
Usnesení RM ze dne 14. května 2008 Stránka 1 
 

R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 
 

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008  
 

 
Usnesení s termínem č.: 
458 OD, ŘMTSB 28. 05. 1044/07 taj. (ONI) 31. 05. 
267 taj.(ONI) 28. 05. 391 taj. 30. 06. 
439         taj. (SÚ)           28. 05.                               390 taj. 31. 08. 
440 Taj. 28. 05. 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  taj. (VO) postupně doplňovat pasportizaci, včetně propojení s odbory a org. 
1087  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 

 
Splněná usnesení č.:  299 

 

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 
 

I. ukládá 
438 
Vedoucímu odboru dopravy a řediteli městské policie zpracovat do jednání rady města dne 

28. 5. 2008 vyjádření k příslušným bodům zápisu z jednání komise pro ţivotní prostředí, 

dopravu a výstavbu ze dne 5. 5. 2008:  

a) ředitel městské policie   bod č.: 18, 19, 20 

b) vedoucí odboru dopravy   bod č.: 20 

 

439 
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího stavebního úřadu podáním zprávy radě 

města ohledně postupu opravy schodů a opěrné zdi na Masarykově Výšině. 

         Taj. (SÚ) 28. 5. 2008 
440 
Tajemníkovi městského úřadu předloţit plán deratizací a odchytu holubů ve městě Bílina.  

         Taj. 28. 5. 2008 
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II. schvaluje 
 

441 
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 ul. Aléská 234, s paní Lenkou Masařovou, na dobu 

určitou jednoho roku. 

 

442 
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 60, o velikosti 1+2, Tyršova 320/10, kategorie 

„rozjezdový“ s panem Jiřím Laghammerem a se slečnou Kateřinou Vackovou na dobu určitou 

jednoho roku. 

 

443 
Rozpočtovou změnu č. 53/2008 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 

odboru nemovitostí a investic na rozšíření veřejného osvětlení v ul.Praţská ve výši 104 000,-

Kč. 

 
444 
Rozpočtovou změnu č. 54/2008 – navýšení rozpočtu na opravu bytu pro správce koupaliště ve 

výši 162 000,- Kč. 
 

445 
Rozpočtovou změnu č. 55/2008 – změna zaúčtování poloţky u akce instalace mobiliáře na 

dětském hřišti MŠ Aléská ve výši 150 000,- Kč. 
 

446  
Rozpočtovou změnu č. 51/2008 – uzavření smluv mezi Městem Bílina a českým rybářským 

svazem o poskytnutí dotace ve výši 14 000,- Kč a Arkádií Teplice o poskytnutí dotace ve výši 

15 000,- Kč z Programu podpory společenských a zájmových organizací, dle návrhu komise 

pro školství, kulturu a sport ze dne 21. 4. 2008.  

 

447 
Rozpočtovou změnu č. 50/2008 – převod částky 10 000,- Kč z Programu podpory 

společenských a zájmových organizací do rozpočtu OSVaZ. Částka je určena pro Klub 

důchodců I, kterému byla schválena dotace radou města dne 9. 4. 2008, usnesením č. II/308, 

na kulturní a společenské akce.   
 

448 
Ţádost ředitelky mateřské školy, ul. Maxe Švabinského,  o pouţití finančních prostředků 

z investičního fondu ve výši 13.090,- Kč na dofinancování kuchyňského robotu. 

449 
Rozpočtovou změnu č. 52/2008  -  navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 10.000,- Kč na 

sportovní akci „Bílinský Brännball Cup 2008“, který se uskuteční ve dnech 22. a 23. 5. 2008. 
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450 
Ţádost ředitele základní umělecké školy o pouţití finančních prostředků z investičního fondu 

ve výši 8.130,- Kč na dofinancování tanečního linolea. 

451 
Ţádost ředitele Kulturního centra Kaskáda o odpis pohledávek ve výši 12 271,80 Kč a 

závazků ve výši 80 666,30 Kč. 
 

452 
Záměr pronájmu části pozemkových parcel  1683/1, 1683/97, 1683/153, 1727/15, 1727/25, 

1861, 1907, 1908/1, 169/1, 1727/47, 1911/1 – vše v k. ú. Bílina, dále část 401/1, část 26/7 v k. 

ú. Bílina Újezd, kaţdá o výměře 10 m
2
 – za účelem umístění reklamních zařízení. 

