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R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 
 

Usnesení ze 7. schůze v roce 2008, konané dne 9. dubna 2008  
 
 

Usnesení s termínem č.: 
207 MTSB 30. 04.   299 taj. (ONI) 14. 05. 
239 taj. (ONI) 30. 04.  267 taj. (ONI) 28. 05. 
293 MSTB 30. 04.  1044/07 taj. (ONI) 31. 05.  
382 taj. (ONI) 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 

1088/07 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.: 2, 257 

 

RR  aa  dd  aa      mm  ěě  ss  tt  aa  

 
I. ukládá  

 
299  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic připravením 
možností stavebního dozoru na akce „Rekonstrukce objektu č. p. 668 v ulici M. Švabinského 
v Bílině na mateřskou školu“, „Lávka přes řeku Bílina a silnici I/13, Bílina“ a „Oprava střešního 
pláště objektu Lesní kavárny na Kyselce v Bílině“.     taj. (ONI) – 14. 05.   
 

 
II. schvaluje 

 
 

300  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Drahoslavem Klímou, na pronájem nebytových prostor 
na Mírovém náměstí č. 71 o výměře 39,06 m2 – pravá strana za cenu 800,- Kč/m2, s účinností 
od 1. 5. 2008 na dobu neurčitou, za účelem využití jako kancelář Generali pojišťovny a. s. 
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301  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Mundilem s. r. o., M. Švabinského 665, na pronájem 
nebytových prostor v ul. M. Švabinského čp. 831 o výměře 90,55 m2, za cenu dle směrnice 
MěÚ, s účinností od 1. 5. 2008 na dobu neurčitou, za účelem využití jako prodejna potravin.  
 
302  
Prodloužení smluv o pronájmu movitých věcí HOTELU U LVA se společností WAMB, v.o.s., do 
1. 11. 2012, s právem opce na další období.  
 
303  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, ul. 5. května 270, s panem Liborem Bařtipánem a paní 
Zuzanou Bařtipánovou, na dobu určitou jednoho roku. 
 
304  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 37, Za Chlumem 751, se slečnou Michaelou Křípalovou, 
na dobu určitou jednoho roku. 
 
305  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, ul. SuNN 675, se slečnou Simonou Čubovou, na dobu 
určitou jednoho roku. 

 
306  
Realizaci zkoušky pro zjištění možnosti poskytnutí slevy z nákladů na ohřev teplé vody v 
objektu SUNN 677, Bílina, dle návrhu společnosti ČEZ Teplárenská a.s. Most – Komořany, 
s tím, že náklady na zkoušku uhradí obě strany rovným dílem.  
 
307  
Rozpočtovou změnu č. 33/2008 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory 
kultury a literární fond v celkové výši 5.000,- Kč, dle návrhu komise pro školství, kulturu a 
sport.  
  
308  
Rozpočtovou změnu č. 34/2008 – uzavření smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací v celkové výši 111.725,- Kč, dle návrhu komise pro 
školství, kulturu a sport.  
 
309  
Rozpočtovou změnu č. 37/2008 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Výchovným ústavem v Kostomlatech pod Milešovkou ve výši 10.000,- Kč, na uspořádání 
celostátní olympiády výchovných ústavů, která se uskuteční ve dnech 25. 5. – 28. 5. 2008 v 
Bílině.  
     
310  
Rozpočtovou změnu č. 38/2008 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina ve 
výši 300.000,- Kč na částečné odčerpání skládkové vody na rekultivované skládce 
Chotovenka.  
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311  
Rozpočtovou změnu č. 41/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Klubem rybolovné techniky Bílina ve výši 5.000,- Kč na pořádání Českého poháru 
v rybolovné technice 2008 – Pohár Ústeckého kraje - Nominační závod na mistrovství žáků a 
juniorů, který se uskuteční dne 17. 5. 2008 v Bílině.  
 
312  
Rozpočtovou změnu č. 42/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Klubem rybolovné techniky Bílina ve výši 5.000,- Kč na pořádání Ligy mládeže – jarní kolo 
2008 – skupina A, která se uskuteční dne 3. 5. 2008 v Bílině.  
 
313  
Žádost ředitelky Městské knihovny v Bílině o udělení výjimky ze směrnice č. 4/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina, na nákup časopisů a 
knih.  
 
