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

 

 

Usnesení z 1. schůze konané dne 10. 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  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 

Splněná usnesení č.: 328+499 (ONI),  

____________________________________________ 
     

R A D A   M Ě S T A  

 
I. ukládá 

 
1  

Vedoucí finančního odboru ve spolupráci s právníkem připravit dohodu o vypořádání 

bezdůvodného obohacení na straně města, v důsledku rekonstrukce domu č.p. 49 v ul. Břeţánská.  

          FO – 07. 02.   

 

2  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic a ředitelce MTSB písemně informovat radu města o 

dalším postupu řešení reklamace bazénu na Kyselce, který bude dohodnut na schůzce 

s dodavatelem stavby dne 31. ledna 2007.        ONI, MTSB – 07. 02.  

 

 
II. ruší 

 

3  

Metodický pokyn pro odbor školství a kultury, platový předpis pro ředitele škol, předškolních a 

školských zařízení, zřizovaných městem Bílina, schválený Radou města Bíliny dne 27. 7. 2005. 

 
 

III. pověřuje 
 

4  

Paní Ivu Zábojníkovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví podpisem smluv                     

o poskytnutí pečovatelské sluţby. 
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IV. schvaluje  
 

5  

Prodlouţení termínu plnění usnesení č. 433/2006 do 28. února 2007, kterým bylo uloţeno 

vedoucímu odboru nemovitostí a investic připravit s městským architektem různé návrhy kompletní 

obnovy obřadní síně radnice.     

 

6  

Úpravu platů ředitelům příspěvkových organizací dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády            

č. 564/2006 Sb.: Mgr. Boţeně Holkové, Mgr. Evě Flenderové, Mgr. Ivaně Svobodové, pí. Elišce 

Růţičkové, pí. Iloně Nováčkové, Bc. Zdeňce Heinrichové, p. Jiřímu Kopovi, pí Dagmar Melcové, 

pí Kristě Sýkorové a p. Petru Máchovi, s platností od 1. ledna 2007.  

 

7  

Rozpočtovou změnu č. 2/2007 - finanční dar z  rezervy rady ve výši 10.000,-  Kč Římskokatolické 

farnosti, arciděkanství Bílina na opravu stupňů schodiště a zhotovení sklopných dveří  do prostoru 

zvonu.  

 

8  

Rozpočtovou změnu č. 3/2007 - navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve výši 30.000,- Kč na akci 

BELINENSIS z rezervy rady města. Pro rok 2007 a další roky musí KC poţádat o finanční 

prostředky z dotací.  

 

9  

Přijetí pozvání starosty města Dippoldiswalde na společenskou akci „Přivítání nového roku“. Za 

město se této akce zúčastní starosta města Josef Horáček, Mgr. Zdeňka Hanzlíková a Ing. Jaroslava 

Mrázová (radní města) a paní Veronika Spurná, vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu 

dne 19. 1. 2006. 

 

10  

Sazebník úhrad za  poskytovaní pečovatelských sluţeb, s platností od 1. 1. 2007. 

 

11  

Rozpočtovou změnu č. 179/2006 - přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 6.000,-

Kč pro Lesy ČR,s.p. Velemín. 

 

12  

Zapůjčení sluţebního vozidla města pěveckému sboru Schola viva Bilinensis, organizovanému pod 

KC Kaskáda, za účelem kulturního vystoupení v druţebním městě Dippoldiswalde, s podmínkou 

prověření pojistného a uzavření smlouvy o výpůjčce na vozidlo.  

 

13  

Poskytnutí náhrady škody 1.000,- Kč panu Jaroslavu Bláhovi ml. z poloţky 5192 – poskytnuté 

neinvestiční příspěvky a náhrady. 

 

14  

Ţádost manţelů Martiny a Milana Vondráčkových o souhlas se stavbou oplocení na části pozemku 

parc. č. 1636/1 v k.ú. Bílina. Jedná se o plochu před objektem č.p. 819, Za Chlumem, který je 

v majetku ţadatelů.  

 

15  

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

se slečnou Lucií Ječmenovou, na dobu určitou šesti měsíců, s moţností opce na dalších šest měsíců.   
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V. zřizuje 
 
16  

Komisi pro Územní plán Sídelního útvaru města Bílina.   

