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

Usnesení z 15. schůze v roce 2008, konané dne 16. července 2008 
 

 

Usnesení s termínem č.: 
546 taj. 13. 08. 749 taj. (ONI) 27. 08. 
718 taj. (OD, MTSB, ONI) 13. 08. 390 taj.  31. 08. 
756 MS 13. 08. 70 MTSB 17. 09. 
700 MTSB 27. 08. 523 Taj. (OŠaK) 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.: 391, 524 

 

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

I. ukládá 
 
673  
Tajemníkovi městského úřadu nechat prověřit stav vzduchotechniky v hotelu U Lva.  
         Taj - 27. 08.  
674  
Městským technickým službám Bílina zajistit dílčí opravu havárie příjezdové cesty v areálu 
bývalé ZŠ Teplické Předměstí.      MTSB - 13. 08.   
 
675  
Místostarostovi města svolat pracovní schůzku zástupců politických stran ohledně dalšího 
postupu oprav, případně rekonstrukce domu se soustředěnou pečovatelskou službou. 
         MST - 15. 10.  

 

II. revokuje 
 
676  
Usnesení rady města č. 395, kterým bylo schváleno 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/rok, s účinností od 1. 6. 2008 na dobu 
neurčitou, za účelem využití jako kancelář Generali pojišťovny, a. s., viz usnesení č. 685. 
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III. schvaluje 
 

 

677  
Bytový pořadník na II. pololetí 2008, s úpravou.  
 
678  
Stanovisko bytové komise dle zápisu ze dne 7. července 2008, vyjma bodu v) – zařazení paní 
Glaserová do bytového pořadníku na II. pololetí 2008.  
 
679  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Miloslavem Dvořákem na byt č. 1, ul. Mírové náměstí 48, 
na dobu určitou jednoho roku.  
 
680  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Leopoldem Kroftou na byt č. 13, o velikosti 1 + 1 
v Zeleném domě, na dobu určitou 6 měsíců.  

 
681  
Žádost paní Lucie Ferryové o souhlas s přihlášením trvalého pobytu pro pana Jozefa Kisse, 
občana SR, na adresu Bílina, Za Chlumem 756.  
 
682  
Zvýšení nájemného, dle zákona č. 107/2006 Sb., v bytech ve vlastnictví města Bíliny a tím se 
mění sazba za 1 m2 podlahové plochy bytu od 1. 1. 2009 následovně:  
z 17,22 na 19,30 Kč, 
z 14,93 na 17,97 Kč,  
U ostatních sazeb zůstává nájemné za 1 m2 nezměněno. Nájemné u nově uzavřených 
nájemních smluv od 1. 8. 2008 je stanoveno dle nových sazeb.  
 
683  
Zařazení akce „Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně v MŠ Síbova, Bílina“ do plánu investic 
na rok 2009 a zároveň schvaluje proplacení ceny za projektovou dokumentaci z rezervy na 
projekty.  
 
684  
Záměr pronájmu kočárkárny v přízemí domu Za Chlumem č. 751/21  za účelem skladovacích 
prostor pro zboží firmy Oriflame.   
 
685  
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/rok, 
s účinností od 1. 8. 2008 na dobu neurčitou, za účelem využití jako kancelář Generali 
pojišťovny, a.s. 
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686  
Záměr provedení úpravy rozvodů teplé vody v objektu SUNN č. p. 675 - 677, Bílina, na 
náklady města s tím, že tato akce bude provedena ještě v roce 2008. Sleva z nákladů na 
teplou vodu za rok 2007, dle žádosti nájemníků, zatím poskytnuta nebude.  
 
687  
Rozpočtovou změnu č. 79/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a 
Fotbalovou školou Bílina na úhradu nákladů na dopravu na přebor republiky neligových 
družstev, který se koná dne 20. - 22. 6. 2008 v Přerově, ve výši 12.500,- Kč. 
 
688  
Rozpočtovou změnu č. 80/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a 
Klubem rybolovné techniky Bílina na účast Dany Králové na Mistrovství světa juniorů 
v Německu 2008, ve výši 10 000,- Kč.  
 