314  
Pronájem části pozemkové parcely č. 2093/3 o výměře cca 50 m2 a části pozemkové parcely 
2094/1 o výměře cca 18,5 m2 v k. ú. Bílina, za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu. 
Nájemcem jsou manželé Sýkora František a Dana, bytem v Bílině, Na Větráku 279/2.  
Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.  
 
315  
Pronájem části pozemkové parcely č. 2093/3  o výměře cca 60 m2 v k. ú. Bílina, za účelem 
zajištění přístupu k rodinnému domu. Nájemcem je Novotný Jaromír, bytem v Bílině, Na 
Větráku 324/8.  Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.  
 
316  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1636/12 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Bílina za 
účelem zřízení zahrádky pro odpočinek.  
 
317  
Konání slavnostního kladení věnců na městském hřbitově dne 7. května 2008 v 15,00. 
 
318  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 239, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic k předložení předpokládané ceny 
za případnou opravu mostu přes Lukovský potok z ul. Bezovka do ul. Horská, do 30. dubna 
2008.  

 
III. zamítá 

 
319  
Žádost ředitelky Městské knihovny v Bílině o udělení výjimky ze směrnice č. 4/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina, na nákup 
knihovnického nábytku.  
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320  
Žádost Oblastní charity Most o poskytnutí finanční dotace ve výši 9.000,- Kč na uspořádání 
Mezinárodního dětského dne v „Pastelce“ dne 31. 5. 2008.  
 
321  
Žádost Shotokan karate Do Masopust Bílina o poskytnutí dotace ve výši 18.275,- Kč na 
autobusový zájezd na Safari do Dvora Králové ke Dni dětí dne 31. 5. 2008.  

 
 

IV. rozhodla 
 

322  
Vypsat výběrová řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akce: 
a) «Provádění zámečnických prací dle pokynů»  
b) «Provádění plynoinstalačních prací vč.revizí odběrného plynového zařízení dle pokynů» 
c) «Provádění vodoinstalačních prací dle pokynů» 
d) «Provádění elektoinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů» 
e) «Provádění topenářských prací dle pokynů» 
f) «Provádění zasklívacích prací dle pokynů» 
g) «Provádění zednických a obkladačských prací dle pokynů» 
h) «Provádění klempířských a pokrývačských prací dle pokynů» 
i) «Provádění kominických prací včetně pravidelných revizí dle pokynů» 
j) «Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace dle pokynů»  
k) «Provádění malířských a lakýrnických prací dle pokynů» 
l) «Provádění podlahářských prací dle pokynů»  
m) «Provádění truhlářských prací dle pokynů»  
s úpravou všech bodů v Podmínkách zadavatele bod 4) Uchazeč předloží kopii oprávnění 
k podnikání související s předmětem zakázky, návrh smlouvy o dílo na dobu určitou – do 
31. 12. 2008, přehled realizovaných zakázek vč. referencí z obdobných zakázek a dodrží 
podmínky soutěže.  
 
323  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci «Výměna dlažby, 
obkladů a oprava rozvodů vody» v MŠ Síbova. 
 
324  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci «Nátěry zárubní a soklů» 
v MŠ Žižkovo údolí. 
 
325  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci «Výměna dlažby, 
obkladů»  v MŠ Švabinského. 
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326  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci «Zájezdy DDM – 
autobusová doprava v roce 2008». 
 
327  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Rekonstrukce copilitové stěny v ZŠ Za 
Chlumem» jedinému uchazeči a to firmě První montážní družstvo Teplice.  
 
328  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Úprava prostor po hračkářství Žižkovo 
náměstí čp. 58 v Bílině» jedinému uchazeči a to firmě Žejdlík Josef Bílina.  
 
329  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Výměna 6 ks tabulí ve třídách v ZŠ Aléská» 
jedinému uchazeči a to firmě ŠKOTAB s. r. o. Průhonice.  
 
330  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Malování ZŠ Za 
Chlumem – 7 000 m2», je nabídka firmy Löv Pavel Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy 
Koš Vladimír Bílina.  
 
331  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Nákup informačních 
panelů pro měření rychlosti vozidel», je nabídka firmy GEMOS CZ s. r. o. Praha. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy EMPEMONT s. r. o. Valašské Meziříčí.  
 