 

 

VI. jmenuje 
 

17  

Ve smyslu § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 předsedy a členy komisí rady města, 

s platností od 10. ledna 2007: 

a) Komise pro školství, kulturu a sport 

Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D. (HNHRM)  - předseda  

další členové: Mgr. Ondráková Eva (SNK–ED), paní Pavlíčková Jana (SNK–ED), Ing. Jaroslava 

Mrázová (HNHRM), pan František Krejčí (KSČM), paní Jana Vondrová (KSČM), pan Jan Beneš 

(LiRA), paní Alena Simčáková (LiRA), Mgr. Zdeňka Jílková (ČSSD), pan Zdeněk Rendl ml. 

(ČSSD),  slečna Martina Tuháčková (ODS),  pan Václav Šotta (ODS),  paní Eva Flenderová (ODS), 

paní Pavlína Hyrmanová – tajemnice.  

 

b) Komise bytová 

Pan Oldřich Bubeníček KSČM - předseda      

další členové: pan Eibl Miroslav (SNK–ED), pan Pavel Ryjáček (HNHRM), pan Josef Mairich 

(LiRA),  pan Jan Řezníček (ČSSD),  paní Soňa Strýčková  - pracovnice odboru SVaZ, paní Dana 

Sáblová – tajemnice.   

     

c) Komise sociálně zdravotní: 

MUDr. Mikolášková Helena (SNK–ED) – předseda 

další členové: paní Kodadová Eva (SNK–ED), Ing. Hazdra Richard (SNK–ED),  MUDr. Jaroslav 

Čermák (HNHRM), Mgr. Jan Maryško (HNHRM), Mgr. Anna Spáčilová  (HNHRM), paní Naděţda 

Maurerová (KSČM),  paní Jitka Brejníková (KSČM),  Mgr. Jana Flašková (LiRA),  paní Ludmila 

Váţná (ČSSD),  pan René Štěpánek (ČSSD), pan Václav Šlambora (ODS), Mgr. Vladimíra 

Hazdrová (ODS), paní Helena Marinčáková  - tajemnice. 

 

d) Komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu  

Pan Rostislav Aulický (ODS) – předseda 

další členové: pan Ondrák Břetislav (SNK–ED),  pan Šlégr Ladislav (SNK – ED), pan Bedřich 

Kubasta (HNHRM),  pan Václav Jeţek (HNHRM),  pan Štefan Nagy (KSČM),  pan Pavel Prchal 

(KSČM),  pan Milan Šraga (LiRA),  pan Pavel Štolpa (LiRA),  pan Kamil Punda  (ČSSD),  

pan Milan Pecháček (ČSSD), pan Petr Procházka (ODS),  pan Tomáš Pulchart – tajemník.  

 

e) Komise bezpečnostní  

Pan Vladimír Řáha (HNHRM) -  předseda  

další členové: Václav Mojţíš (KSČM), pan Tomáš Kačírek (LiRA), pan Karel Kameníček (ČSSD), 

pan Václav Hejda (ODS), paní Yvona Bártová – tajemnice.  

 

f) Komise lázeňská  

MUDr. Závodský Jiří (SNK-ED), pan Pavel Prchal (KSČM), pan Pavel Košťál (LiRA), pan 

Vlastimil Aubrecht st. (ČSSD), MUDr. Miloslava Prejzová (ČSSD), pan Dalibor Duda (ODS),    

Ing. Michal Beňák  - tajemník. 

 

 

 

 



Usnesení RM z 10. ledna 2007 4 

 

18  

Členy hodnotící komise pro výběrová řízení (zakázky malého rozsahu - od 701 tis., do 2 mil. Kč), 

s platností od 10. ledna 2007:  

Pan Roman Šebek (ODS) - předseda 

Mgr. Zuzana Bařtipánová (SNK-ED), pan Miroslav Košťák (SNK–ED), pan Zdeněk Jirásko          

(HNHRM), Mgr. Zdeňka Hanzlíková (HNHRM), pan Rudolf Chlad (KSČM), pan Václav Mojţíš 

(KSČM), pan Pavel Košťál (LiRA), paní Martina Havlová - Aubrechtová (ČSSD), paní Miroslava 

Strunzová – tajemnice. 

 
VII. přiznává 

 

19  

Ředitelce příspěvkové organizace Městské technické sluţby Bílina příplatek za vedení, v souladu     

s § 124 ZP, odst. 3 – stupeň řízení 4 a to ve výši 50 % z přiznaného platového tarifu nejvyššího 

platového stupně.  