689  
Rozpočtovou změnu č. 81/2008 - přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře, ve výši 
5931,- Kč, pro Lesy ČR, s. p. Velemín.  
 
690  
Rozpočtovou změnu č. 82/2008 - přijetí státní dotace na meliorační výsadbu dřevin, ve výši 
5.500,- Kč, pro Lesy ČR, Velemín.  
 
691  
Rozpočtovou změnu č. 88/2008 – uzavření smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory 
kultury a literární fond mezi městem Bílina a Jindřichem Luňákem – HAKIM ve výši 35.000,- 
Kč na festival Babí léto 2008 a mezi městem Bílina a Gymnáziem Bílina ve výši 5.000,- Kč na 
knihovnu anglické literatury, dle návrhu komise pro školství, kulturu a sport.  
 
692  
Rozpočtovou změnu č. 89/2008 – navýšení rozpočtu z Programu podpory společenských a 
zájmových organizací Základní škole Za Chlumem Bílina ve výši 16.000,- Kč a Základní škole 
Aléská Bílina ve výši 37.000,- Kč dle návrhu komise pro školství, kulturu a sport.  
  
693  
Rozpočtovou změnu č. 91/2008 – navýšení rozpočtu finančního odboru na platby odvodu 
daně z přidané hodnoty. 
 
694  
Rozpočtovou změnu č. 92/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a 
EUROREGIONEM LABE na Sportovní hry dětí a mládeže EEL, které se uskuteční dne 
13. 9. 2008 v Ústí nad Labem, ve výši 10.000,- Kč.  
 
695  
Rozpočtovou změnu č. 95/2008 - navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina na 
zajištění denního provozu veřejných WC, a to od 07,00 do 19,00 hod.  
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696  
Rozpočtovou změnu č. 96/2008 - přijetí daru ve výši 5.000,- Kč a uzavření smlouvy mezi 
městem Bílina a firmou MP montáže oken, Bílina, na Bílinský malířský plenér, který se 
uskuteční 18. – 20. 7. 2008 v Bílině.  
 
697  
Žádost Domu dětí a mládeže Bílina o přesun finančních prostředků z rezervního do 
investičního fondu, na opravu bývalé místnosti „Stanice mladých techniků“, ve výši 
240.227,90 Kč.  
 
698  
Žádost MŠ Čapkova o použití finančních prostředků z investičního fondu na zakoupení 
nového elektrického sporáku, ve výši 72.050,- Kč.  
 
699  
Žádost paní Šárky Maříkové o vyplacení náhrady škody v částce 1.000,- Kč, jako spoluúčast 
města na pojištěném majetku.  
 
700  
Záměr čerpání finančních prostředků z rozpočtu odboru investic určené pro dosažení cílů 
stanovených v plánu odpadového hospodářství: nákup nádob na separovaný odpad pro 15 
nových stání, vybudování těchto stání a pokrytí nákladů s jejich vyvážením v roce realizace 
tohoto záměru. Zároveň ukládá Městským technickým službám Bílina zpracovat návrhy 
s konkrétními údaji o počtech a umístěních budoucích stání a vyčíslením nákladů spojených 
s vyvážením nádob.         MTSB - 27. 08.  
 
701  
Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na žáka (dítě), podle kterých bude 
zpracován rozpočet v mateřských a základních školách (zřizovaných městem) na rok 2009, 
dle návrhu předloženého odborem školství a kultury.  
 
702  
Ukončení nájemní smlouvy s panem MVDr. Bohuslavem Sehnalem na pronájem nebytových 
prostor ve Fišerově ul. č. 395/4 – veterinární ordinace, na vlastní žádost ke dni 30. 9. 2008. 
Zároveň schvaluje zveřejnění tohoto nebytového prostoru k dalšímu pronájmu. 
 
703  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1595/1 o výměře 185 m2 k. ú. Bílina.  
 
704  
Pronájem pozemkové parcely č. 2313, 2315 o celkové výměře 557 m2 k. ú. Bílina, za účelem 
využití jako zahrada, panu M. Hejdovi, bytem B. Němcové 156, Bílina. 
 
