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R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 
 

Usnesení z 6. schůze v roce 2008, konané dne 26. března 2008  
 
 

Usnesení s termínem č.: 
2 taj. (ONI) 09. 04.   293 MSTB 30. 04.  
239 taj. (ONI) 09. 04.  267 taj. (ONI) 28. 05. 
257 taj. (SÚ) 09. 04.  1044/07 taj. (ONI) 31. 05.  
207 MTSB 30. 04.   70 MTSB 17. 09.  
 
Trvalá usnesení č.: 
607/03  MTSB  měsíčně předkládat vyhodnocení skládky Chotovenka  
1142/03 ONI  prověřit před podpisem nájemní smlouvy, zda-li není žadatel dlužníkem 

179/04  OŽP  při hromadném kácení stromů informovat radu města  
2/06  SÚ  provádět 1x za rok kontrolu estet. udržování plotů v sídlišti SHD 
326/06   taj.,TS,MěP  čtvrtletně předkládat přehled o uhrazených platbách od 50 000,- Kč 

273/07   MTSB  postupně nahrazovat litinové kanalizační vpustě tvrzeným plastem 

274/07  MěP  kontrola dopr. značení u ZŠ na PP I, z důvodu ničení chodníků vozidly 

1045/07 taj. (VO) postupně doplňovat pasportizaci, včetně propojení s odbory a org. 
1087/07 taj. (ŠaK) čtvrtletně předkládat přehled čerpání všech fondů přísp. organizací 

1088  taj. (ONI) pololetně předkládat přehled energ. nákl. v pavilonech 1 a 5 na TP 
256/08  taj. (OŽP) čtvrtletně předkládat zprávu o kontrolách území města – černé skládky 

 
Splněná usnesení č.: 206 

 

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

I. ukládá 
 

256  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru životního prostředí pravidelnou 
kontrolou černých skládek na celém území města Bíliny a čtvrtletně předkládat radě města 
zprávu o provedených kontrolách.      Taj. (OŽP): trvalý 
 
257  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího stavebního úřadu připravením podmínek 
pro vypsání výběrového řízení na realitní kancelář, která by zastupovala město v záměru 
prodeje pivovaru.         Taj. (SÚ): 09. 04.  
 

 
II. schvaluje 

 
 
258  
Rozpočtovou změnu č. 26/2008 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 
111.000,- Kč na opravu bytu správce koupaliště Kyselka.  
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259  
Rozpočtovou změnu č. 27/2008 navýšení rozpočtu odboru školství a kultury z rezervy rady 
města ve výši 8.000,- Kč za pronájem KD Fontány na setkání občanů zaniklých obcí.  
 
260  
Rozpočtovou změnu č. 29/2008 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
v příjmové části o 240.000,- Kč v kapitole 07 – nebytové hospodářství (restaurace Kyselka) a 
ve výdajové části na údržbu o 240 000,- Kč.  
 
261  
Neúčtovat úroky z prodlení za opožděně uhrazenou přefakturaci za opravu bytu paní 
Jaroslavě Řeřichové.  
 
262  
Žádost paní Gabriely Sýkorové o souhlas s podnájmem nebytových prostor v Bílině, Za 
Chlumem č. 820/33 – kadeřnictví – holičství pro paní Marii Sýkorovou, bytem v Bílině, 
Východní ul. č. 506/5 pro účely kadeřnictví – holičství.   
Cena podnájmu a služeb uvedená ve smlouvě o podnájmu mezi nájemcem a podnájemcem 
nebude převyšovat výši nájmu nájemce.  
 
263  
Dodatek č. 3 Směrnice č. 14 o výši nájemného z nebytových prostor, kterým se mění článek 
VII. uvedené směrnice přijaté dne 1. ledna 1999 ve znění pozdějších dodatků. Vypouští se 
konec první věty „…a to 50 % indexu“; uvedená věta zní nově následovně: „Výše nájemného 
dle odstavce 4, 5 a 6 této směrnice bude každý následující rok po vydání směrnice 
upravována v závislosti indexu nárůstu spotřebitelských cen.“ 
 
264  
Úpravu „Pravidel vyřizování žádostí o nájmy bytů ve vlastnictví města Bíliny a bytové 
výměny“ ve smyslu změny článku II. 2. a) „občan ČR“ se mění na „občan EU“.  
 
265  
Žádost ředitelky MŠ Švabinského o použití finančních prostředků z investičního fondu na 
dofinancování nového škrabacího zařízení ve výši 567,10 Kč.  
 
266  
Žádost ředitelky Domu dětí a mládeže Bílina o udělení výjimky ze směrnice č. 4/2007 na 
zajištění rekreačně vzdělávacích pobytů – táborové činnosti.  
 
267  
Podání žádostí do programu ROP NUTS 2 Severozápad na rekonstrukci Mírového náměstí a 
rekonstrukci Zelené haly, sportovních a dětských hřišť s tím, že ukládá tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic aktualizací studie 
proveditelnosti rekonstrukce Mírového náměstí a zadáním zpracování studie proveditelnosti 
rekonstrukce Zelené haly, do 28. května 2008. Odbor nemovitostí a investic připraví 
rozpočtovou změnu. 
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268  
Návrh zadání změn v novém územním plánu města Bíliny.  
 
269  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 207, kterým je ředitelce Městských technických 
služeb Bílina uloženo odstranit horní části u osmi kusů laviček u domů v ulici SUNN č. p. 679 -
680, do 30. dubna 2008.  
 

 

III. souhlasí 
 

270  
S uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Oprava střešního pláště objektu Lesní kavárny na 
Kyselce v Bílině“ se společností H. P. M. s. r. o. Most.  

