DODATEK Č. 2/2008
ZŘIZOVACÍ LISTINY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
M ĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY B ÍLINA
ZE DNE 11. PROSINCE 2008

Název zřizovatele:
Město Bílina
zastoupeno starostou města Josefem Horáčkem a místostarostou Romanem Šebkem
Sídlo zřizovatele:
Břežánská 50/1, 418 01 Bílina, okres Teplice
IČO:
00 26 62 30
Název organizace:
Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace
zastoupená ředitelkou Ing. Olgou Roučkovou
Sídlo organizace:
Teplická 899, 418 28 Bílina, okres Teplice
IČO:
70 88 52 22

VE SMYSLU ČLÁNKU

5.

UZAVŘELY DNEŠNÍHO DNE
DODATEK Č. 2/2008
A 7. ZŘIZOVACÍ LISTINY ZE DNE

14. PROSINCE 2000

Zrušuje se článek č. 5 a nově se nahrazuje takto:
5.

Hlavní účel
Hlavním účelem, k němuž je organizace zřízena jsou činnosti vykonávané na základě rozhodnutí
zřizovatele ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města, hrazená plně nebo částečně z příspěvku
zřizovatele.
Předmětem činnosti organizace je:
a) obnova, opravy a údržba silnic, místních komunikací a ostatních součástí pozemních komunikací
evidovaných na LV ( list vlastnictví) pro Město Bílina
b) čištění silnic, místních komunikací a ostatních součástí pozemních komunikací v rozsahu stanoveném
zřizovatelem evidovaných na LV pro Město Bílina
c) zimní údržba silnic, místních komunikací , ostatních součástí pozemních komunikací a účelových
komunikací evidovaných na LV pro Město Bílina
d) sběr, přeprava, využití, nakládání a zneškodnění komunálního a stavebního odpadu na území Města
Bíliny, a to formou sběrného dvora

e) obnova, opravy a údržba veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení
f)

provoz, údržba, opravy a obnovu veřejné zeleně a sadovnických a technických prvků, a silniční
vegetace dle rozhodnutí zřizovatele evidovaných na LV pro Město Bílina

g) provoz zásobní zahrady pro zazimování a náhradní výsadbu zeleně, udržování dětských hřišť na
veřejných prostranství v provozuschopném a bezpečném stavu
h) provozování veřejných WC

i)

údržba městské tržnice uvedená v obecně závazné vyhlášce (Tržní řád)

j)

provoz, údržba, obnova nemovitého majetku ve vlastnictví Města Bíliny převedeného do správy
organizace k jejímu vlastnímu hospodaření
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k) ukládání odpadů a provozování skládky inertních odpadů

l)

zajištění svozu separovaného sběru odpadů vč. Svozu bioodpadu na území Města Bíliny

m) pronájem nemovitého majetku svěřeného do správy organizace k jejím vlastnímu hospodaření, využití a
to v rozsahu a za podmínek uvedených touto zřizovací listinou

n) monitoring a odběry vzorků na skládce ostatních odpadů
o) pronájem reklamních ploch

p) další činnosti na základě rozhodnutí Rady města Bíliny

Zrušuje se článek č. 7 a nově se nahrazuje takto:
7.

Vymezení majetku

Příspěvkové organizaci Městské technické služby Bílina se předává k 01.01.2009 do správy
k jejímu vlastnímu hospodářskému využití nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který je vymezen
v příloze č. A a movitý majetek v příloze č. B této zřizovací listiny.
Tyto přílohy jsou současně předávacím protokolem majetku. K nemovitostem evidovaným v katastru
nemovitostí se do katastru zapíše oprávnění příspěvkové organizace hospodařit s majetkem zřizovatele.
Město Bílina

Město Bílina

Josef Horáček

Roman Šebek

starosta města Bíliny

místostarosta města Bíliny
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