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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 

 

Usnesení ze 6. schůze konané dne 21. března 2007 
 

 

Usnesení s termínem č.: 
125  MTSB  04. 04.   214  OD, ONI, MTSB, MP 18. 04. 

433/06  ONI  04. 04.   875/06  taj.   18. 04. 

65   MTSB  04. 04.   196  OD, ONI  30. 04. 

67  OŠaK  04. 04.   197  ONI   30. 04. 

160  ONI  04. 04.   198  star.   30. 04. 

195  ONI  04. 04.   66  ONI, MTSB  02. 05.  

    

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 

124/07  ONI – pololetně 

 

 

RADA MĚSTA BÍLINY 
 

I. ukládá  
 

195  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic vypsat výběrové řízení na zhotovení projektové 

dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce objektu č. p. 668, v ulici M. Švabinského v Bílině 

na mateřskou školu“ s tím, ţe prostor po klubu důchodců bude vyuţit pro ordinaci dětské lékařky. 

           ONI – 04. 04. 

            

196  

Vedoucímu odboru dopravy, ve spolupráci s vedoucím odboru nemovitostí a investic zpracovat 

koncepci oprav chodníků s vyznačením priorit.      OD, ONI – 30. 04.  

                 

197  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic zadat vypracování studie, řešící stav komunikace a 

chodníků v ulici Horská.              ONI – 30. 04.    

 

198  

Starostovi města jednat s panem Petrem Junkem o moţném přestěhování jeho firmy, z druhé části 

nebytových prostor v Komenského ul. č. 38/12, do jiného objektu.   Star. – 30. 04.  
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II. schvaluje 

 
199  

Odpis nedobytných pohledávek za Holubovu Annu ve výši 694,- Kč za nezaplacené vyúčtování 

sluţeb, za Mášovou Marii ve výši 680,- Kč za nezaplacené nájemné, za Červinku Jiřího ve výši 794,- 

Kč za nezaplacené vyúčtování sluţeb, za Šteflovou Annu ve výši 663,- Kč za nezaplacené 

vyúčtování sluţeb a za Jirsu Josefa ve výši 819,- Kč za nezaplacené vyúčtování sluţeb. 

 

200  

Uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Křepelou, na byt č. 5, o velikosti 1+1, Tyršova 320,  

kategorie „bezbariérový“, na dobu neurčitou. 

 

201  

Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 06/669/1-1 mezi Městem Bílina a spol. Hexaplan, s. r. o. 

Brno, kterým se navyšuje původní cena díla „Vypracování dokumentace“, přikládané k návrhu na 

vydání územního rozhodnutí, a pro stavební povolení na akci „Lávka přes řeku Bílina a silnici I/13“ 

o 148 750,00 Kč včetně DPH, tzn. na celkovou výši 833 000,00 Kč, včetně DPH.   

 

202  

Uzavření nájemní smlouvy s firmou TRUNN, s.r.o., na pronájem nebytových  prostor  v Litoměřické 

ul. č. 1 v I. NP o výměře 191,26 m
2
, za cenu 218,- Kč/m

2
/rok, (výjimka ze směrnice o výši 

nájemného), s účinností od 1. 4. 2007 na dobu neurčitou, za účelem vyuţití jako truhlárna. 

 

203  

Zveřejnění pronájmu nebytových prostor v Komenského ul. č. 38/12, I. NP, o výměře 61,50 m
2
 .  

 

204  

Rozpočtovou změnu č. 30/2007 – sponzorský dar od Mgr. Anny Spáčilové - Lékárna Salvia, členům 

Klubu důchodců I v Bílině, ve výši 5 000,- Kč.  

 

205  

Rozpočtovou změnu č. 31/2007 – sponzorský dar od Mgr. Moniky Peterkové – Lékárna na 

Teplickém Předměstí, členům Klubu důchodců II v Bílině, ve výši 5 000,- Kč.  

 

206  

Rozpočtovou změnu č. 32/2007 - finanční dar z  rezervy rady města ve výši 15 000,- Kč Základní 

organizaci Českého svazu včelařů Bílina na sníţení nákladů s léčením včelstev, a na podporu 

vzdělávací a spolkové činnosti členů základní organizace.   

