paní Iloně Nováčkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Čapkova 

869, příspěvková organizace, s účinností od 1. 6. 2007 do 31. 12. 2007, z důvodu 

neodstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou. 

 

356  

Odpis pohledávky s příslušenstvím pana  Karla Brabce v celkové výši  4 600,- Kč,  za pokutu 

uloženou rozhodnutím č. j. ObŽÚ/03/175/Do, ze dne 28. 04. 2003.    

          

357  

Odpis pohledávky pana Petra Fencla v celkové výši 5 000,- Kč, za pokutu uloženou 

rozhodnutím č. j. ObŽÚ/05/177/Ge, ze dne 03. 02. 2005.      

 

358  

Rada města schvaluje odpis pohledávky s příslušenstvím společnosti J a J VARIA spol. s r. o. 

v celkové výši 5 200,- Kč, za pokutu uloženou rozhodnutím č. j. ObŽÚ/02/991, ze dne 

27. 08. 2002. 

               

359  

Odpis pohledávky společnosti BOHEMIA GROUP Marketing, spol. s r. o. v celkové výši  

10.000,- Kč, za pokutu uloženou rozhodnutím č. j. ObŽÚ/03/1766/Do, ze dne 16. 01. 2004.      

 

360  

Rozpočtovou změnu č. 52/2007 - přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 

8.000,- Kč pro Lesy ČR, s. p. Velemín. 

 

361  

Směrnici č. 04/2007 „Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem 

Bílina“, s účinností od 2. května 2007, s doplněním o kategorii „C“ od 2 do 6 mil. Kč a 

doplněním o hodnotícího kritéria tak, aby se mohly uplatnit názory členů hodnotící komise 

(např. reference apod.). Touto směrnicí se ruší Směrnice č. 06/2004.  

 

362  

Prodloužení termínu plnění usnesení č. 433/2006, kterým bylo vedoucímu odboru 

nemovitostí a investic uloženo připravit s městským architektem různé návrhy kompletní 

obnovy obřadní síně, do 16. května 2007. 

 

363  

Prodloužení termínu plnění usnesení č. 197, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a 

investic uloženo zadat vypracování studie, řešící stav komunikace a chodníků v ulici Horská, 

do 16. května 2007.  
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364  

Prodloužení termínu plnění usnesení č. 67 do 16. května 2007 a ukládá vedoucí odboru 

školství a kultury uloženo požádat Ministerstvo kultury ČR o vyjmutí objektu pivovaru jako 

celku z kulturních památek.  

 

III. zamítá 
 

365  

Žádost pana Jaromíra Nového o snížení nájemného za pronájem předzahrádky v restauraci 

Kyselka. 

 

IV. rozhodla 

 

366  

Odstoupit od podpisu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Litoměřické 

ul. č. 1 - bývalá výrobna baget, s panem Tomášem Páleníkem. Nebytové prostory budou 

zveřejněny k dalšímu pronájmu za cenu 213,- Kč/m2/rok (výjimka ze směrnice nájemného). 

 

V. jmenuje 

 

367  

Pana Josefa Horáčka, nar. 12. ledna 1946, bytem Mírové náměstí, č. p. 48/4, 418 01 Bílina, 
nadále členem správní rady společnosti TERRA NATURA, o. p. s., se sídlem Hrobčice, pro další 
funkční období, tzn. s platností od 10. května 2007 do 10. května 2010.  

 

VI. souhlasí 

 

368  

S pořádáním maximálně dvou koncertů pěveckého souboru Schola Viva Bilinensis v obřadní 

síni Městského úřadu Bílina, v roce 2007. 

 

VII. bere na vědomí 

 

369  

Plnění usnesení č. 3/06 - informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o čerpání 

rezervního a investičního fondu za období leden – březen 2007. 

 

370  

Splnění usnesení č. 66, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic a ředitelce 

MTSB uloženo informovat písemně radu města o dalším postupu řešení reklamace bazénu 

na Kyselce, který vzejde z jednání v dubnu 2007. 
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371  
Splnění usnesení č. 196, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy, ve spolupráci s vedoucím 
odboru nemovitostí a investic zpracovat koncepci oprav chodníků s vyznačením priorit, viz 
usnesení č. 350. 
 

372  

Plnění usnesení č. 198, kterým bylo uloženo starostovi města jednat s panem Petrem Junkem 

o možném přestěhování jeho firmy, z druhé části nebytových prostor v Komenského ulici 

č. 38/12, do jiného objektu. Další informace podá starosta města na další schůzi rady města. 

 

373  

Splnění usnesení č. 221, kterým bylo starostovi města uloženo vyvolat jednání s nájemníky 

Hotelu U Lva o výši ceny za pronájem nebytových prostor hotelu. Výsledek jednání bude 

předložen na další schůzi rady města.  

 

374  

Splnění usnesení č. 223, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloženo zadat 

projektovou dokumentaci na rekonstrukci veřejných WC na bývalé tržnici.  

 

375  

Splnění usnesení č. 272, kterým bylo uloženo vedoucím odborů pozastavit do doby 

projednání Směrnice č. 04/2007 „Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu 

městem Bílina“, zadávání zakázek malého rozsahu.  

 

376  

Plnění usnesení č. 362/99 - přehled výběrových řízení dle interních pravidel města, 

kategorie B, za I. čtvrtletí 2007, předložený odborem nemovitostí a investic.  

 

377  

Zprávu vedoucího odboru životního prostředí o výsledku služební pracovní cesty ze zasedání 

OPS-Euroregionu Labe ze dne 4. dubna 2007 na Zemském úřadě v Pirně v Německu.  

 

378  

Přehled vynaložených prostředků Městské policie Bílina nad 50 tis. Kč za I. čtvrtletí 2007. 

 

379  

Dopis paní Andrei Schambergerové ohledně údržby pískovišť ve městě. Dopis bude 
postoupen Městským technickým službám Bílina. 
 
380  
Informaci tajemníka městského úřadu o konání slavnostního kladení věnců na městském 
hřbitově dne 7. května 2007 v 15,00 hodin. 
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VIII. stahuje z programu 

 
381  

Materiál č. 209 - servis čističek vzduchu v Hotelu U Lva s tím, že materiál bude doplněn o 

stanovisko finančního odboru a předložen k projednání na další schůzi rady města.  

 
 

     

 

 

  

 

 
 

Roman Šebek  
místostarosta města 

Michal Mlej 
člen rady města 

 

 


