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

 
Usnesení z 20. schůze v roce 2008, konané dne 15. října 2008  

 
 

Usnesení s termínem č.: 
973 MTSB ihned 972 Taj.  05. 11. 
756 MS 31. 10.  1058 Taj. (ONI) 05. 11. 
523 Taj.  05. 11.  1057 Taj. (SÚ) 03. 12.  
904 Taj. (SÚ) 05. 11.  941 ONI 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 

1045/07 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 

 
Splněná usnesení č.: 675, 898, 903, 962, 967, 968, 969 
 

 
  

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

I. ukládá 
 
 
972  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření 
bílinské pobočky společnosti Člověk v tísni, o. p. s., za rok 2007.  Taj. - 05. 11.  

 
973  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina vypsat nové výběrové řízení na restauraci na 
zimním stadionu za minimální pronájem ve výši 6.000 Kč/měsíc. Při více zájemcích bude 
rozhodovat výše nabídnutého nájemného.      MTSB – ihned  

 
 

II. schvaluje  
 

974  
Odpis nevymožených pohledávek – pokut uložených komisí k projednávání přestupků, 
v celkové výši 174.606 Kč, dle návrhu odboru správního a vnitřních věcí.  
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975  
Rozpočtovou změnu č. 135/2008 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Shotokan karate Do Masopust Bílina na částku ve výši 10.000 Kč na uspořádání Ústeckého 
regionálního přeboru, který se koná dne 1. 11. 2008 v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
976  
Rozpočtovou změnu č. 136/2008 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic z příjmu za vrácení sankce do výdajů na opravu komunikací, ve výši 
105.000 Kč. 
 
977  
Rozpočtovou změnu č. 137/2008 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ze zůstatku plánovaných akcí na akci oprava chodníku Skleničkova ul., 
ve výši 332.000 Kč.  
 
978  
Rozpočtovou změnu č. 138/2008 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic z příjmu za vrácení sankce na akci plocha na osázení pro Městské 
technické služby Bílina, ve výši 38.000 Kč. 
 
979  
Rozpočtovou změnu č. 139/2008 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic z příjmu z akce výtah radnice na akci zesílené zakládání přístřešku 
MHD, ve výši 45.000 Kč. 
 
980  
Rozpočtovou změnu č. 140/2008 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu 
nemovitostí a investic z akce výtah radnice na akci prodloužení veřejného osvětlení, ve výši 
55.000 Kč.   
 
981  
Rozpočtovou změnu č. 141/2008 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic na akci výměna oken a vstupních dveří v HNsP, ve výši 500.000 Kč. 
 
982  
Rozpočtovou změnu č. 142/2008 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 
254.000 Kč na akci Hornická nemocnice s poliklinikou – výměna automatických dveří.  
 
983  
Rozpočtovou změnu č. 143/2008 – úpravu rozpočtu odboru školství a kultury na Den 
sportovců 2008 – přesun částky 10.000 Kč z položky 5194 na položku 5169.  
 
984  
Rozpočtovou změnu č. 146/2008 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví pro Klub důchodců I, ve výši 2.000 Kč.  
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985  
Úpravu platů ředitelů základních škol, mateřských škol, školských a kulturních zařízení, 
s platností od 1. listopadu 2008, dle návrhu vedoucí odboru školství a kultury.  
 
986  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Muzeem Bílina o. p. s., na částku 
ve výši 10.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s provozem budovy muzea za období 
červenec – prosinec 2008.  
 
987  
Ukončení Nájemní smlouvy č. 93 na pronájem části parcely č. 2158 o výměře 216 m2 
s manželi Kopřivovými a zároveň schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na pronájem 
části parcely č. 2158 o výměře 216 m2, s paní Jaroslavou Šlajerovou, za účelem provozování 
zahrádky.  
 
