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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 

 

Usnesení z 5. schůze konané dne 7. března 2007 
 

 

Usnesení s termínem č.: 
125  MTSB  21. 03.   65   TS  04. 04.   

433/06  ONI  04. 04.   875  taj.  18. 04. 
67  OŠaK  04. 04.   66  ONI, TS 02. 05.   

160  ONI  04. 04.   

 

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  

 
160  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic prověřit možnost napojení restaurace a tenisových kurtů 

na Kyselce na kanalizaci.       ONI – 04. 04. 07  

 

II. schvaluje 

 
161  

Rozpočtovou změnu č. 22/2007 - navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 100 000,- Kč 

na akci – výměna výlohy u nebytového prostoru Za Chlumem 820/33.  

 

162  

Uzavření smlouvy s SK ZvŠI a SPC Bílina o poskytnutí finančního daru, z rezervy pro sportovní 

organizace ve výši 10 000,- Kč, na pořádání Mistrovství ČR v atletice pro mentálně postiženou 

mládež, které se uskuteční 25. – 26. 5. 2007. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu  č. 24/2007.  

 

163  

Uzavření smlouvy s SK ZvŠI a SPC Bílina o poskytnutí finančního daru, z programu podpory 

kultury ve výši Kč 5 000,- Kč, na účast na Mezinárodním hudebním a sportovním  festivalu pro děti 

a mládež se zdravotním a mentálním postižením, které se koná 5. – 8. 6. 2007 na Plumlovské 

přehradě u Prostějova. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 25/2007.  

 

164  

Rozpočtovou změnu č. 26/2007 – finanční dar z programu podpory kultury města ve výši 20 000,- 

Kč na uspořádání výběrového předkola „Babí léto na Kyselce“ firmě – J. Luňák – HAKIM.  
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165  

Rozpočtovou změnu č. 27/2007 - navýšení rozpočtu odboru školství a kultury o 75.000,- Kč na 

zhotovení videokroniky města Bíliny firmou MK STUDIO, v roce 2007. 

 

166  

Rozpočtovou změnu č. 28/2007 – navýšení rozpočtu MěTSB na mzdové prostředky ve výši           

99 938,- Kč. 

 

167  

Rozpočtovou změnu č. 29/2007 – finanční dar pro pí Janu Vašinovou ve výši 10 000,- Kč, z rezervy 

rady, jako nenávratnou půjčku na obnovu bytu po výbuchu a požáru v sousedním bytě.  

 

168  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Lucii 

Goldové, za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 

Poplatek z prodlení před zmírněním činil 16.109,-  Kč,  po zmírnění činí 1.625,- Kč. 

 

169  

Odpis nedobytné pohledávky po zemřelém panu Josefu Němcovi ve výši 5 461,- Kč, za 

odběratelskou fakturu č. 38/1999.        

 

170  

Odpis nedobytné pohledávky paní Margity Čonkové ve výši 131,- Kč, za odběratelskou fakturu               

č. 5/2004. 

 

171  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, ul. Důlní 399, s panem Vladimírem Šedivým, na dobu 

určitou jednoho roku. 

 

172  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, ul. 5. května 270, s panem Jaroslavem Gabčem, 

s podmínkou úhrady dluhu ve výši 7.248,- Kč, na dobu určitou šesti měsíců. 

 

173  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12,  ul. Důlní 425, s paní Martou Botošovou, na dobu jednoho 

měsíce s opcí, s podmínkou úhrady dluhu za odpad.   

 

174  

Navýšení ceny za krátkodobý pronájem tělocvičny ZŠ Aléská, na výši 120,- Kč/hod., s platností od 

1. května 2007. 

 

175  

Vydání písemného souhlasu Města Bíliny pro účely vodoprávních řízení o povolení k odběru 

povrchových vod,  pomocí zvláštního technického zařízení (např. čerpadlo) z Lukovského potoka, 

v katastrálním území Bílina. 

 

176  

Podání žádosti o dotaci ředitelem ZUŠ Bílina na zakoupení interaktivní tabule v hodnotě do 

150 000,- Kč. V případě získání dotace schvaluje podíl města ve výši 50 000,- Kč.  

 

177  

Prodloužení termínu splnění usnesení rady města č. 433/06, týkající se návrhu obnovy obřadní síně 

radnice, do konce března 2007.  
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178  

Prodloužení termínu plnění usnesení č. I/67 – vyřazení objektu pivovaru ze seznamu kulturních 

památek,  do 4. dubna 2007.  

 

179  

Začlenění „stavebního úřadu“ a organizační složky „Jednotka sboru dobrovolných hasičů“ do 

organizačního schématu Města Bílina, schváleného usnesením rady města č. 949 dne 13. 12. 2006, 

jako příloha č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Bílina, s platností od 1. ledna 2007.   

 

 

 

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

 
180  

Rozpočtovou změnu  č. 19/2007 -  převod nedočerpaného rozpočtu z roku 2006 do roku 2007  -        

I. etapa – Komunitní plánování, ve výši 480 000,- Kč. 

 

181  

Odpis nedobytné pohledávky za paní Annu Luxíkovou ve výši 58.228,- Kč,  za nezaplacené dlužné 

nájemné.  

 

 

IV. projednala a předkládá zastupitelstvu města   n a   v ě d o m í  
 

182  

Zprávu ředitele o činnosti Městské policie v Bílině za rok 2006.  

 

 

V. neschvaluje 

 
183  

Rozpočtovou změnu č. 23/2007 - navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 100.000,-Kč, na pořízení 

nových tabulí a doporučuje  ředitelce základní školy požádat o dotaci.  

 

 

VI. odvolává 

 
184  

Paní Pavlínu Hyrmanovou z funkce tajemnice komise pro školství, kulturu a sport, k datu 31. ledna 

2007.  

 

VII. jmenuje 
 

185  

Paní Janu Plevovu tajemnicí komise pro školství, kulturu a sport a paní Veroniku Spurnou členem 

komise pro školství, kulturu a sport, s platností od 1. února 2007. 
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186  

Ing. Michala Beňáka nadále členem dozorčí rady společnosti TERRA NATURA, o.p.s., pro další 

funkční období, tzn. do 10. května 2010.  

 

 

VIII. bere na vědomí 

 
187  

Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospodaření na skládce Chotovenka - 

pískovna, za měsíc leden 2007.  

 
188  

Přehled podnájemních vztahů na pronájem nebytových prostor města, uzavřených na základě 

souhlasu rady města.  

 

189  

Zápis ze schůze komise pro školství, kulturu a sport ze dne 31. ledna 2007. 

 

190  

Zápis ze schůze bezpečnostní komise ze dne 12. února 2007.  

 

191  

Výroční zprávu Městského úřadu Bílina o poskytování informací, dle zákona č. 106/199 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím za rok 2006. 

 

 

IX. stahuje z programu  

 
192  

Materiál č. 102, bod 2 – odpis nedobytných pohledávek. Materiál bude doplněn o období 

vyúčtování služeb a bude předložen radě města do 21. března 2007. 

 

193  

Materiál č. 118 – nabídka veřejné zakázky „Rekonstrukce dvou antukových tenisových dvorců na 

umělý povrch“.  

 

194  

Materiál č. 121 - žádost pana Jaromíra Nového o snížení nájemného za pronájem předzahrádky 

v restauraci Kyselka. 

 

 

 

 

 

 

 

Roman  Š e b e k  

místostarosta 

Josef   H o r á č e k  

starosta města 

 