 
 

VIII. projednala 
 

20  

Ţádost pana Ladislava Pokorného o kompenzaci nákladů rekonstrukce objektu č.p. 49 v ul. 

Břeţánská. Viz usnesení č. 1.  

 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   k e    s c h v á l e n í  
 

21  

Návrh MTSB na odprodej motorových vozidel za doporučenou cenu  znaleckých posudků: 

- Škoda Felicia Kombi LX, 1,9 D     SPZ: TPJ 73-31 za cenu 38.300,-   Kč  

- speciální vozidlo (zameták) Avia A31.1K, SSaZ   SPZ: TPA 66-45 za cenu 12.400,-   Kč  

- speciální vozidlo (zameták) IFA KM 2301          SPZ: TPA 32-77 za cenu 18.900,-   Kč 

- LIAZ BOBR 16.2     SPZ: TPA 50-20  za cenu 103.800,- Kč 

- LIAZ BOBR 12.1     SPZ: TPA 50-58 za cenu 14.700-    Kč 

 

22  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem a Domovem důchodců Bystřany o poskytnutí finančního 

příspěvku na zakoupení polohovacího lůţka a zároveň doporučuje ZM ke schválení rozpočtovou 

změnu č. 1/2007 ve výši 23 500,- Kč. 

 

23  

Darovací smlouvu o  poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdruţení Most k naději na 

provoz Linky duševní tísně ve výši 100 000,00 Kč a uzavření dodatku č. 5 k  „Dohodě o 

spolupráci…“ s částkou 285.000,00 Kč na podporu preventivních protidrogových aktivit na území 

města Bíliny – zajištění projektu „Asistent pro terénní kontakt 2007“. 

 

24  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina o podmínkách 

provozování Ambulantní pohotovostní péče v Bílině na rok 2007.  
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25 

Program prevence kriminality na rok 2007 s 10 % podílem města celkových nákladů na:  

a) rozšíření městského kamerového dohlíţecího systému do ulice A.Sovy a do ulice Čapkova 

           (podíl města 99 548,26 Kč), 

b) vybudování sportovního hřiště v lokalitě Teplického předměstí (podíl města 143 133,20 Kč),           

c) informační tabule, Auto není trezor a Město je monitorováno městským kamerovým 

           dohlíţecím systémem (podíl města 7 278,04 Kč). 

 
X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  k   z a m í t n u t í  

 

26 

Nabídku p. Miroslava Turka na zajišťování sluţby provozování sběrného dvora.  

 
XI. bere na vědomí 

 
27 

Přehled výběrových řízení, provedených odborem nemovitostí a investic, dle interních pravidel 

města, kategorie B, za IV. čtvrtletí 2006. 

 

28 

Splnění usnesení rady č. 328 + 499/2006, kterým bylo uloţeno odboru nemovitostí a investic jednat 

s panem Svobodou o moţné koupi objektu s veřejnými WC v prostoru bývalé městské trţnice. 

Vzhledem k tomu, ţe s kupní cenou navrhovanou odborem nemovitostí a investic majitel 

nesouhlasil, byl dalším jednáním pověřen místostarosta. 

 

29 

Zprávu  o plnění usnesení č. 504/2006 ze dne 28. června 2006, kterým bylo uloţeno vedoucímu 

odboru nemovitostí a investic a ředitelce MTSB předloţit průběh reklamací koupaliště Kyselka. 

Dále viz usnesení č. 2.  

 

30 

Informaci odboru ţivotního prostředí o postupné rekonstrukci dvouřadé aleje podél tenisových 

kurtů v Kyselské ulici ve městě Bílina.  

 

31 

Statut projektu „Komunitní plánování města Bíliny“. 

 

32 

 Informaci starosty města o úspěšné reprezentaci Základní školy Aléská na celosvětové soutěţi         

o nejlepší videozáznam, zachycující práci ţáků a učitelů s interaktivní tabulí Smart Board.   

                                                            

XII. stahuje z programu 
 

33 

Materiál č. 13 – ţádost paní Jany Kovaříkové o finanční příspěvek na instalaci interiérového 

zářivkového osvětlení v pronajatých nebytových prostorách města, ul. Břeţánská č.p. 49. Materiál 

bude předloţen na další schůzi rady města, s novým návrhem řešení.  

 
Mgr. Vladimíra Hazdrová 

člen rady města 

Josef  H o r á č e k  

starosta města 

 