988  
Záměr výpůjčky parcel v k. ú. Bílina – p. č.  3144/4 o výměře cca 971 m2, p. č. 3144/2 o 
výměře cca 7 m2, p. č.  1759/4 o výměře cca 26 m2, p. č. 70 o výměře cca 167 m2, p. č. 76 o 
výměře cca 64 m2, p. č.  12/1 o výměře 202 m2, p. č.  1759/14 o výměře cca 4 m2, p. č.  
1759/23 o výměře cca 12 m2, p. č. 1738 o výměře cca 3 m2, po dobu výstavby okružní 
křižovatky na silnici I/13 s ul. Spojovací a I/13 s ul. Břežánskou.   
 
989  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, ul. SuNN 675, s paní Dianou Surovkovou, na dobu 
určitou jednoho roku.  
 
990  
Žádost paní Věry Kapferové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou.  
 
991  
Žádost společnosti Raffael-Art o použití městského znaku na komerční mapu Krušné hory – 
Sever 2009.  
 
992  
Žádost Fotbalové školy Bílina o použití městského znaku na dresy dětí. 
 

 
 

III. neschvaluje  
 

 
993  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16, ul. Za Chlumem 756, s paní Danuší Gombárovou, 
z důvodu prodeje tohoto domu v současné době.  
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IV. souhlasí  
 
994  
S pronájmem učebny a koupelny v ZŠ Aléská s platností od 1. 10. 2008 následovně: cena za 
krátkodobý pronájem učebny činí 100 Kč/hod, cena za pronájem koupelny činí 120 Kč za 
použití. 
 
995  
Se zapojením investičního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši 100.000 Kč na 
vyúčtování účelového zdroje z motivačního programu ELEKTROWIN, a. s.  
 

 

V. odvolává 
 

996  
Pana Pavla Ryjáčka a paní Radku Markowiczovou z funkce člena školské rady v Základní 
škole, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace a paní Janu 
Šamonilovou z funkce člena školské rady v Základní škole, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 
příspěvková organizace. 

 
 

VI. jmenuje  
 

997  
Ing. Jitku Koubkovou a pana Václava Mojžíše členy školské rady v Základní škole, Bílina, 
Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace a pana René Štěpánka členem 
školské rady v Základní škole, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace. 

 
998  
Pana Vlastimila Aubrechta ml. (ČSSD) členem bytové komise.   
 
 

VII. potvrzuje 
 
999  
Ing. Ladislava Kvěcha a pana Pavla Prchala ve funkci členy školské rady v Základní škole, 
Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace a pana Zdeňka Rendla ml. do funkce 
člena školské rady v Základní škole, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace. 
 

VIII. rozhodla  
 
1000  
Zadat zakázku malého rozsahu na akci «Zástavba rodinných domků v lokalitě B 11, Pražské 
předměstí II„ Pod Bořní“ – I. etapa» společnosti ABS s. r. o. Bílina, dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII 
odst. 5, jako specializovanou zakázku. 
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1001  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Oprava chodníku v ul. Skleničkova» dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, čl. VIII odst. 5, firmě VODOSTAV spol. s r. o., a to jako specializovanou 
zakázku. 
 
1002  
Zadat zakázku malého rozsahu na akci „Generální oprava rozvodů veřejného osvětlení 
v ul. Skleničkova a Kyselská“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII odst. 5, firmě Stanislav Tejček - 
ELEKTROSERVIS, Bílina, jako specializovanou zakázku.  
 
1003  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Oprava komunikace v sídlišti SUNN – bl. 4 
v k. ú. Bílina» jedinému uchazeči a to firmě SSŽ a. s., závod Ústí nad Labem, Chlumec.  
 
1004  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Oprava komunikace v ulici Bezručova 
v Bílině» jedinému uchazeči a to firmě SSŽ a. s., závod Ústí nad Labem, Chlumec.  
 
1005  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Vybudování 
nových a rozšíření stávajících kontejnerových stání v Bílině» je nabídka firmy Žejdlík Josef, 
Bílina.  Druhou v pořadí je nabídka firmy Bezold Petr, Bílina.  
 
1006  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «HNsP – 
výměna oken a vstupních dveří – II. etapa» je nabídka firmy NOUEMONT s. r. o., Slaný. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy Idealfenster a. s., Bílina.  
 
1007  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «HNsP – 
automatické dveře (dva vstupy)» je nabídka firmy Marpo s. r. o. Teplice. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Idealfenster a. s. Bílina.  
 
