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

 
Usnesení z 21. schůze v roce 2008, konané dne 5. listopadu 2008  

 
 

Usnesení s termínem č.: 
941 ONI 03. 12.  1062  Taj. (ONI)  03. 12. 
1057 Taj. (SÚ) 03. 12. 1063 Taj. (ONI)    03. 12. 
1061 Taj. (ONI) 03. 12. 1064 Taj. (ONI) 03. 12. 
 
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 

1088/07 taj. (ONI) pololetně předkládat přehled energ. nákl. v pavilonech 1 a 5 na TP 

 
Splněná usnesení č.: 523, 973, 904, 972, 1058 

 
  

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

I. ukládá 
 

1061  

Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním 

vybudování veřejného osvětlení u garáţí u „bývalé pasovky Za Chlumem“ a u garáţí v ulici 

Čapkova.                    Taj.(ONI) 03. 12. 

 

1062  

Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním 

opravy odstavné plochy a komunikace, která je v havarijním stavu z ulice 5. května 

k prodejně STAMA – staviva a firmy Hörmann – vratové systémy a přípravou projektové 

dokumentace k vybudování parkoviště, která bude zařazena do rozpočtu na rok 2009. 

            Taj.(ONI) 03. 12. 

 

1063  

Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic k provedení 

opravy schodů a nátěru zábradlí vedoucích z ulice Jiráskova do ulice Síbova k restauraci 

„Komplex“.               Taj.(ONI) 03. 12. 
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II. schvaluje 
 

1065  

Rozpočtovou změnu č. 149/2008 - navýšení rozpočtu o 598 000 Kč na veřejné osvětlení v ul. 

Skleničkova a Kyselská. 

 

1066  

Rozpočtovou změnu č. 150/2008 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 

podpory společenských a zájmových organizací s Bílinským gymnáziem o.p.s. ve výši 

15 000 Kč dle návrhu komise pro školství, kulturu a sport. 

 

1067  

Navýšení částky na opravu komunikace a chodníku o výpočetní chybu ve výši 65 000 Kč ve 

Skleničkově ulici a navýšení částky o opravu dešťové kanalizace  ve výši 44 000 Kč a 

zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 154/2008 - přesun v rámci schváleného rozpočtu v 

celkové výši 109 000,- Kč na zajištění těchto akcí. 

 

1068  

Rozpočtovou změnu č. 155/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Bílina 

a Atletickým klubem Bílina ve výši 18 000 Kč na nákup 40 ks nových dresů pro druţstva 

mladšího a staršího ţactva.   

 

1069  

Rozpočtovou změnu č. 156/2008 - finanční dar ve výši 15 000 Kč slečně Martině Tuháčkové, 

bytem Bílina, Na Hradišti 81/4  na účast v soutěţi Svatební šaty roku 2008, která se uskuteční 

dne 10. 12. 2008 v Praze.        

 

1070  

Rozpočtovou změnu č. 157/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Bílina 

a Českým svazem včelařů, o. s., ZO Bílina  ve výši 12 000 Kč na spolkovou a vzdělávací 

činnost a dále na náklady spojené s léčením včelstev.   

 

1071  

Rozpočtovou změnu č. 158/2008 – příspěvek Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o. na 

výměnu podlahových krytin v ambulancích. 

 

1072  

Rozpočtovou změnu č. 160/2008 - úpravu  rozpočtu odboru školství a kultury na akci 

Belinensis, v celkové výši 80 000 Kč, z toho  40 000 Kč bude hrazeno z daru Severočeských 

dolů Chomutov a 40 000 Kč z Programu podpory kultury. Akce se uskuteční dne 

12. 11. 2008. 

 

 

1073  

Rozpočtovou změnu č. 161/2008 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

pro Klub důchodců I. na dopravu do Velkých Ţernosek dne 8. listopadu 2008. 
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1074  

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Bílina a Muzeem Bílina o.p.s. ve výši 

49 000 Kč na nákup výpočetní techniky a systémového softwaru pro vedení účetnictví a 

muzejní evidenci.  

 

1075  

Ţádost MŠ Švabinského o přesun finančních prostředků z rezervního fondu do investičního a 

pouţití finančních prostředků z investičního fondu na zakoupení mandlu a klavíru ve výši 

179 118  Kč. 

