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

Usnesení z 1. schůze konané dne 9. ledna 2008 
 
 
Usnesení s termínem č.: 
1046/07 taj. (OŽP) 23. 01.  2 taj. 23. 01. 
721/07 MTSB  23. 01.  890/07 MS 27. 02.  
1 taj. 23. 01.  1044/07 taj. (ONI) 27. 02.  
 
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 

 
Splněné usnesení č.: 1073, 1202 

 
 

RADA MĚSTA 
 

I. ukládá 
 

1  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit odbor nemovitostí a investic zadáním zpracování studie pro 
„dopravu v klidu“ na Pražském Předměstí II a v sídlišti Za Chlumem.   taj. – 23. 01.  
 
2  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit odbor nemovitostí a investic jednat se společností 
Teplárenská a.s., Most - Komořany o poskytnutí slevy z nákladů na ohřev teplé vody v objektu 
SuNN 677, Bílina.          taj. – 23. 01.  

 
II. schvaluje 

 
3  
Použití znaku města organizací Člověk v tísni o.p.s. v rámci Mezinárodního festivalu Jeden svět 
2008 v Bílině, který proběhne mezi 31. březnem a 4. dubnem 2008.  
 
4  
Rozpočtovou změnu č. 198/2007 - snížení rozpočtu ZŠ Lidické o uspořené finanční prostředky ve 
výši 44 000 Kč, vzniklé ukončením výuky v budově Vrchlická.   
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5  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 1046, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
zajistit plnění jednotlivých úkolů Plánu odpadového hospodářství příslušnými odbory, do 23. ledna 
2008.  
 

III. zamítá 
 
6  
Žádost studentů 8. A Gymnázia Bílina o prominutí pronájmu v KD Fontána na maturitní ples, který 
pořádají 23. února 2008.  
 

IV. rozhodla 
 

7  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku «Rekonstrukce technologie chlazení a ledové plochy 
zimního stadionu v Bílině» dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.  
 
8  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice MěÚ č. 04/2007 pro 
akci «Přezkoumání hospodaření obce za rok 2007».  
 
9  
Odpis nevymožených pohledávek za přestupky dle materiálu č. 1, přílohy č. 1 odboru pro správní a 
vnitřní věci.  
 
10  
Vypsat výběrové řízení na stavbu „Oprava chodníku ul. Pražská, pravá strana – zeleň a vjezdy“. 
 

 
V. projednala 

 
11  
Poskytnutí slevy z celkových nákladů na ohřev TV promítnuté ve vyúčtování služeb za rok 2007 dle 
žádosti nájemníků domu SUNN č.p. 677, Bílina. Dále viz usnesení č. 2.  
 
12  
Žádost pana Jiřího Šlechty o přidělení bytu č. 27 v ul. Za Chlumem 751 s tím, že žádost bude 
postoupena bytové komisi k projednání a následně předložena radě města.  
 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  k   z a m í t n u t í  
 
13  
Nabídku p. Turka Miroslava na zajišťování služeb ve sběrném dvoře. 
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VII. předkládá zastupitelstvu   n a   v ě d o m í  
 

14  
Informaci vedoucí finančního odboru o splnění usnesení zastupitelstva města č. I/60 ze dne            
26. dubna 2007, kterým bylo finančního odboru uloženo připravit podmínky pro „finanční 
prázdniny“ v roce 2007 pro dlužníky místního poplatku za odpad. 

 
 

VIII. odvolává 
 
15  
Z redakční rady Bílinského zpravodaje p. Romana Šebka, Mgr. Zdeňku Hanzlíkovou, Ing. Jiřího 
Schambergera, pí: Ladu Laiblovou, Věru Ryjáčkovou, Petru Zaťkovou, Annu Baumgartnerovou,      
Ing. Karla Macha, Ing. Ladislava Kvěcha.  

 
 

IX. jmenuje 
 
16  
Redakční radu Bílinského zpravodaje ve složení: Ing. Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina                 
– vedoucí, pí Lada Laiblová – redaktorka, pí Věra Ryjáčková, Mgr. Marie Sechovcová, Ing. Karel 
Mach, pí Petra Zaťková, pan Jiří Kalous, s platností od 9. ledna 2008.  

 
 

X. bere na vědomí 
 

17  
Plnění usnesení číslo 1073/2007, kterým bylo uloženo MěP Bílina provádět kontroly 
neprůjezdnosti ulic Síbova, Jiráskova, Tylova na PP II, a dále u bloku 4, 5, 6 na sídlišti Za Chlumem.  
 
18  
Informaci odboru nemovitostí a investic o odkladu opravy chodníků v lokalitě ulice Jiráskova do 
doby ukončení rekonstrukce topných kanálů. 
 
19  
Splnění usnesení rady města č. 1202/2007, kterým bylo uloženo tajemníkovi města pověřit odbor 
nemovitostí a investic přípravou výběrového řízení na stavbu „Oprava chodníku ul. Pražská, pravá 
strana – zeleň a vjezdy“. Dále viz usnesení č. 10.  
 
20  
Informaci vedoucí odboru školství a kultury o výši pojištění odpovědnosti za škody základních a 
mateřských škol a ve spolupráci s odborem nemovitostí a investic připravit výběrové řízení na 
pojištění v odpovědnosti za škodu.  
 
21  
Zápis z jednání bezpečnostní komise ze dne 17. 12. 2007. 
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22  
Dopis paní Vladimíry Benákové, bytem Bílina, Síbova 315/6 ze dne 12. prosince 2007, týkající se 
návaznosti místní hromadné dopravy na vlakové spoje ČD.  
 
23  
Zprávu místostarosty města p. Šebka o způsobu kontrol heren a výherních hracích automatů na 
území města. 
 
24  
Nabídku MUDr. Reicherta na poskytování komplexní péče o pacienty s interními chorobami a 
pověřuje místostarostu města jednáním se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ředitelem HNsP, 
s.r.o. Bílina a MUDr. Reichertem.  
 
25  
Pravidla pro tištění příspěvků, skladbu a termín uzávěrky Bílinského zpravodaje a nemá námitek, 
aby v předložené podobě byla schválena redakční radou Bílinského zpravodaje. 
 
 
 
 
 
 
 

Roman  Š e b e k  
místostarosta 

Josef   H o r á č e k  
starosta města 

 

 
 