332  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Oprava přístupového 
chodníku k čp. 600 v ul. Teplická v Bílině», je nabídka firmy Žejdlík Josef Bílina. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy Bezold Petr Bílina.  
 
333  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Oprava chodníku v 
areálu HNsP v Bílině», je nabídka firmy Arpáš Petr s. r. o. Bílina. Druhou v pořadí je nabídka 
firmy Bezold Petr Bílina.  
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334  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Vybudování nového 
chodníku, ul. Litoměřická – okolo č. p. 226 v Bílině», je nabídka firmy Bezold Petr Bílina. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy HAKIM s. r. o. Bílina.  
 
335  
Zadat zakázku malého rozsahu na akci „Vybudování zastávky MHD v ul. Pražská (u 
nemocnice)“ dle Směrnice č. 04/2007, čl. VIII, odst. 5, firmě Stoz, s. r. o. Most, a to jako 
specializovanou zakázku.  
 
336  
Nejvhodnějším uchazečem na pozici ředitele Kulturního centra Kaskáda je  Bc. Ingrid 
Skopcová.  

 
 

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

337  
Zajištění plynulého financování projektu „Sport a hry bez hranic!“, předkládaného v rámci 
programu ROP NUTS 2 Severozápad, prioritní osy 1, oblast podpory 1.2 „Podpora revitalizace 
a regenerace středních a malých měst“, z rozpočtu města.  
 
338  
Zajištění plynulého financování projektu „Rekonstrukce Mírového náměstí“, předkládaného 
v rámci programu ROP NUTS 2 Severozápad, prioritní osy 1, oblast podpory 1.2 „Podpora 
revitalizace a regenerace středních a malých měst“, z rozpočtu města.  
 
339  
Rozdělení finančních příspěvků sportovním organizacím z Programu podpory sportu ve 
městě Bílina na rok 2008, dle návrhu komise pro školství, kulturu a sport.  
 
340  
Bezúplatný převod přístroje pro zkoušení el. předmětů včetně softwaru, v celkové pořizovací 
hodnotě 25.388,- Kč, do majetku Městských technických služeb Bílina.  
 
341  
Prodej pozemkové parcely č. 341/19 o výměře 110 m2 a pozemkové parcely č. 341/27 o 
výměře 43 m2 k. ú. Bílina oddělené GP č. 2219-43/2008 z p. p. č. 341/23 k. ú. Bílina, za kupní 
cenu 150,- Kč/m2, tj. 22.950,- Kč. Kupujícími jsou manželé Blanka a Petr Eimanovi, bytem 
v Bílině, Zahradní 309 a manželé Věra a Petr Mojžíšovi, bytem v Bílině, Zahradní 309.  
 
342  
Prodej pozemkové parcely č. 115/2, podíl o velikosti ½, k. ú. Bílina - Újezd, za cenu 200,-
Kč/m2, tj. 9.500,- Kč. Kupující je paní Jana Citráková, bytem v Bílině, Za Chlumem 756.  
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343  
Prodej pozemkových parcel pod trafostanicemi za kupní cenu: 
p. č. 1692/2 o výměře 68 m2 v k. ú. Bílina - kupní cena 8.730,- Kč   
p. p. č. 1727/48 o výměře 28 m2 v k. ú. Bílina - kupní cena 3.600,- Kč 
p. p. č. 1683/18 o výměře 41 m2 v k. ú. Bílina - kupní cena 5.270,- Kč 
Kupujícím je společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8.  
 
344  
Prodej pozemkové parcely č. 1636/322  o výměře 338 m2 k. ú. Bílina oddělené GP č. 2216-
10/2008 z pozemkové parcely č. 1636/1 k. ú. Bílina, za kupní cenu 100,- Kč/m2, tj. 33.800,- 
Kč. Kupujícím je pan Jan Trojovský, bytem v Braňanech, Braňany 156.  
 
345  
Prodej pozemkové parcely č. 1727/92 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 
552 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2214-957/2008 a pozemkové parcely č. 1727/86 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 196 m2 vše k. ú. Bílina. Zároveň schvaluje prodej 
budovy bez čp a če (objekt občanského vybavení) stojící na  pozemkové parcele č. 1727/86 
k. ú. Bílina, vše za cenu, která pokryje náklady vzniklé městu s prodejem nemovitostí. 
Kupujícím je Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, Horova 
1340/10.  
 