 

207  

Rozpočtovou změnu č. 33/2007 - finanční dar z  rezervy rady města ve výši 5 000,- Kč Svazu tělesně 

postiţených v ČR, okresní organizace Teplice na 22. ročník sportovního setkání vozíčkářů, zdravotně 

a mentálně postiţených dětí a mládeţe, který se koná ve dnech 25. - 27. května 2007 v Teplicích.   

 

208  

Rozpočtovou změnu  č. 34/2007 - finanční dar z  rezervy pro sportovní organizace ve výši 5 000,- Kč 

Sportovnímu kuţelkářskému klubu Bílina na nákup cen do turnaje 5. ročníku memoriálu Emila 

Altmana, který se koná ve dnech 29. 4 – 13. 5. 2007.  
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209  

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

zaměstnanců Městského úřadu Bílina na 114, z důvodů neobsazení funkce řidiče, s platností od        

1. dubna 2007. 

 

210  

Celkový počet dohod o pracovní činnosti, popřípadě dohod o provedení práce, vykonávaných na 

Městském úřadě v Bílině v r. 2007 na 37, s platností  od 1. dubna 2007. 

 

211  

Ţádost Českého rybářského svazu v Bílině o pouţití znaku města při pořádání závodů 5. května 

2007.  

 

212  

Výstavbu sportoviště na ZŠ Aléská, která bude hrazena z finančních prostředků ČEZ, a.s. Praha. 

Zároveň uděluje výjimku ze směrnice městského úřadu č. 06/2004 - pravidla pro přípravu a zadávání 

zakázek malého rozsahu městem Bílina a rozhodla oslovit k realizaci stavby společnost Sportovní 

stavby Linhart, s.r.o. Mladá Boleslav.  

 

                                                        

III. neschvaluje 

 
213  

Realizaci výstavby chodníku okolo domu č. p. 226, v ul. Litoměřická.    

 

 

IV. projednala  

 
214  

Materiál č. 126 - zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 5. 3. 2007  

a  u k l á d á  vedoucím odborů, ředitelce MTSB a řediteli MěP zpracovat do jednání rady města      

18. dubna 2007 vyjádření k příslušným bodům tohoto zápisu:   

a) vedoucí odboru dopravy     body č. 1, 2, 5 

b) vedoucí odboru nemovitostí a investic   bod č. 7 

c) ředitelce městských technických sluţeb  body č. 8, 9, 12, 13 

d) řediteli městské policie    body č. 10, 11      

 

 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 

 
215  

Záměr uzavření smlouvy na poskytnutí dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v 

Bílině, pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou působností, mezi Ústeckým krajem a 

Městem Bílina, s platností od 1. dubna 2007.  
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VI. ruší 

 
216  

Výběrové řízení na nákup dvou sluţebních vozidel zn. Volkswagen Caddy 1,9 TDI (diesel) pro 

městskou policii. Zároveň schvaluje vypsání nového výběrového řízení na nákup uvedených vozidel 

s tím, ţe  v podmínkách budou zveřejněny veškeré podklady, které je nutné k nabídkám doloţit.   

 

 

VII. bere na vědomí 

 
217  

Zprávu o činnosti KC Kaskáda za rok 2006, předloţenou p. Petrem Máchou,  který je pověřený 

řízením KC Kaskáda.  

 

218  

Zprávu jednatele společnosti VITA s.r.o., Duchcov o počtu ošetřených pacientů na Ambulantní 

pohotovostní péči v duchcovské nemocnici za rok 2006.    

 

219  

Informaci Mgr. Zdeňky Hanzlíkové ze setkání starostů, místostarostů a zastupitelů Ústeckého kraje, 

pořádané společností Regionservis s.r.o., v Teplicích dne 8. března 2007.   

 

 

VIII. stahuje z programu 

 
220  

Materiál č. 130  - „Studie modernizace malometráţních bytů Havířská“ s tím, ţe na základě výsledku 

jednání zástupců politických subjektů bude studie doplněna a předloţena radě města 4. dubna 2007.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman  Š e b e k  

místostarosta 
Josef  H o r á č e k 

starosta města 

 