 

1076  

Ţádost KC Kaskáda o přesun finančních prostředků z rezervního fondu do investičního a 

pouţití finančních prostředků z investičního fondu na zakoupení kopírky ve výši 148 750  Kč. 

 

1077  

Uzavření smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu – Grant za reprezentaci, dle 

návrhu komise pro školství, kulturu a sport. 

 

1078  

Odpis pohledávky s příslušenstvím společnosti BOHEMIA GROUP Marketing, spol. s r.o. 

v celkové výši 6 071 Kč, za uloţenou pokutu rozhodnutím č.j. ŢÚ 303/02/Kov ze dne 

02. 08. 2002.        

           

1079  

Odpis pohledávky společnosti MON, spol. s r.o. v celkové výši 5 000 Kč, za uloţenou pokutu 

rozhodnutím č.j. ObŢÚ/03/1210/Do ze dne 21. 10. 2003.              

 

1080  

Odpis pohledávky s příslušenstvím paní Dagmar Slavíčkové v celkové výši 1 900 Kč, za 

uloţenou pokutu rozhodnutím č.j. ObŢÚ/02/254 ze dne 03. 04. 2002.    

     

1081  

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2332/1 k.ú. Bílina o výměře cca 556 m
2
, za 

účelem zřízení zahrady.            

 

1082  

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1729/1 k.ú. Bílina o výměře cca 170 m
2
, části 

pozemkové parcely č.  1729/14 k.ú. Bílina o výměře cca 160 m
2 

a části pozemkové parcely 

č. 1729/15 k.ú. Bílina o výměře cca 45 m
2 

za účelem zřízení zahrádky a přístupové cesty 

k domu čp. 385.             

 

1083  

Pronájem části pozemkové parcely č. 2315 o výměře 570 m
2
  k.ú. Bílina, za účelem zřízení 

zahrady. Nájemcem je paní Veronika Kavalierová, bytem v Bílině, Jiţní 311.  Nájemné bude 

stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 1 710 Kč/rok.  

 

1084  

Uzavření výpůjční smlouvy, jejíţ předmětem je  bezplatné uţívání pozemků v k.ú. Bílina – 

p.č. 3144/4 o výměře cca 971 m
2
, p.č. 3144/2 o výměře cca 7 m

2
, p.č. 1759/4 o výměře cca 

26 m
2
, p.č. 70 o výměře cca 167 m

2
, p.č. 76 o výměře cca 64 m

2
, p.č. 12/1 o výměře 202 m

2
, 
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p.č. 1759/14 o výměře cca 4 m
2
, p.č. 1759/23 o výměře cca 12 m

2
, p.č. 1738 o výměře cca 

3m
2
, a to po dobu výstavby okruţní křiţovatky na silnici I/13 s ul. Spojovací a I/13 s ul. 

Břeţánskou. Podpisem smlouvy, která se uzavírá mezi Městem Bílinou jako půjčitelem a 

státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem v Praze, Na Pankráci 

56, zastoupenou ředitelem správy Chomutov Ing. Renné Komínkem jako vypůjčitelem, 

pověřuje starostu města. Zároveň souhlasí s podmínkami ve smlouvě uvedenými.  

 

1085  

Změnu termínu příštího zasedání rady města ze dne 19. 11. na den 20. 11. 2008. 
 

1086  

Prodlouţení termínu plnění usnesení č. 523, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloţeno předloţit 

vedení městského hřbitova seznam historicky důleţitých osob pro město Bílina s tím, ţe o případném 

rušení hrobu na městském hřbitově – některé z těchto osob, bude rada města informována, do 

3. 12. 2008 

 
 

III. zamítá 
 
1087  
Ţádost pana Václava Poláčka o přidělení bytu v Domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou 

v Bílině. 

 

1088  

Ţádost pana Josefa Horvátha o přidělení bytu v Domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou 

v Bílině.  

 

 
IV. projednala 

 
1089  
Zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 13. 10. 2008 a 

ukládá vedoucím odborů, ředitelce MTSB zpracovat do jednání rady města dne 20. 11. 2008 

vyjádření k příslušným bodům tohoto zápisu: 

a) ředitelka MTSB    bod č.: 36  

b) vedoucí odboru nemovitostí a investic bod č.: 30,31,32,33,34,35 a viz usnesení č. 1062, 

1063 a 1064. 

