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R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 
 

Usnesení z 8. schůze v roce 2008,  
konané v mimořádném termínu dne 18. dubna 2008  

 
 

Usnesení s termínem č.: 
207 MTSB 30. 04.   267 taj. (ONI) 28. 05. 
239 taj. (ONI) 30. 04.  1044/07 taj. (ONI) 31. 05.  
293 MSTB 30. 04.  70 MTSB 17. 09.  
299 taj. (ONI) 14. 05.    
 
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.: 382 

 
 

RR  aa  dd  aa      mm  ěě  ss  tt  aa  

 
I. rozhodla 

 
 
385  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007  - Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Přístrojové vybavení jazykové učebny ZŠ 
Aléská“ jedinému uchazeči a to firmě AV MEDIA a. s. Plzeň. 
 
386  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Rekonstrukce a vybavení jazykové učebny nábytkem – ZŠ Aléská“, je nabídka firmy VINT 
s. r. o. Teplice. Druhou v pořadí je nabídka firmy PERSO Mariánské Lázně.  
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II. bere na vědomí 
 
 
387  
Splnění usnesení č. 382, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic porovnáním cen za přístrojové vybavení jazykové 
učebny, včetně nábytku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


