
Usnesení RM z 1. dubna 2009 1 
 

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

Usnesení ze 7. schůze v roce 2009, konané dne 1. dubna 2009  
 

Usnesení s termínem č.: 
248 taj. (FO) 15. 04.  
271 taj. (ONI) 15. 04.  
291 RSZ  15. 04.  
342 taj. (ONI) 15. 04.   
93 taj. (ONI) 30. 04. 

295 taj. (ONI) 06. 05.  
247 taj. (ONI) 31. 05.  
168 MěP  30. 06. 
72 taj. (SÚ) 30. 06.     

 
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 
256/08  taj. (OŽP) kontrola černých skládek a čtvrtletně zpráva do RM 
1045/08  taj. (VO)  postupně doplňovat pasportizaci, včetně propojení s odbory a org. 
1087/08  aj. (ŠaK)  čtvrtletně předkládat přehled čerpání všech fondů přísp. organizací 
1088/08  taj. (ONI) pololetně předkládat přehled energ. nákl. v pavilonech 1 a 5 na TP 

 
Splněná usnesení č.:  3, 
___________________________________________________________________________ 

  
RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  

 
I. ukládá 

 
295  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním 
zpracování aktualizace „Programu regenerace památkové zóny“ města Bílina z roku 1995. 

        Taj. (ONI) – 06. 05.  
 

II. schvaluje 

 
296  
Rozpočtovou změnu č. 17/2009 – přijetí sponzorského daru pro Klub důchodců I ve výši 
5.000 Kč od Mgr. Anny Spáčilové.  
 
297  
Rozpočtovou změnu č. 18/2009 – přijetí sponzorského daru pro Klub důchodců II ve výši 
5.000 Kč od Mgr. Moniky Peterkové.  
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298  
Rozpočtovou změnu č. 28/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací mezi městem Bílina a Arkádií Teplice ve výši 30.000 Kč 
a se Základní školou praktická Bílina ve výši 7.000 Kč, dle návrhu komise pro školství, kulturu 
a sport. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
 
299  
Rozpočtovou změnu č. 29/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory 
kultury a literární fond mezi městem Bílina a panem Jindřichem Luňákem – HAKIM ve výši 
40.000 Kč na akci Babí léto a navýšení rozpočtu KC Kaskáda na akci Letní taneční setkání ve 
výši 30.000 Kč a na vystoupení Bílinského divadelního minima ve výši 20.000 Kč, dle návrhu 
komise pro školství, kulturu a sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
  
300  
Záměr navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina ve výši 114.000 Kč jako spoluúčast na 
dotačních projektech „Adaptační program PRVŇÁK – KAMARÁD“, „Školkyáda“ a 
„Školákoviny“.  
 
301  
Žádost ZŠ Za Chlumem o použití finančních prostředků z investičního fondu ve výši 70.000 Kč 
na zakoupení plynového sporáku do školní kuchyně.  
 
302  
Žádost společnosti ENERGOSUN, a. s., Praha, a vydává předběžný souhlas k vybudování 
fotovoltaické elektrárny na pozemcích p. č. 2438/1 a 2438/5 v k. ú. Bílina z hlediska 
energetické koncepce rozvoje města, za podmínky provedení změny platné územně 
plánovací dokumentace města.  
 
303  
Jednoměsíční výpověď ze „Smlouvy o nájmu nebytových prostor – Tyršova 320, Bílina“ 
nájemci Petru Müllerovi pro porušení článku VII, odst. 1, smlouvy, kterým se stanoví povinné 
dodržování otevírací doby, viz usnesení č. 341. 
 
304  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Renatou Ponocnou na byt č. 3, ul. Mírové náměstí 47, na 
dobu určitou jednoho roku.  
 