 
 

IV. zamítá 
 

271  
Žádost paní Gabriely Sýkorové o prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor Za 
Chlumem č. 820/33 – kadeřnictví, z důvodu rekonstrukce provozovny.  
 
272  
Žádost ředitelky Domu dětí a mládeže Bílina o udělení výjimky ze směrnice č. 4/2007 na 
zajištění přepravy osob – výlety, soutěže a na zajištění dodávky kancelářských židlí pro 
zaměstnance DDM. 
 

 

V. rozhodla 
 

273  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku «Lávka přes řeku Bílina a silnici I/13, Bílina» dle § 
38 zákona č. 137/2006 Sb. s tím, že hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií: 

- celková nabídková cena v Kč, váha 80 % 
- termín plnění od převzetí staveniště v týdnech, váha 10 % 
- poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání a převzetí akce, nejvýše 

však 60 měsíců, váha 10 %. 
 
274  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Oprava 
bytu správce koupaliště Kyselka», je nabídka firmy BV s.r.o. Most. Druhou v pořadí je nabídka 
firmy AMIGO Louny.  
 
275  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akci «Nákup 
dvou třítroubových cukrářských pecí s příslušenstvím».  
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276  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akci 
«Přístrojové vybavení počítačové učebny ZŠ Za Chlumem». 
 
277  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akci «Zájezdy 
– autobusová doprava v roce 2008».  
 
278  
Zadat zakázku malého rozsahu na akci «Nákup robotu do školní jídelny při MŠ Švabinského v 
Bílině» dle Směrnice č. 04/2007, čl. VIII., odst. 5, jako specializovanou zakázku, firmě PAVEL 
WALTER Děčín.  
 
279  
Ve věci nuceného vyrovnání úpadce Ing. Jaroslava Hájka požadovat vymožení pohledávky 
v plné výši - bez soudních poplatků a dalšího příslušenství.  

 

 
VI. odvolává 

 
280  
Paní Janu Plevovou z funkce tajemnice komise pro školství, kulturu a sport, ke dni 
26. 3. 2008. 
 
281  
Paní Janu Vondrovou (KSČM) z komise pro školství, kulturu a sport, na vlastní žádost, ke dni 
26. 3. 2008. 

 
 

VII. jmenuje 
 
282  
Paní Veroniku Spurnou tajemnicí komise pro školství, kulturu a sport, ke dni 27. 3. 2008.  
 
283  
Paní Jitku Skalickou (KSČM) členkou komise pro školství, kulturu a sport, kde dni 27. 3. 2008. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 

284  
Neúčtovat úroky z prodlení za opožděně uhrazenou přefakturaci za opravu bytu panu 
Miroslavu Kadeřábkovi.  
 



Usnesení RM ze dne 26. března 2008  5 

 

285  
Přijetí dotace ve výši 10.500.000,00 Kč na dávky sociální péče – příspěvky v hmotné nouzi a 
příspěvky pro zdravotně postižené a zároveň doporučuje schválit rozpočtovou změnu 
č. 24/2008.  
 
286  
Přijetí dotace ve výši 5.598.000,00 Kč na dávky sociální péče – příspěvek na péči a zároveň 
doporučuje schválit rozpočtovou změnu č. 25/2008.  
 

 
IX. bere na vědomí 

 
287  
Splnění usnesení č. 206, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic připravením vypsání výběrového řízení na výstavbu 
mimoúrovňové lávky v prostoru vlakového nádraží, viz usnesení č. 273. 

 
288  
Zápis z komise pro školství, kulturu a sport ze dne 18. února 2008. 
 
289  
Informaci vedoucí odboru školství a kultury o plánu spolupráce s partnerskými městy v roce 
2008.  
 
290  
Informaci ředitele KC Kaskáda, o tom že od 1. 1. 2008 již KC Kaskáda není plátcem DPH.  
 
291  
Žádost občanského sdružení na ochranu a podporu historických, kulturních památek a 
ochranu městské zeleně v Bílině a okolí o restaurování kulturní památky – sloup se sochou 
panny Marie na Mírovém náměstí.  
 
292  
Zprávu odboru životního prostředí k dopisu paní D. Kohoutové ohledně nepovolených 
skládek odpadů na území města Bíliny, viz usnesení č. 256. 
 
293  
Informaci odboru životního prostředí o kácení celkem 33 ks stromů rostoucích v místě 
schválené stavby obchodního centra v Bílině s tím, že radě města bude na schůzi dne 
30. dubna 2008 předložena zpráva o tom, jak bylo s tímto dřevem naloženo.   
 
294  
Nabídku a prezentaci pana Milana Fialy – Realitní kancelář, na zajištění prodeje areálu 
bývalého pivovaru v Bílině, viz usnesení č. 257. 
 
295  
Rezignaci Mgr. Radomíra Johanny na funkci člena Rady města Bíliny. 
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X. stahuje z programu 
 
 
296  
Materiál č. 123 - transformaci právní formy „Pečovatelská služba“. Materiál bude doplněn o 
právní výklad a předložen na příští schůzi rady města. 
 
297  
Část materiálu č. 129 - vypsání výběrových řízení na «Provádění elektoinstalačních, 
zednických a vodoinstalačních prací, revize elektroinstalačních zařízení dle pokynů» a 
«Provádění plynoinstalačních, vodoinstalačních, topenářských prací, revizí a plynoinstalace 
dle pokynů» s tím, že materiál bude přepracován a předložen radě města.   
 
298  
Materiál č. 136 - úpravu rozpočtu odboru školství a kultury – přesun částky 30.000,- Kč 
z Programu podpory kultury a literární fond na akci Belinensis 2008 s tím, že materiál bude 
doplněn o podrobný rozpočet akce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zdeňka Hanzlíková 
členka rady města 

Roman Šebek 
místostarosta města 

 
 
 
 
 
 