1008  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Oprava 
chodníku v sídlišti SUNN – u bl. 4 v k. ú. Bílina»  je nabídka firmy Žejdlík Josef Bílina. Druhou 
v pořadí je nabídka firmy METALL QUATRO spol. s r. o., Most.  
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1009  
O pořadí nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku «Zateplení a výměna oken objektu ZŠ 
Za Chlumem, Bílina» dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
takto:  

1. HAVI s. r. o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice  
2. METALL QUATRO s. r. o., Na Vrátku 1245, 434 01 Most 
3. NORTH STAV s. r. o., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem 

 
1010  
O pořadí nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku «Zateplení a výměna oken objektu ZŠ 
Aléská, Bílina» dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách takto:  

1. HAVI s. r. o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice 

2. METALL QUATRO s. r. o., Na Vrátku 1245, 434 01 Most 

3. NORTH STAV s. r. o., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem 

 
1011  
Trvat v plném rozsahu na žalovaném návrhu u Okresního soudu v Mostě, spisová značka 
8 C 2286/99, o zaplacení dlužného nájmu a služeb za nebytové prostory v Bílině, Za Chlumem 
č. 820/33, které měla v pronájmu paní Dagmar Bělohradská.  
 
1012  
Vyplatit finanční příspěvek na opravu fasády domu č. p. 15 v Seifertově ulici v Bílině, ve výši 
20.000 Kč, Ing. Jánu Mikulovi (po předložení dokladu potvrzujícího provedení práce, 
případně nákup materiálu a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku), v souladu 
s usnesením rady města č. 289 ze dne 18. dubna 2007. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  

 

IX. ruší  
 

1013  
Usnesení rady města č. 964, kterým bylo ředitelce Městských technických služeb Bílina 
uloženo připravit podklady pro výběrové řízení na pořízení spořičů elektrické energie 
veřejného osvětlení na jeden vybraný úsek dle výběru městských technických služeb. 
Vzhledem k zastaralosti veřejného osvětlení ve městě je toto usnesení bezpředmětné.  
 

 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
 
 

1014  
Část usnesení č. I/210 ze dne 4. září 2008, kterým byl schválen záměr prodeje podílů v čp. 
752, 753, 754, 755 a 756, Za Chlumem, Teplické Předměstí, a parcely č. 1638 k. ú. Bílina z 
majetku města Bíliny do podílového spoluvlastnictví dle Občanského zákoníku:                             
a) při koupi podílu, jehož velikost bude odpovídat výměře bytu, bude pro výpočet ceny 

tohoto podílu použita částka 1.271 Kč/m2 (1.080 Kč + inflace)  
Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. Viz usnesení č. 1029. 
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XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit  
 
 
1015  
Prominutí části smluvní pokuty paní Jiřině Vojarové za odkoupenou nemovitost ve výši 
500.000 Kč. Zároveň doporučuje schválit ukončení právního vymáhání dluhu.  
 
1016  
Záměr poskytnutí finančního daru panu Janu Šámalovi ve výši 200.000 Kč na rekonstrukci 
střechy „Husitské bašty“ s tím, že doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení této 
částky do rozpočtu města na rok 2009.  
 
1017  
Žádost Hornické nemocnice s poliklinikou s. r. o. o uhrazení vynaložených nákladů spojených 
s výměnou podlahové krytiny v některých ambulancích v celkové výši 165.891 Kč s tím, že 
ředitel Hornické nemocnice s poliklinikou s. r. o. bude v dalších obdobných případech 
postupovat dle nájemních smluv.  
 
1018  
Rozpočtou změnu č. 144/2008 – přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 545.977 Kč.  
 
1019  
Rozpočtovou změnu č. 145/2008 – přijetí neinvestiční dotace na konání voleb do krajského 
zastupitelstva ve dnech 17. – 18. 10. 2008, ve výši 315.000 Kč.  
 
1020  
Rozpočtovou změnu č. 147/2008 – přijetí daru od společnosti ČEZ a.s. ve výši 160.000 Kč, na 
výstavbu autobusové zastávky.  
 