305  
Změnu kategorie užívání bytu č. 17 na „běžná“ a bytu č. 40 na kategorii „rozjezdový“.  
 
306  
Účast starosty města, pana Josefa Horáčka, na zahraniční studijní cestě do Německa a Belgie 
s názvem „Energetická bezpečnost EU a role hnědého uhlí“, pořádané Severočeskými doly, 
a. s., Chomutov, v termínu od 4. do 7. května 2009.  
 
307  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Jaroslavem Třešňákem – Horova o právu provést 
stavu – „Okružní křižovatka“ na části pozemku v majetku města. 
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308  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 247 z 18. března 2009, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic předložením 
návrhu koncepce na opravy komunikací a chodníků, a to do 31. května 2009.  
 
309  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve strpění umístění a provozování 
zemního kabelového vedení NN. Předmětem smlouvy je umístění věcného břemene na část 
parcely č. 861/637 k. ú. Bílina – Újezd. Smlouva se uzavírá mezi společností ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupena na základě plné moci 
společností I&C Energo, a. s., Pražská 684/49, Třebíč 1 jako stranou oprávněnou z věcného 
břemene a Městem Bílinou jako stranou povinnou z věcného břemene.  Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 
310  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Uzavřením smlouvy 
uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu 
plynárenského zařízení Rekonstrukce NTL plynovodu Bílina, ulice Československé armády 
(1.11007019.2221), včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na 
budoucím povinném pozemku č. 1298, 1311, 1676/3 k. ú. Bílina. Věcné břemeno se zřizuje 
úplatně. Smlouva se uzavírá mezi společností SČP Net, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, 
Klíšská 940 jako stranou „budoucí oprávněnou z věcného břemene“ a Městem Bílinou jako 
stranou „budoucí povinnou z věcného břemene“. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
311  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Uzavřením smlouvy 
uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu 
plynárenského zařízení Rekonstrukce NTL plynovodu Bílina, ulice Dukelská 
(2.11007007.2100), včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na 
budoucím povinném pozemku č. 1434 k. ú. Bílina. Věcné břemeno se zřizuje úplatně. 
Smlouva se uzavírá mezi společností SČP Net, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940 
jako stranou „budoucí oprávněnou z věcného břemene“ a Městem Bílinou jako stranou 
„budoucí povinnou z věcného břemene“. RM zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
312  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Uzavřením smlouvy 
uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu 
plynárenského zařízení Rekonstrukce NTL plynovodu Bílina, ulice Havířská 
(2.11007009.2100), včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na 
budoucím povinném pozemku č. 1199 k. ú. Bílina. Věcné břemeno se zřizuje úplatně. 
Smlouva se uzavírá mezi společností SČP Net, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940 
jako stranou „budoucí oprávněnou z věcného břemene“ a Městem Bílinou jako stranou 
„budoucí povinnou z věcného břemene“. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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313  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Uzavřením smlouvy 
uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu 
plynárenského zařízení Rekonstrukce NTL plynovodu Bílina, ulice Havlíčkova 
(2.11007006.2100), včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na 
budoucím povinném pozemku č. 1434 a 1461/1 k. ú. Bílina. Věcné břemeno se zřizuje 
úplatně. Smlouva se uzavírá mezi společností SČP Net, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, 
Klíšská 940 jako stranou „budoucí oprávněnou z věcného břemene“ a Městem Bílinou jako 
stranou „budoucí povinnou z věcného břemene“. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
314  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Uzavřením smlouvy 
uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu 
plynárenského zařízení Rekonstrukce NTL plynovodu Bílina, ulice Husova a B. Smetany 
(2.11007004.2100), včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na 
budoucím povinném pozemku č. 1233, 1434, 1435/1 k. ú. Bílina. Věcné břemeno se zřizuje 
úplatně. Smlouva se uzavírá mezi společností SČP Net, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, 
Klíšská 940 jako stranou „budoucí oprávněnou z věcného břemene“ a Městem Bílinou jako 
stranou „budoucí povinnou z věcného břemene“. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
315  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Uzavřením smlouvy 
uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu 
plynárenského zařízení Rekonstrukce NTL plynovodu Bílina, ulice Jakoubkova 
(2.11007005.2100), včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na 
budoucím povinném pozemku č. 1233, 1298 k. ú. Bílina. Věcné břemeno se zřizuje úplatně. 
Smlouva se uzavírá mezi společností SČP Net, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940 
jako stranou „budoucí oprávněnou z věcného břemene“ a Městem Bílinou jako stranou 
„budoucí povinnou z věcného břemene“. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
316  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Uzavřením smlouvy 
uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu 
plynárenského zařízení Rekonstrukce NTL plynovodu Bílina, ulice P. Holého 
(2.11007008.2100), včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na 
budoucím povinném pozemku č. 1233 k. ú. Bílina. Věcné břemeno se zřizuje úplatně. 
Smlouva se uzavírá mezi společností SČP Net, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940 
jako stranou „budoucí oprávněnou z věcného břemene“ a Městem Bílinou jako stranou 
„budoucí povinnou z věcného břemene“. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
317  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Uzavřením smlouvy 
uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu 
plynárenského zařízení Rekonstrukce NTL plynovodu Bílina, ulice Vojanova 
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(2.11007003.2100), včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na 
budoucím povinném pozemku č. 1434 k. ú. Bílina. Věcné břemeno se zřizuje úplatně. 
Smlouva se uzavírá mezi společností SČP Net, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940 
jako stranou „budoucí oprávněnou z věcného břemene“ a Městem Bílinou jako stranou 
„budoucí povinnou z věcného břemene“. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
318  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene spočívající ve strpění 
umístění, zřízení a provozování zemního kabelového vedení NN. Předmětem smlouvy je 
umístění věcného břemene na část parcely č. 2212/1 k. ú. Bílina v předpokládaném rozsahu 
30 m2. Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Smlouva se uzavírá mezi společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako stranou budoucí 
oprávněnou z věcného břemene a Městem Bílinou jako stranou budoucí povinnou z věcného 
břemene. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