346  
Záměr prodeje p. p. č. 1636/303 o výměře 226 m2 k. ú. Bílina z majetku města Bíliny do 
podílového spoluvlastnictví. Zároveň schvaluje prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a 
úhrady ceny podílů, a to do 31. 7. 2008.  
 
347           
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1683/162 o výměře 127 m2 k. ú. Bílina oddělené GP 
č. 2208-6/2008 z pozemkové parcely č. 1683/96, za kupní cenu 100,- Kč/m2.  
 
348  
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 144/4 o výměře 88 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 250,- 
Kč/m2, za účelem zřízení zahrádky.  
 
349  
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1683/96 o výměře cca 900 m2 k. ú. Bílina, za kupní 
cenu 125,- Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vypracovat geometrický plán 
pro rozdělení pozemku.  
 
350  
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1683/153 o výměře cca 1200 m2 k. ú. Bílina, za 
kupní cenu 125,- Kč/m2, s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický 
plán na oddělení pozemku.  
 
351  
Výkup pozemkové parcely č. 958 o výměře 1.136 m2 k. ú. Bílina - Újezd, za kupní cenu 75,- 
Kč/m2, od paní Birgity Hánělové, bytem v Bílině, Za Chlumem 732.  
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352  
Výkup pozemkové parcely č. 1826/15 o výměře 40 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 150,- Kč/m2, 

od pana Karla Švehly, bytem v Bílině, Skleničkova 11/13.  
 
353  
Záměr prodeje podílů v čp. 234, 235, 236 v ul. Aléská, z majetku města Bíliny do podílového 
spoluvlastnictví dle bodu III. písm. a, usnesení ZM č. I/59/2000, ze dne 29. června 2000:  
a) při koupi podílu, jehož velikost bude odpovídat výměře bytu, bude pro výpočet ceny  

tohoto podílu použita sazba 1.080,- Kč/m2,  
b) lhůta na přijetí nabídek je do 30. 6. 2008,  
c) ceny podílů musí být uhrazeny a kupní smlouvy uzavřeny do 60 dnů od schválení 

prodeje zastupitelstvem.  
d) podmínkou prodeje je současný prodej všech bytových jednotek v domě (všech 

podílů) 
e) o koupi může požádat každý občan ČR nebo právnická osoba se sídlem v ČR 
f) při více zájemcích o podíl připadající na jednu bytovou jednotku má přednost koupě 

v pořadí: současný nájemník, ostatní 
 
354  
Rozpočtovou změnu č. 30/2008 – navýšení rozpočtu na úhradu daně z příjmu právnických 
osob za obce ve výši 2.250.480,- Kč.  
 
355  
Rozpočtovou změnu č. 31/2008 - přijetí účelové dotace na výkon státní správy v oblasti 
sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností ve výši 275.194,- Kč.  
 
356  
Rozpočtovou změnu č. 32/2008 - přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 531.377,- Kč.  
 
357  
Rozpočtovou změnu č. 40/2008 - přijetí dotace ve výši 600.000,- Kč na zabezpečení 
Ambulantní pohotovostní péče na rok 2008.  
  
358  
Dodatek ke stávající Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zabezpečení 
Ambulantní pohotovostní péče na rok 2008 mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou s. r. o. na rok 2008. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   n e s c h v á l i t  
 
 
359  
Uzavření Dodatku ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů se společností ČSOB Asset 
Management, a.s.  
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VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 

360  
Žádost manželů Miroslava a Gabriely Adamcových o snížení kupní ceny za prodej pozemkové 
parcely č. 872/1 o výměře 499 m2 k. ú. Bílina.   
 
361  
Žádost pana Ing. Jiřího Laibla o prodej p. p. č. 1636/304 k. ú. Bílina.   
 
362  
Žádost manželů Skuthanových o prodej části pozemkové parcely č. 2158 o výměře cca 
1.000 m2 k. ú. Bílina.   
 
363  
Žádost paní Markéty Marešové o prodej části pozemkové parcely č. 1630/2 o výměře cca 
3.500 m2 k. ú. Bílina.  
 
364  
Žádost pana Karla Macha o prodej objektu bez čp/če stojící na pozemkové parcele č. 1729/2 
o výměře 43 m2 k. ú. Bílina.  
 