705  
Uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 9. 1994 mezi městem Bílina a 
společností Plus Nemovitosti s. r. o. Předmětem dodatku je vyjmutí parcely č. 12/12 v k. ú. 
Bílina z nájmu společnosti Plus Nemovitosti spol. s r. o. Zároveň souhlasí s podmínkami v 
tomto dodatku stanovenými. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
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706  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1683/154 o výměře cca 225 m2 v k. ú. Bílina, za celkové 
roční nájemné ve výši 6.000,- Kč. Nájemcem je Ing. Jaromír Seidl, bytem v Mostě, 
M. Majerové 2286.   
 
707  
Přiznání osobního příplatku ředitelce KC Kaskáda, Bc. Ingrid Skopcové, od 1. 8. 2008.  
 
708  
Navýšení celkového počtu zaměstnanců Městského úřadu Bílina, dle zákona o obcích 
č. 128/2000 Sb., § 102, odst. 2, písm. j), na 118, z důvodu navýšení počtu pracovníků odboru 
nemovitostí a investic – Technický pracovník II., na dobu určitou, a to od 1. 9. 2008 do 
31. 12. 2009.  
 
709  
Zahraniční služební cestu do slovenského družebního města Stropkov ve dnech 31. 7. – 
4. 8. 2008, které se zúčastní: starosta města Josef Horáček, člen zastupitelstva města Václav 
Mojžíš a Pavel Ryjáček, tajemník městského úřadu ing. Ladislav Kvěch, vedoucí odboru 
školství a kultury Bc. Veronika Spurná a ředitelka KC Kaskáda Bc. Ingrid Skopcová. 
 
710  
Zahraniční služební cestu do ukrajinského družebního města Nowowolynsk ve dnech 27. 8. – 
2. 9. 2008, které se zúčastní: starosta města Josef Horáček, členka rady města ing. Jaroslava 
Mrázová, člen rady města Michal Mlej a tajemník městského úřadu ing. Ladislav Kvěch.  
 

 

IV. neschvaluje 
 

711  
Zařazení oprav bytového objektu Za Chlumem č. p. 752 - 756, Bílina do plánu oprav na 
rok 2009.  

 

V. zamítá 
 

 
712  
Žádost paní Anny Hlaváčové o uzavření nájemní smlouvy na byt v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou. 
 
713  
Žádost pana Zdeňka Bíny o pronájem části pozemkové parcely č. 1311 k. ú. Bílina za účelem 
zabezpečení soukromého majetku.  
 
714  
Žádost pana Josefa Loha o pronájem části pozemkové parcely č. 2220 k. ú. Bílina za účelem 
využití jako zahrada.  
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715  
Žádost ZŠ Lidická o navýšení rozpočtu ve výši 14.000,- Kč na výuku plavání a zároveň 
doporučuje uhradit tuto částku z rezervního fondu školy.  

 

 

VI. souhlasí 
 
716  
S udělením výjimky nad počet dětí do výše hygienické kapacity MŠ Síbova a MŠ Čapkova, dle 
žádostí ředitelek MŠ, pro školní rok 2008/2009, v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
              

 

VII. projednala 
 
717  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 9. 6. 2008 a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu zajistit zpracování vyjádření k příslušným bodům tohoto 
zápisu, do jednání rady města dne 13. 8. 2008: 
a) vedoucí odboru dopravy   bod č.: 24, 25 
b) ředitelka MTSB    bod č.: 22, 23 
c) vedoucí odboru nemovitostí a investic bod č.: 21   Taj – 13. 08.  
 

 

VIII. ruší 
 
 
718  
Zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Bílina na akci «Vybavení MŠ M. Švabinského 668 – ostatní».  

 

 

IX. rozhodla 

 
719  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Oprava povrchu komunikace v ul. B. 
Němcové» dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, jako specializovanou zakázku, firmě 
Metalimpex Group spol. s r. o. s tím, že spoluúčast města nepřesáhne 100.000,- Kč.   
 
720  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Nákup elektrického sporáku pro MŠ 
Čapkova v Bílině» dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII. odst. 5, jako specializovanou zakázku, 
firmě SEP s.r.o., Děčín.  
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721  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Výměna linolea v učebnách v ZŠ Aléská v 
Bílině» dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, čl. VIII. odst. 5, jako specializovanou zakázku, firmě Gröschel Josef, 
Bílina.  
 