 
III. zamítá 

 
319  
Žádost pana Romana Fajta o pronájem části pozemku p. č. 929/1 k. ú. Bílina za účelem sekání 
trávy.  
 

 
IV. souhlasí 

 
320  
S pronájmem tělocvičny a učeben Domu dětí a mládeže za cenu 150 Kč/hod., případně 
1.000 Kč/den za tělocvičnu, nebo každou jednotlivou místnost a s pronájmem prostor 
spravovaných Domem dětí a mládeže za účelem reklamy, s účinností od 1. 4. 2009.  
 
321  
S udělením výjimky nad počet dětí do výše hygienické kapacity MŠ Síbova, MŠ 
M. Švabinského a MŠ Čapkova, dle žádostí ředitelek mateřských škol pro školní rok 
2009/2010, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
 

V. ruší 
 
322  
Usnesení č. 523, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 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.  
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VI. rozhodla 
 
323  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akce:   
a) „MŠ Síbova, Bílina – rekonstrukce vzduchotechniky“ 
b) „MŠ Síbova, Bílina – úprava sociálního zařízení“ 
c) „Výstavba kolumbárií – hřbitov Bílina“ 
 
324  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci: 
„Kompletní výměna výtahu ve věžovém domě č. p. 751 v sídl. Za Chlumem v Bílině“ s tím, že 
hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií: 

a) cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet), váha 80 % 
b) doba záruky na provedené dílo, váha 10 % 
c)    další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 % 

 
325  
O pořadí nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BÍLINA“ dle 
ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb.  o  veřejných  zakázkách takto:  

1. DHV CR spol. s.r.o. Praha 
2. Atelier T-plan s.r.o. Praha 

 
326  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nákup zdravotnických přístrojů pro HNsP“ 
dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě BTL zdravotnická technika, a. s., Praha 
(ELEKTROKARDIOGRAF BTL-08 LT, ENDOMET BTL-5640 Puls, BTL Vac), firmě SPIRIT MEDICAL, 
s. r. o., Brno (AUTO KERATO/REFRAKTOMETR URK-700) a firmě Biomag Ostroměr (BIOMAG  
pro pulzní magnetoterapii), jako specializovanou zakázku. 
 