1021  
Rozpočtovou změnu č. 148/2008 – přijetí daru od společnosti ČEZ a. s. ve výši 900.000 Kč, na 
vybudování kontejnerového stání a nákup kontejnerů.  
 
1022  
Prodej parcely č. 1636/262 o výměře 24 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120,00 Kč/m2, 
tj.  2.880,00 Kč. Kupující je paní Hana Chladná, bytem v Bílině, Alšova 239. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
1023  
Prodej parcely č. 1636/128 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina za cenu 120 Kč/m2, tj. 2.640 Kč. 
Kupujícím je pan Jiří Jelínek, bytem v Semilech, Textilní 550. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.    
 
1024  
Záměr prodeje podílu o velikosti 405/5349 v čp. 395/4, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, 
Bílina spolu s podílem na zastavěné parcele č. 1768/2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou.  
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1025  
Odpis pohledávky za paní Jaroslavu Mastnou za dlužný nájem za nebytové prostory 
v Komenského ul. č. 43/2 ve výši 45.723 Kč s příslušenstvím. Zároveň doporučuje 
zastupitelstvu města schválit další vymáhání pohledávek odborem nemovitostí a investic za 
paní Jaroslavu Mastnou všemi dostupnými prostředky po dobu jejich vymahatelnosti tak, aby 
městu nevznikly další náklady na nevymahatelné pohledávky za jmenovanou s tím, že po 
uplynutí desetileté lhůty bude případně podán návrh na odpis pohledávky.  
 
1026  
Záměr prodeje parcely č. 31 o výměře 146 m2 a parcely č. 32/7 o výměře 75 m2 obě k. ú. 
Bílina-Újezd za kupní cenu 250 Kč/m2. 
 
1027  
Směnu pozemků mezi Městem Bílina a společností Severočeské doly a. s., se sídlem 
v Chomutově, Boženy Němcové 5359. Předmětem směny jsou pozemky v k. ú. Bílina p. č. 
160/54 o výměře 51 m2, v k. ú. Chudeřice u Bíliny p. č. 251/17 o výměře 35 m2, v k. ú. Jenišův 
Újezd p. č. 328/11 o výměře 511 m2, p. č. 350/18 o výměře 11.874 m2, p. č. 350/19 o výměře 
1.864 m2, p. č. 372/7 o výměře 15.192 m2, p. č. 372/18 o výměře 498 m2, p. č. 439/6 o 
výměře 350 m2, p. č. 559 o výměře 3.208 m2, p. č. 949 o výměře 3.615 m2, p. č. 1242/1 o 
výměře 4.763 m2, p. č. 1278/1 o výměře 1.414 m2, p. č. 1278/3 o výměře 40 m2, p. č. 1278/6 
o výměře 94 m2, p. č. 1278/7 o výměře 13.464 m2, p. č. 1279 o výměře 423 m2, p. č. 1280/2 o 
výměře 1.847 m2, p. č. 1282/5 o výměře 45 m2, p. č. 1283/10 o výměře 68 m2, k. ú. Břežánky 
p. č. 346/3 o výměře 37 m2, p. č. 346/4 o výměře 520 m2, p. č. 346/5 o výměře 112 m2, p. č. 
361/9 o výměře 160 m2, p. č. 361/10 o výměře 235 m2, p. č. 361/11 o výměře 344 m2. 
Hodnota pozemků Města Bíliny převyšuje hodnotu pozemků společnosti Severočeské 
doly a. s. o částku ve výši 7.893.540 Kč. Tento rozdíl uhradí Severočeské doly a. s. Městu 
Bílina před podpisem směnné smlouvy. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.   
 