722  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Výměna linolea v učebnách v ZŠ Lidická v 
Bílině» dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, čl. VIII. odst. 5, jako specializovanou zakázku, firmě Gröschel Josef, 
Bílina.  
 
723  
Zadat zakázku malého rozsahu na akci «Vybavení MŠ Švabinského 668 – ostatní» dle 
Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, čl. VIII. odst. 5, jako specializovanou zakázku, firmě BENJAMIN s. r. o., 
Buchlovice.  
 
724  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci «Zateplení a 
výměna oken objektu MŠ Žižkovo údolí v Bílině» s tím, že hodnocení nabídek bude probíhat 
dle kritérií:  

a) cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet), váha 60 % 
b) doba záruky na provedené dílo, váha 10 % 
c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 30 %.  

 
725  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku «Zateplení a výměna oken objektu ZŠ Aléská, 
Bílina» dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s tím, že hodnotící kritéria 
jsou stanovena následovně: 

a) celková výše nabídkové ceny v Kč doložená oceněným výkazem výměr, váha 70 % 
b) celková doba výstavby (v týdnech), váha 10 % 
c) sankce za nedodržení termínu dokončení díla 20 %.  

  
726  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku «Zateplení a výměna oken objektu ZŠ Za 
Chlumem, Bílina» dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s tím, že hodnotící 
kritéria jsou stanovena následovně: 

a) celková výše nabídkové ceny v Kč doložená oceněným výkazem výměr, váha 70 % 
b) celková doba výstavby (v týdnech), váha 10 % 
c) sankce za nedodržení termínu dokončení díla 20 %.  

 
727  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci „Komunikace 
pro pěší v Havířské ulici, Bílina“.  
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728  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci „Parkoviště v 
ulici Husova, Bílina“.  
 
729  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Vybavení MŠ 
M. Švabinského 668 – kuchyň» je nabídka firmy ELKUS s.r.o., Ústí nad Labem.  Druhou v 
pořadí je nabídka firmy ARALSA, Praha.  
 
730  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Vnitřní 
vybavení MŠ M. Švabinského 668 nábytkem» je nabídka firmy BENJAMIN s. r. o., Buchlovice.  
Druhou v pořadí je nabídka firmy INDECO CZ, Chomutov. 
 
731  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Zastávky 
autobusů u polikliniky, Bílina» je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Bezold Petr, Bílina.  
 
732  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 na akci «Oprava 
veřejného osvětlení Pražská Poliklinika, 4 x stožár» je nabídka firmy ELINS s. r. o., Litvínov. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy Tejček Stanislav – ELEKTROSERVIS Bílina.  
 
 

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

 
733  
Rozpočtovou změnu č. 90/2008 - přijetí dotace ve výši 15.000.000,- Kč z Fondu hejtmana 
Ústeckého kraje, za účelem realizace akce „Lávka přes řeku Bílina a silnice I/13“.  
 
734  
Rozpočtovou změnu č. 93/2008 - přijetí investičního daru od ČEZ, a. s., ve výši 1.000.000,- Kč, 
na dětské hřiště v Sídlišti u Nového nádraží. 
 
735  
Rozpočtovou změnu č. 94/2008 - přijetí investičního daru od AGC Automotive Czech a.s., ve 
výši 500.000,- Kč, na doplnění mobiliáře dětských hřišť a sportovišť. 
 
736  
Zahrnutí částky ve výši 2.500.000,- Kč do rozpočtu města na rok 2009, jako spoluúčast města 
na dotaci, za účelem nákupu zásahového vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Bílina.  



Usnesení RM z 16. července 2008  9 

 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 
 
737  
Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2008 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
s doplněním odstavce 3) v článku 5 ve znění: Osvobození od poplatku od doby účinnosti této 
vyhlášky se poskytuje dětem narozeným v příslušném kalendářním roce.  
 

 

XII. bere na vědomí 

 
 
738  
Plnění trvalého usnesení č. 326/2006, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předkládat za uplynulá čtvrtletí přehled o uhrazených platbách jednotlivých odborů 
městského úřadu, městských technických služeb a městské policie, jedná-li se o 
rekonstrukce, investice, práce spojené s údržbou majetku města a nákupů materiálu 
dlouhodobějšího charakteru (PC, kopírovací stroje, PD, nábytek apod.), od 50 000,- Kč.   
 