 
VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t 

 
 

365  
Usnesení č. II/16 ze dne 14. února 2008, kterým byl schválen schválení záměr bezplatného 
převodu pozemkových parcel č. 2273/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 151 m2, 
1727/93 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 306 m2, 1727/94 (ostatní plocha – zeleň) o 
výměře 254 m2, 1727/95 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 537 m2 vše k. ú. Bílina, dle 
geometrického plánu č. 2215-959/2008, do doby dokončení lávky přes řeku Bílinu a silnici 
I/13 s tím, že po realizaci stavby lávky by bezplatně převedl Ústecký kraj uvedené pozemky 
zpět do vlastnictví města.   
 
366  
Usnesení č. IV/310 ze dne 13. prosince 2007, kterým bylo schváleno uzavření dodatku 
přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městských technických služeb Bílina. Do 
správy majetku byla zařazena část pozemkové parcely č. 1683/96 o výměře cca 15 502 m2 

k. ú. Bílina. 
 
367  
Usnesení č. IV/302 ze dne 13. prosince 2007, kterým byl schválen záměr prodeje pozemkové 
parcely č. 1674/8 o výměře 1688 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou.  
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IX. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í 
 
 
368  
Žádost společnosti GYNEKA s. r. o. Bílina o poskytnutí finančního příspěvku na modernizaci 
přístrojového vybavení gynekologicko-porodnické ambulance provozované v Bílině.  

 

 
X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v z í t   n a   v ě d o m í  

 
 
369  
Informaci o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za rok 2007.  
 
370  
Zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bílina.  
 
371  
Plnění trvalého usnesení č. 272 ze dne 7. 12. 2006, kterým je uloženo tajemníkovi městského 
úřadu předkládat zastupitelům přehled podaných žádostí o dotační tituly a jejich úspěšnost.   
 

 
XI. bere na vědomí 

 
 
372  
Splnění usnesení č. 2, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit odbor 
nemovitostí a investic jednat se společností ČEZ Teplárenská a. s., o poskytnutí slevy 
z nákladů na ohřev teplé vody v objektu SUNN 677, Bílina. 
 
373  
Plnění trvalého usnesení č. 256, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru životního prostředí pravidelnou kontrolou černých skládek na celém 
území města Bíliny a čtvrtletně předkládat radě města zprávu o provedených kontrolách.  

 
374  
Splnění usnesení č. 257, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit stavební 
úřad vypsáním výběrového řízení na realitní kancelář na prodej pivovaru. 
 
375  
Informaci člena rady města, pana Michala Mleje, o návštěvě v německém Gerolzhofenu, na 
setkání rodáků města Bíliny.   
 
376  
Informaci vedoucí odboru školství a kultury ohledně akcí pořádaných s družebními městy 
v roce 2008. 



Usnesení RM z 9. dubna 2008  11 

 

377  
Informaci pana Petra Louba - společnost AD-Net s. r. o., Praha, o možnosti umístění 
reklamních laviček v Bílině zdarma.  
 
378  
Hospodaření za měsíc únor 2008 na skládce Chotovenka-pískovna.  
 
379  
Zápis ze sociálně zdravotní komise ze dne 19. března 2008.  
 
380  
Reakci firmy HAKIM s. r. o. Bílina na rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele ze dne 
27. března 2008.  
 
 

XII. stahuje z programu 
 
 

381  
Bod č. 2 materiálu č. 146 - záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1683/154 o výměře 
cca 225 m2 v k. ú. Bílina.  

 
382  
Bod č. 1 a 4.2 materiálu č. 158 - přidělení zakázky malého rozsahu na akci „Přístrojové 
vybavení jazykové učebny ZŠ Aléská“ a na akci „Rekonstrukce a vybavení jazykové učebny 
nábytkem – ZŠ Aléská“ s tím, že ukládá tajemníkovi pověřit vedoucího odboru nemovitostí a 
investic porovnáním cen za přístrojové vybavení jazykové učebny, včetně nábytku. 
 
383  
Materiál č. 163 – zřízení odloučeného pracoviště MŠ M. Švabinského od 1. 1. 2009. 
 
384  
Materiál č. 166 - poskytnutí dotace Hornické nemocnici s poliklinikou s. r. o., na údržbu 
budov pro rok 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 
 
 