1028  
S ohledem na vysoký náklad na pořízení znaleckých posudků k ocenění pozemků zjištěných 
při digitalizaci a dalších pozemků bezúplatně přijatých, použití jako ceny reprodukční tyto 
základní ceny vycházející z posledních platných oceňovacích předpisů:  
- Orná půda, trvalý travní porost – 4,98 Kč/m2 
- Lesní plocha – 5 Kč/m2 
- Zahrada, ovocný sad – 60 Kč/m2 
- Zastavěná plocha a nádvoří – 150 Kč/m2 
- Ostatní plocha – 5 Kč/m2 
- Stavební pozemky – cena základní 150,00 Kč/m2 (bude použita v případě, že cena 

bezplatně přijatého stavebního pozemku nebude v platné cenové mapě stavebních 
pozemků města Bíliny uvedena) 

Zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit použití těchto sazeb i v případě bezúplatně 
nabytých pozemků, jestliže není v související dokumentaci k převodu majetku ocenění 
pozemků uvedeno. U stanovení těchto sazeb je dodržen účetní princip opatrnosti.  
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1029  
Záměr prodeje podílů v čp. 752, 753, 754, 755, 756, Za Chlumem, Teplické Předměstí, 
a parcely č. 1638 k. ú. Bílina z majetku města Bíliny do podílového spoluvlastnictví dle 
Občanského zákoníku: 
a) při koupi podílu, jehož velikost bude odpovídat výměře bytu, bude pro výpočet ceny 

tohoto podílu použita částka 1.080 Kč/m2.  
Ostatní podmínky prodeje se nemění.   
Vzhledem ke snížení částky za m2 nebude do této budovy městem Bílina dále investováno.  
 
1030  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení panu Jaroslavu 
Paurovi za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním – zbylá část činí 257.858 Kč, po zmírnění by činil – zbylá 
část 29.345 Kč.  
 
1031  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Štěpánce Šrámkové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb.  
 
1032  
Doplnění jednacího řádu Zastupitelstva města Bíliny o nový odstavec č. 11, v článku 9, ve 
znění: O hlasování, které probíhá veřejně a prostřednictvím hlasovacího zařízení, se pořizuje 
Záznam výsledku hlasování. Výsledky hlasování poskytne sekretariát členům zastupitelstva 
města na základě jejich žádosti, nejdříve však po ukončení zasedání zastupitelstva města.  
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 

1033  
Žádost paní Ivety Gabčové o prominutí poplatku z prodlení za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné, na základě usnesení zastupitelstva města č. I/7 ze dne 31. ledna 2002 a č. II/30 ze 
dne 15. února 2007.  
 

 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města odvolat  
 
 

1034  
Pana Pavla Takáče (HNHRM) z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny, 
na vlastní žádost.  
 

 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zvolit 
 
 
1035  
Pana Zdeňka Jirásko (HNHRM) členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny.  
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XV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout  
 
 

1036  
Vyhlásit výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města občanům a 
vlastníkům nemovitostí ve městě Bílina, pro rok 2009 s tím, že z důvodu nedostatku 
finančních prostředků ukládá tajemníkovi městského úřadu předložit zastupitelstvu města 
návrh na úpravu Směrnice č. 05/2007 „Pravidla k poskytování a použití účelových finančních 
prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Bílina“ v čl. 3 odst. 3 ve smyslu: Adresáty 
půjček z Fondu podle odst. 1 mohou být pouze fyzické osoby, které vlastní obytné budovy na 
území města a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě 
uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov použít.  
 
 

XVI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 

1037  
Informaci vedoucího odboru dopravy o dopravní situaci ve městě Bílina formou okružních 
křižovatek.  
 
1038  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 120, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo připravit systémové opatření podpory ledního hokeje pro rok 2009.  
 
1039  
Plnění trvalého usnesení č. 272/2006, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předkládat zprávu o činnosti oddělení rozvoje města.  
 
1040  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o stavu chodníků v Liptické ulici a o 
způsobu vyřízení žádosti paní Dosedělové.  
 

 

XVII. předkládá zastupitelstvu města k projednání  
 
 

1041  
Žádost pana Jana Trojovského a pana Darina Görnera o úpravu obecně závazné vyhlášky 
č. 12/2007 o umísťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu 
města Bílina v čl. 1, odst. 2 vyjmutím provozovny TIP SPORT BAR – HERNA, Bílina, ul. Za 
Chlumem 896, z této obecně závazné vyhlášky.   
 