 

 
V. pověřuje 

 
1090  
Místostarostu  Města Bíliny nákupem k doplnění mobiliáře dětských hřišť, dopadových hmot 

a montáţí  na veřejných prostranstvích ve městě Bílina,  do výše 420 000 Kč včetně DPH. 

 
 
 



Usnesení RM ze dne 5. listopadu 2008 Stránka 5 
 

 

VI. rozhodla 
 
1091  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pro akce:  

a)  „Sluţby útulku pro psy a kočky“  

b)  „KC Kaskáda – výměna oken – III.etapa“  

c)  „Přezkoumání hospodaření obce za rok 2008“ s tím, ţe termín předání nabídky na tuto    

zakázku činí do 20-ti dní od zveřejnění výzvy. 

 

1092  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci -  

Svozové nádoby na separovaný odpad (papír, plasty, kartonové nápoje, Bio recyklovatelný 

komunální odpad BRKO, sklo je nabídka firmy Komunální technika s.r.o. Brandýs nad 

Labem.  Druhou v pořadí je nabídka firmy  MEVATEC s.r.o. Roudnice nad Labem. 

 

1093  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci - ZŠ 

Lidická Bílina – výměna stěn WC a dveří  je nabídka firmy  První montáţní druţstvo Bílina. 

Druhou  v pořadí je nabídka firmy TRUNs.r.o. Bílina. 

 

1094  

Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Řešení zvýšené 

dostupnosti klíčových systémů a aplikací pro informační systém města Bílina. 

 

 

VII. bere na vědomí 
 

1095  
Informaci vedoucí odboru školství a kultury o  návštěvě Heimatkreisverein Bilin v Bílině.  

 

1096  
Informaci o způsobu vyřízení ţádosti p. Dosedělové – doplnění zcizené dlaţby v ulici 

Liptická č. 456. 

 
1097  
Vypsání nového výběrového řízení na pronájem restauračního zařízení na zimním stadionu. 

 

1098  

Informaci vedoucí finančního odboru k plnění usnesení rady města č. I/087/2007, kterým je 

uloţeno tajemníkovi městského úřadu předkládat čtvrtletně radě města přehled čerpání všech 

fondů příspěvkových organizací města. 

 

1099  

Ukončení nájemní smlouvy č. 321 na část pozemkové parcely č. 2332/1  k.ú. Bílina na vlastní 

ţádost paní Anděly Soukupové, bytem v Bílině, SUNN 708.  
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1100  

Informaci o odstranění reklamních ploch a oplocení nevhodně umístěného v centru města 

Bíliny. Ukládá stavebnímu úřadu informovat radu města o konečném výsledku.  

 

1101  

Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 22. 10. 2008. 

 

 

1102  

Poděkování ředitele Hornické nemocnice s poliklinikou spol. s r. o. za  zřízení nové ordinace 

pro dětského lékaře v Mateřské škole, M. Švabinského.  

 

1103  

Poděkování bývalého hejtmana Ústeckého kraje panu starostovi za spolupráci a rozvoj 

Ústeckého kraje.  

 

1104  

Splnění usnesení č. 1058/2008 – informaci pana Pavla Košťála, stavebního dozoru, ohledně 

postupu prací při výstavbě lávky přes řeku  Bílinu a silnici I/13. 

 

1105  

Plnění usnesení č. 972/2008, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno zajistit 

předloţení výroční zprávy o činnosti a hospodaření bílinské pobočky 

společnosti Člověk v tísni o. p. s., za rok 2007 s tím, ţe tajemník městského úřadu prověří, 

zda došlo k podepsání nájemní smlouvy mezi společností Člověk v tísní, o. p. s. a Městem 

Bílina na nebytové prostory v areálu bývalé ZŠ Teplické předměstí, kolik má společnost 

zaměstnanců a jaké akce proběhly v roce 2007. 

 

 

VIII. stahuje z programu 
 
1106  
Materiál č. 538 – zastávka autobusů u Hornické nemocnice s poliklinikou, který 

bude předloţen na další radě města s tím, ţe vedoucí odboru nemovitostí a investic upřesní 

výměru a povrch, z kterého bude komunikace zhotovena. 
 
 
 
 
 
 
 
                Roman Šebek     Ing. Jaroslava Mrázová 

            místostarosta města         člen rady města 

 

 

 

 