 

453 
Záměr pronájmu části pozemkových parcel 1683/1, 1727/15,1727/25, 1 – vše v k. ú. Bílina, 

dále část 401/1,část 26/7 v k. ú. Bílina Újezd, kaţdá o výměře 10 m
2
 – za účelem umístění 

reklamních zařízení. 

 

454 
Účast starosty města na studijní zahraniční cestě pořádané Severočeskými doly a. s., 

Chomutov: „Těţba hnědého uhlí a sanační projekty ve středoněmeckém revíru a dánská 

energetická politika orientovaná na dováţené uhlí a obnovitelné zdroje“, která se uskuteční ve 

dnech 9. 6. – 13. 6. 2008.  

 
 

 
III. rozhodla 

  
455 
Vypsat výběrová řízení  na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 

přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akce: 

 

a) «Generální oprava osvětlení v ZŠ Aléská»  

b) «GO sprch v objektu ZŠ Aléská»  

c) «ZŠ Aléská – výměna linolea v učebnách»  

d) «ZŠ Lidická – výměna linolea v učebnách»  

e) «Výměna dlaţby na chodbách v objektu ZŠ Za Chlumem»  

f) «Technický dozor investora pro akci „Lávka přes řeku Bílina a silnici I/13, Bílina“»  

g) «Technický dozor investora pro akci „Oprava střešního pláště objektu Lesní kavárny na 

Kyselce v Bílině“» 

h)  « Prodlouţení komunikace „Na Větráku, Bílina“ »  

i) «Zpracování PD pro stavební povolení „na okruţní křiţovatku v místě Pivovarského   

náměstí v Bílině“, včetně inţenýrské činnosti potřebné pro stavební  povolení»  

 

456 
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 

zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci: «Nákup dvou třítroubových cukrářských pecí 

s příslušenstvím» jedinému uchazeči a to  firmě SEP spol. s. r. o. Děčín. 
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457 
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 

přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Přístrojové vybavení 

počítačové učebny ZŠ Za Chlumem» je nabídka firmy T. S. B. S. s. r. o. Ústí nad Labem. 

Druhou v pořadí je nabídka firmy ELDIS s. r. o., Brno. 

 
 

IV. projednala 
 
458 
Zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 5. 5. 2008. 

 

 

V. doporučuje zastupitelstvu   z r u š i t 
 

459 
Usnesení č. 85 ze dne 17. dubna 2008, kterým bylo schváleno zajištění plynulého 

předfinancování 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 ve výši cca 60 mil. Kč. 

 

 
VI. bere na vědomí 

 
460 
Splnění usnesení č. 299, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno pověřit vedoucího 

odboru nemovitostí a investic připravením moţností 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“ a „Oprava střešního pláště objektu Lesní kavárny na Kyselce 

v Bílině“. 

 

461 
Urgenci slevy nájemníků objektu SuNN 677 za teplou uţitkovou vodu za rok 2007. 

 

462 
Informaci o předloţení plnění usnesení zastupitelstva města č. 60, kterým je tajemníkovi 

městského úřadu uloţeno zajistit vypsání výběrového řízení na realitní agenturu na „Zajištění 

prodeje, pronájmu či návrhu na vyuţití areálu bývalého pivovaru v Bílině, Pivovarské náměstí 

čp. 1“, do rady města dne 28. května 2008. 
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463 
Informace Ing. Michala Vlčka – AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. s tím, ţe ředitelka 

městských technických sluţeb podá informace firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 

týkající se městských technických sluţeb potřebných k vypracování analýzy. 

 

 

 
VII. stahuje z programu 

 
464 
Vypsání výběrového řízení na akci: Technický dozor investora pro akci „Rekonstrukce 

objektu č. p. 668 v ulici M. Švabinského v Bílině na mateřskou školu“. 

 

465 
Vypsání výběrového řízení na akci: zpracování PD pro stavební povolení „na okruţní 

křiţovatku v místě stávající křiţovatky ul. Tyršova a 5. května v Bílině“, včetně inţenýrské 

činnosti potřebné pro stavební povolení. 

 

466 
Materiál č. 220 - vyhodnocení veřejné zakázky „Dodávka 1 ks vozidla pro svoz komunálního 

odpadu“ pro městské technické sluţby, dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách.  

  

 

 

VIII. zamítá 
 

467 
Ţádost paní Olgy Kuchárové o přidělení bytu v domě s pečovatelskou sluţbou. 

468 
Ţádost pana Josefa Jirsy o přidělení bytu v domě s pečovatelskou sluţbou.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Martin Liška       Josef Horáček 
           člen rady města                  starosta města  