1042  
Založení společnosti s ručením omezeným Rekreační a sportovní zařízení Bílina s. r. o.  
 

 
 



Usnesení RM ze dne 15. října 2008   11 

 

XVIII. bere na vědomí 
 
 
1043  
Plnění trvalého usnesení č. 326/2006, kterým je uloženo ředitelce MTSB, řediteli městské 
police a tajemníkovi za jednotlivé odbory, předkládat přehled uhrazených plateb nad 
50.000 Kč za uplynulá čtvrtletí.  
 

1044  
Splnění usnesení č. 675, kterým bylo místostarostovi města uloženo svolat pracovní schůzku 
zástupců politických stran ohledně dalšího postupu oprav, případně rekonstrukce domu se 
soustředěnou pečovatelskou službou.  
 
1045  
Splnění usnesení č. 898, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit 
zpracování záměru prodeje podílu ve vlastnictví města Společenství vlastníků, Fišerova 
ul. č. 395/4, viz usnesení č. 1024.  
 
1046  
Splnění usnesení č. 903, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 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“, zadáním zakázky malého 
rozsahu dle směrnice č. 04/2007, čl. VIII, odst. 5, jako specializovanou zakázku firmě ABS 
s. r. o. Bílina“, viz usnesení č. 1000. 
 
1047  
Plnění usnesení č. 904, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit stavební 
úřad prověřením vhodnosti oplocení pozemku za restaurací „Krušovice“.  Taj. – 05. 11.   
 
1048  
Splnění usnesení č. 962, kterým bylo ředitelce Městských technických služeb Bílina, 
vedoucímu odboru dopravy a vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloženo zpracovat 
vyjádření k příslušným bodům zápisu z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a 
výstavbu ze dne 15. září 2008.  
 
1049  
Splnění usnesení č. 967, kterým bylo ředitelce Městských technických služeb Bílina uloženo 
projednat s ředitelkou Základní školy Za Chlumem vyřešení nedostatečného množství 
kontejnerů na separovaný odpad.  

 
1050  
Splnění usnesení č. 968, kterým bylo odboru nemovitostí a investic uloženo zpracovat 
rozpočet na opravu chodníku v Liptické ulici, dle žádosti paní Dosedělové.  
 
1051  
Splnění usnesení č. 969, kterým bylo ředitelce Městských technických služeb Bílina uloženo 
vypsat nové výběrové řízení na restauraci na zimním stadionu v Bílině, viz usnesení č. 973.   
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1052  
Zápis ze sociálně zdravotní komise ze dne 24. září 2008.  
 
1053  
Zápis z komise pro školství, kultury a sport ze dne 22. září 2008.  
 
1054  
Zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnosprávních 
kontrolách za III. čtvrtletí 2008.  

 
1055  
Výpověď paní Hany Hrochové z pronájmu nebytových prostor na Mírovém náměstí č. 87 – 
kosmetické služby a manikúra.  
 
1056  
Informaci místostarosty o zahraniční služební cestě do rakouské spalovny WAV zařízení 
skupiny AVE, která se uskutečnila ve dnech od 8. do 10. října 2008. 
 
1057  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospodaření na skládce 
Chotovenka-pískovna, za období od ledna do září 2008.  

 
1058  
Informaci pana Pavla Košťála, stavebního dozoru, ohledně postupu prací při výstavbě lávky 
přes řeku Bílinu a silnici I/13 s tím, že rada města bude o dalším průběhu výstavby průběžně 
informována. 

 
XIX. stahuje z programu 

 
1059  
Prodej parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina a budov 
bez čp/če stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 220 m2 k. ú. Bílina s tím, že ukládá 
tajemníkovi pověřit vedoucího stavebního úřadu zajištěním zaměření a znaleckých posudků 
na tyto budovy a pozemky.      Taj. (SÚ) – 03. 12.     
 
1060  
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci «Autorský dozor při realizaci stavby Lávka 
přes řeku Bílina a silnici I/13, Bílina» dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, společnosti 
HEXAPLAN International s. r. o. Brno, jako specializovanou zakázku s tím, že ukládá 
tajemníkovi pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic jednáním s touto společností o 
snížení ceny.         Taj. (ONI) – 05. 11.  
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček  
starosta města  

 


