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

 

 

Usnesení z 2. schůze konané dne 24. ledna 2007 

________________________________________________________ 
 

 

Usnesení s termínem č.: 
272  SÚ  31. 01.   1/07  FO  07. 02. 

875  taj.  31. 01.   2/07  ONI, TS 07. 02. 

504  ONI  31. 01.   433/06  ONI  28. 02.  

874  taj.  07. 02.       

 

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 
326/06  taj., TS, MěP – čtvrtletně (nahrazuje usn. č. 239/06) 

____________________________________________ 
     

R A D A   M Ě S T A  

 
I. ukládá 

 
34  

Ředitelce městských technických sluţeb projednat s vedoucím zimního stadionu efektivnější 

ekonomické vyuţití provozu zimního stadionu a předloţit je radě města.   

MTSB – 21. 02.  

 

35  

Komisi pro školství, kulturu a sport zpracovat návrhy pro realizaci oprav a údrţby sportovních 

zařízení ve vlastnictví města na roky 2008 – 2010, které budou podkladem pro jednání politických 

stran, hnutí a sdruţení.       

ŠaK – 13. 06.  

 

36  

Vedoucí odboru ŠaK, ve spolupráci s Bílinskou přírodovědnou společností připravit podklady 

k zaloţení Městského muzea v Bílině.  

          ŠaK – 13. 06.  

 

 
II. pověřuje 

 

37  

Starostu města účastí na jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje (společně s  ředitelkou 

Gymnázia Bílina), týkající se systému páteřních škol Ústeckého kraje. 
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III. schvaluje 
 

38  

Směrnici č. 1/2007 Městských technických sluţeb Bílina o poskytování placených sluţeb, 

s účinností od 1. ledna 2007, s úpravami: 

a) plavecká hala 

- permanentní vstupenka dospělí      20 hodin  450,- Kč 

- permanentní vstupenka děti, starobní důchodci   10 hodin  150,- Kč 

- permanentní vstupenka děti, starobní důchodci   20 hodin 250,- Kč 

b) plavecká hala – venkovní bazén a koupaliště Kyselka, 

- vstupné – osoby s průkazem ZTP a ZTP-P                                                              10,- Kč 

 

39  

Rozpočtovou změnu č. 6/2007 - finanční dar z  rezervy rady ve výši 10.000,- Kč Domovu důchodců 

Dubí na pořádání kulturních akcí a výletů pro seniory v roce 2007. 

 

40  

Rozpočtovou změnu č. 7/2007 - navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 170 000,- Kč, ZŠ Lidická 

30 000,- Kč, MŠ M. Švabinského ve výši 20 000 Kč,-, MŠ Čapkova 20 000,- Kč a MŠ Síbova 

25 000,- Kč na výjezdy do škol v přírodě a lyţařské výcviky. 

 

41  

Rozpočtovou změnu č. 9/2007 - finanční dar z rezervy rady ve výši  20.000,- Kč  organizaci KLH 

HC DRACI Bílina na hokejový turnaj ve Fuessen (Německo). 

 

42  

Převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 9. 1999 a 

ze smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 13. 11. 2000, z fyzické osoby Pavel Vrchotka IČO 

477 63 833, na právnickou osobu TAMAT ELEKTRO s.r.o., IČO  273 08 421, a to s účinností od 

1. února 2007.  

 

43  

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

zahrady.  

 

44  

Provedení výměny výlohy za plastová okna v nebytovém prostoru Sídliště Za Chlumem               

č.p. 820/33, který byl pronajat společnosti BÍLEJ s.r.o., za účelem provozování restaurace, na 

náklady města s  tím, ţe náklady nepřesáhnou cenovou nabídku ţadatele. 

 

45  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, ul. SuNN 675/1 se slečnou Lenkou Tonkovou, na dobu 

určitou jednoho roku. 

 

46  

Dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102, odst. 2, písm. j), v platném znění, navýšení celkového počtu 

zaměstnanců městského úřadu na 115 a městské knihovny na 12 zaměstnanců po dobu dlouhodobé 

pracovní neschopnosti, následné mateřské a rodičovské dovolené. 

 

47  

Dodatek č. 3 Směrnice č. 2/2005 o zaměstnaneckém fondu Městského úřadu Bílina, organizačních 

sloţek a Městské policie Bílina, s plaností dnem schválení. 

 

 



Usnesení RM ze dne 24. ledna 2007 3 

48  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 0+1, ul. Tyršova 320, kategorie „rezerva města“ 

s panem Tomášem Kačírkem, na dobu určitou 6 měsíců. 

