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R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 
 

Usnesení z 19. schůze v roce 2008, konané dne 1. října 2008  
 
 

 
Usnesení s termínem č.: 
675  MS  15. 10.  
898  Taj.(SÚ) 15. 10. 
904  Taj.(SÚ) 15. 10. 
954  taj.(ONI) 15. 10.  
962       MTSB, MěP, ONI, OD 15. 10.  
968  ONI  15. 10.  
967  MTSB  15. 10.  

969  MTSB  15. 10. 
756  MST  31. 10. 
951  Taj.  05. 11. 
941  ONI  03. 12. 
964  MTSB  03. 12. 
  
  

        
 
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.:  523, 903, 895 

____________________________________________________________________________________________ 
  

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 
 

I. ukládá 
941  
Odboru nemovitostí a investic ve spolupráci s městskými technickými službami připravit 

návrh na řešení (rekonstrukci) veřejného osvětlení ve městě.     

           ONI - 03.12.    

 

II. schvaluje 
 
942  

Rozpočtovou změnu č. 126/2008 - přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 

5 931 Kč za II. čtvrtletí roku 2008 pro Lesy ČR, s. p. Velemín. 
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943  

Rozpočtovou změnu č. 127/2008 - přesun finančních prostředků ve výši 125 tisíc Kč 

z rozpočtu města do rozpočtu městské policie za vypovězení úrazového a životního pojištění 

strážníka městské policie. 

 

944  

Rozpočtovou změnu č. 128/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Klubem rybolovné 

techniky Bílina ve výši 5 000 Kč na Severočeský pohár v rybolovné technice, který se koná 

dne 10. - 11. 9. 2008 v Bílině.    

 

945  

Rozpočtovou změnu č. 129/2008 -  přijetí dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 

50 000 Kč na kulturní projekt BELINENSIS, který se koná ve dnech 12. 11. 2008 . 
 

946  

Rozpočtovou změnu č. 130/2008  -  poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a literární 

fond v celkové výši 74.000 Kč, dle návrhu komise pro školství, kulturu a sport.  
 

947  

Rozpočtovou změnu č. 131/2008 - navýšení rozpočtu z Programu podpory společenských a 

zájmových organizací Domu dětí a mládeže Bílina ve výši 20 000 Kč, MŠ Švabinského Bílina 

ve výši 20 000 Kč a dále uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory  

společenských a zájmových organizací se ZŠ Praktická Bílina ve výši 10 000 Kč. 

 

948  

Rozpočtovou změnu č. 132/2008 - navýšení rozpočtu rezervy rady města o 100 000 Kč na 

základě smlouvy o poskytnutí reklamy s Mosteckou uhelnou společností,  a.s. a o 8 000 Kč od 

firmy MAYA PRODUCTION. 

 

949  

Rozpočtovou změnu č. 133/2008 - přesun v rámci schváleného rozpočtu v celkové výši 

429 000 Kč do rezervy na opravy chodníků.  

 

950  

Rozpočtovou změnu č. 134/2008 - přesun v rámci schváleného rozpočtu v celkové výši 

1 042 000 Kč na zajištění akce – oprava komunikace Skleničkova ul.  

 

951  

Prodloužení termínu plnění usnesení č. 523/2008, kterým bylo uloženo tajemníkovi 

městského úřadu předložit vedení městského hřbitova seznam historicky důležitých osob pro 

město Bílina s tím, že o případném rušení hrobu na městském hřbitově některé z těchto osob, 

bude rada města informována.         Taj - 05. 11. 

 

952  

Úpravu platu pí. Elišce Růžičkové, ředitelce MŠ Maxe Švabinského 664 s účinností od 1. 10. 

2008 a odměnu za zřízení odloučeného pracoviště mateřské školy dle návrhu vedoucí odboru 

školství a kultury. 
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953  

Odpis pohledávky ve výši 16 800 Kč vzniklou odvodem penalizace do státního rozpočtu  

z důvodu porušení termínu předložení závěrečného vyhodnocení akce „Lázeňská ubytovna 

Zátiší III“. Škoda nebyla způsobena úmyslně. 

 

 

954  

Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 903/2008 ze 17. 9. 2008, kterým ukládá 

tajemníkovi městského úřadu pověřit odbor nemovitostí a investic po předložení cenové 

nabídky společnosti ABS s.r.o. Bílina na akci „Aktualizace zastavovací studie pro RD Bílina 

– Újezd, lokalita B 11.                    Taj(ONI) -  15. 10.  