739  
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.  
 
740  
Splnění usnesení č. 391, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo řešit společně 
s právníkem města a obecním živnostenským úřadem nedostatky zjištěné odborem vnitřního 
auditu v KC Kaskáda.    
 
741  
Splnění usnesení č. 524, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo prověřit 
možnosti umístění veřejného osvětlení u spojovacího chodníku Kmochova a Aléská, podél 
plotu ZŠ Praktická. 
 
742  
Plnění usnesení č. 546, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo připravit smlouvu o 
výpůjčce na zapůjčení pěti paré projektové dokumentace na rekonstrukci lázní Bílina Kyselka 
společnosti VIA VITAE o. p. s. s tím, že smlouva bude doplněna o připomínky členů rady 
města a předložena na další schůzi rady. 
 
743  
Zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnosprávních 
kontrolách za II. čtvrtletí 2008.  
 
744  
Zápis sociálně zdravotní komise, ze dne 18. června 2008.  
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745  
Zápis komise pro školství, kultury a sport, ze dne 19. května 2008.  
 
746  
Žádost pana Jakuba Hučíka – Blatnička, o podporu projektu „Vločka“ – speciální venkovní 
vánoční ozdoby s tím, že žádost bude předána Městským technickým službám Bílina.  
 
747  
Ukončení nájemní smlouvy č. 231 na část pozemkové parcely 1595/1 o výměře 185 m2 k. ú. 
Bílina na vlastní žádost paní Jany Mikleové, viz usnesení č. 703. 
 
748  
Zprávu vedoucího odboru nemovitostí a investic o stavu areálu bývalého pivovaru v Bílině a 
ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit podání žádosti o zrušení prohlášení pivovaru za 
kulturní památku, na Ministerstvo kultury ČR.    Taj – 27. 08.  
 
749  
Informaci oddělení rozvoje města o možnosti získání dotačního titulu na nákup zásahového 
vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Bílina, viz usnesení č. 736. 
 
750  
Zpracované projektové podklady pro rekonstrukci obřadní síně Městského úřadu v Bílině.  
 
751  
Vyhodnocení bytového pořadníku za I. pololetí roku 2008. 

 

 

XIII. stahuje z programu 
 

 
752  
Materiál č.  320 - žádost Oblastní charity Most, Středisko azylového bydlení Osek, o 
poskytnutí finančního příspěvku na provoz a sociální služby azylových domů.  
 
753  
Část materiálu č. 336 - žádost společnosti Člověk v tísni, o. p. s., o prodloužení smlouvy o 
výpůjčce nemovitých věcí ze dne 28. 7. 2005 na místnost ve II. NP, pavilonu č. 5 areálu bývalé 
ZŠ Teplické předměstí s tím, že radě města bude předložena výroční zpráva společnosti za 
rok 2007 ve městě Bílina a upraveny nájemní smlouvy dle návrhů členů rady města. 
 
754  
Část materiálu č. 336 - ukončení nájemní smlouvy s panem Karlem Červeným, který má v 
pronájmu nebytové prostory ve Wolkerově ul. č. 73 – prodejna průmyslového zboží.  
 
755  
Materiál č. 350 - návrh předsedy občanského sdružení Bílina 2006, pana Jana Beneše, na 
revitalizaci Pohádkového lesa v Bílině. Materiál bude předložen na příští schůzi rady města.   
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756  
Materiál č. 340 - uzavření Smlouvy mezi městem Bílina a společností AVE CZ odpadové 
hospodářství s. r. o. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních 
stran týkajících se ochrany a způsobu nakládání s informacemi důvěrného charakteru s tím, 
že ukládá místostarostovi města svolat pracovní schůzku za účasti zástupců rady města, 
Městských technických služeb Bílina, AVE CZ a. s. a tajemníka městského úřadu, ohledně 
poskytování informací týkajících se Městských technických služeb Bílina.   

MST – 13. 08.    
 

 
 
 
 
 
 

Roman Šebek  
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města  

 