 

 
IV. zamítá 

 
49  

Ţádost Domu dětí a mládeţe o navýšení rozpočtu na lyţařský výcvik.  

 
 

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

50  

Uzavření smlouvy s Krušnohorským klubem Osek o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

100 000,- Kč na zakoupení sněţné rolby. Zároveň doporučuje ke schválení rozpočtovou změnu      

č. 5/2007. 

 

51  

Uzavření smlouvy s Gymnáziem Bílina o poskytnutí finančního příspěvku na výjezd dětí do školy 

v přírodě ve výši 35 000 Kč, zároveň doporučuje ke schválení rozpočtovou změnu č. 8/2007. 

 

52  

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

za opoţděně uhrazené dluţné nájemné.  

Poplatek z prodlení před zmírněním činí 235.364,- Kč, po zmírnění by činil 19.900,- Kč. 

 

53  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení  panu Stanislavu 

Kulhánkovi  za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

Poplatek z prodlení před zmírněním činí 222.614,- Kč, po zmírnění by činil 19.325,- Kč. 

 

54  

Prominutí poplatků z prodlení za dluţné nájemné a vyúčtování sluţeb všem nájemníkům, kteří 

v době od 1. 3. 2007 do 31. 8. 2007 uhradí městu tento dluh, případně náklady řízení u pravomocně 

vydaných rozhodnutí o vymáhání pohledávky, v plné výši. Po ukončení tohoto období „finančních 

prázdnin“ bude město opět trvat na úhradě poplatků z prodlení v plné výši.  

 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města k    v y d á n í   
 

55  

Obecně závaznou vyhlášku města  č. 1/2007  - o městské policii.  

 
 

VII. projednala a předkládá zastupitelstvu města na   v ě d o m í  
 

56  

Rozhodnutí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje o vyřazení stálého úkrytu civilní 

ochrany, evid. č. 05090007, umístěného v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině, z evidence 

stálých úkrytů. 
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VIII. vyslovuje  
 

57  

Ředitelce Mgr. Boţeně Holkové a zástupkyni ředitelky Mgr. Dagmar Axamitové  Základní školy 

Aléská poděkování za úspěšnou reprezentaci města na celosvětové soutěţi o nejlepší videozáznam, 

zachycující práci ţáků a učitelů s interaktivní tabulí Smart Boaard.  

 

IX. bere na vědomí 
 

58  

Ukončení nájemní smlouvy č. 507 - místo na opěrné zdi stojící na pozemkové parcele č. 12/3  v k.ú. 

Bílina, uzavřené mezi Městem Bílina, jako pronajímatelem a společností EUROPLAKAT spol. 

s.r.o.,  se sídlem v Praze 8, Šaldova 12,  jako nájemcem. 

 

59  

Pověření pana Milana Vondráčka zástupem vedoucího stavebního úřadu, včetně příslušných 

platových náleţitostí, od 26. 01. 2007, do doby nástupu nového vedoucího, vybraného na základě 

výběrového řízení na tuto funkci. 

 

60  

Informaci vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnosprávních kontrolách 

za IV. čtvrtletí 2006. 

 

61  

Podnět Bílinské přírodovědné společnosti k zaloţení Městského muzea Bílina. Dále viz usnesení     

č. 36.  

 

62  

Informaci starosty města k Plánu otvírky, přípravy a dobývání SD a.s. Chomutov, Lom Bílina na 

roky 2008 – 2030.  

 
X. stahuje z programu  

 

63  

Materiál č. 24, bod 2 – ţádost nájemníků domu č.p. 576, 577 v SHD s tím, ţe místostarosta města 

bude jednat s nájemníky domu o změně ţádosti pronájmu. Na základě nové ţádosti připraví 

stavební úřad do příští rady kompromisní návrh pro pronájem části pozemkové parcely č. 1194/1, za 

účelem zřízení zahrady.   

 

64  

Materiál č. 31 - obecně závaznou vyhlášku „O čistotě, ochraně veřejného prostranství a veřejného 

pořádku ve městě“  zpracovanou klubem KSČM, a  obecně závaznou vyhlášku „K zabezpečení 

místních záleţitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích města Bíliny“, zpracovanou 

Městskou policií Bílina s tím, ţe bude svolána schůzka za účasti starosty města, člena klubu KSČM, 

ředitele MěP, vedoucího odboru ţivotního prostředí a výsledek schůzky bude předloţen radě města 

7. února.    

 

 

 

 

Roman  Š e b e k  

místostarosta 

Josef  H o r á č e k  

starosta města 
 