 

955  

Městským technickým službám Bílina zapojení investičního fondu ve výši 279 tis. Kč na 

posílení zdrojů k financování údržby a oprav nemovitého majetku. 

 

956  

Zahraniční služební cestu panu Romanovi Šebkovi do Rakouska na prohlídku spalovny WAV 

zařízení skupiny AVE, která se koná ve dnech  8. - 10.  října 2008. 

 

 

III. rozhodla 
 
957  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci « Oprava chodníků v ul. Jiráskova, Síbova, 

Tylova » dle Směrnice č. 4/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Speciální stavby Most spol. s r.o., IČ 

41327225 a to jako specializovanou zakázku. 
 

958  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci « Oprava komunikace v ul. Skleničkova » dle 

Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě VODOSTAV spol. s r.o., IČ 14865793 a to jako 

specializovanou zakázku. 

 

959  

V souladu s usnesením rady města č. 289/2007 ze dne 18.4.2007, vyplatit finanční příspěvek 

na opravu fasády domu č.p. 17/6 v Seifertově ulici v Bílině v částce 20 000 Kč panu Františku 

Pospíšilovi (po předložení dokladu potvrzujícího provedení práce, případně nákup materiálu a 

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku). 

 

 

IV.  souhlasí 
 
960  
S bezplatným zapůjčením sálu Základní umělecké školy organizaci Schola Viva Belinensis na 

akci Bí-al-Wor 2008 dne 25. 10. 2008. 
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V.  uděluje 
 

961  

Panu Romanu Musilovi Cenu Rady města Bíliny, za medailové umístění na paralympiádě 

v roce 2008. Cena bude předána panu Romanu Musilovi radou města dne 15. října 2008. 

 

  

 

VI.  projednala 
 
962  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 15. 9. 2008 a ukládá 

vedoucím odborů, ředitelce MTSB a řediteli MěP zpracovat do jednání rady města dne 15. 10. 

2008 vyjádření k příslušným bodům tohoto zápisu: 

a) vedoucí odboru dopravy   bod č.:26 

b) ředitelka MTSB    bod č.:27 

c) vedoucí odboru nemovitostí a investic bod č.:28  

                   MTSB,  ONI, OD – 15. 10. 

      

 

VII. odvolává 
 

963  
Pana Václava Hejdu z komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu. 

 
   

 

VIII. bere na vědomí 
 
964  
Informaci ředitelky městských technických služeb usnesení č. 895/2008 a ukládá městským 

technickým službám připravit podklady pro výběrové řízení na pořízení spořičů elektrické 

energie veřejného osvětlení na jeden vybraný úsek dle výběru městských technických služeb. 

                 MTSB - 03. 12. 

965  

Ústní informaci starosty města o nabídce realizace aktivit na poli prevence sociálně 

patologických jevů. 

 

966  

Informaci vedoucího odboru dopravy o provizorním řešení autobusového nádraží po dobu 

výstavby obchodního centra Interspar Bílina.  

 

967  

Informaci místostarosty o nedostatečném množství kontejnerů na separovaný odpad a ukládá 

ředitelce Městských technických služeb Bílina projednat s ředitelkou Základní školy, Za 

Chlumem vyřešení této problematiky.           MTSB – 15. 10. 
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IX.  stahuje z programu 
 
968  
Informaci o stavu chodníků v Liptické ulici a o způsobu vyřízení žádosti p. Dočekalové s tím, 

že odbor nemovitostí a investic do příští rady města zpracuje rozpočet na opravu. 

                    ONI – 15. 10. 

 

969  

Materiál č. 461 – snížení nájemného v restauračním zařízení na zimním stadionu s tím, že 

bude vypsáno nové výběrové řízení na pronájem restauračního zařízení.   

                      MTSB – 15. 10. 

 

 

 

X.  projednala a doporučuje zastupitelstvu města  s ch v á l i t 
 
970  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Jarmile 

Havlíkové za opožděně uhrazené dlužné nájemné. Poplatek z prodlení před zmírněním činí 

113 603 Kč, po zmírnění by činil 14 875 Kč. 

 

 

                XI.  nezaujala stanovisko 
 
971  
K žádosti manželů Třešňákových o uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě ze dne 

21. 7. 2006 uzavřené mezi Městem Bílina a manželi Třešňákovými (autobusové nádraží). 

 

 
 
 
  Roman Šebek    Josef Horáček 
                     místostarosta města                                 starosta města 
 
 
 
 
 

     
 

 

 
 

 
 

 