 

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

 
327  
Rozpočtovou změnu č. 25/2009 – přijetí dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 
620.000 Kč na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče pro obyvatele správního obvodu 
obce s rozšířenou působností na rok 2009.  
 
328  
Rozpočtovou změnu č. 26/2009 – přijetí dotace ve výši 8.500.000 Kč na dávky sociální péče – 
příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postižené.  
 
329  
Rozpočtovou změnu č. 27/2009 – přijetí dotace ve výši 5.703.000 Kč na dávky sociální péče – 
příspěvek na péči.  
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330  
Rozpočtovou změnu č. 30/2009 – přijetí daru od Severočeských dolů, a. s., Chomutov, ve výši 
520.000 Kč na přístrojové vybavení Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině a zároveň 
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.  
 
331  
Rozdělení finančních příspěvků sportovním organizacím z Programu podpory sportu ve 
města Bílina na rok 2009, dle návrhu komise pro školství, kulturu a sport.  
 
332  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 
o poskytnutí účelového finančního příspěvku v celkové výši 450.000 Kč s tím, že 300.000 Kč 
je určeno na údržbu zeleně a 150.000 Kč je určeno na ostrahu objektu, obojí pro rok 2009. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
333  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina a Hornickou 
nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., ve výši 620.000 Kč na zabezpečení Ambulantní pohotovostní 
péče pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou působností, na rok 2009. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
334  
Záměr vytvoření komplexního plánu bezbariérových tras ve městě Bílina dle podmínek 
„Vládního plánu“ Národního rozvojového programu mobility pro všechny.   
 

 
VIII. bere na vědomí 

 
 
335  
Splnění usnesení č. 3 ze dne 7. ledna 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo prověřit možnosti zřízení městského interního televizního vysílání.  

 
336  
Informaci o plnění usnesení rady města č. 93 ze 4. února 2009, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním 
projektové dokumentace, která bude obsahovat přepočet výkonů topných těles v ZŠ Lidická 
s tím, že po jednání s projektantem p. Hanzlíkem Tomášem bude rada města informována o 
dalším postupu, a to do 30. dubna 2009.  
 
337  
Informaci k plnění usnesení č. 290 z 18. března 2009, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo zajistit písemné vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje k akci 
„Zateplení a výměna oken ZŠ Za Chlumem, Bílina“ s tím, že po obdržení vyjádření Krajské 
hygienické stanice Ústeckého kraje bude rada města ihned informována.  
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338  
Informaci pana Pavla Košťála, technického dozoru investora, o průběhu výstavby lávky přes 
řeku Bílinu a silnici I/13 s tím, že bude radě města podána písemná informace. 
 
339  
Žádost pana Romana Fajta o reklamaci zpevněné cesty k zahrádkářské kolonii Bořeňská.  
 
340  
Ukončení nájemní smlouvy s panem Janem Hausdorem z pronájmu nebytových prostor o 
výměře 4,95 m2 v I NP, ul. Seifertova č. 1 – kancelář, k datu 30. 6. 2009, na vlastní žádost. 
Nebytový prostor bude zveřejněn k dalšímu pronájmu za cenu dle Směrnice MěÚ.  
 
341  
Úřední záznam Městské policie Bílina z 8. března 2009 o přestupku nájemce internetové 
kavárny v Zeleném domě, pana Petra Müllera, kterého se dopustil nedodržením provozní 
doby.  
 
342  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o technickém stavu strojovny chlazení 
zimního stadionu v Bílině a ukládá tajemníkovi pověřit vedoucího odboru nemovitostí a 
investic předložením vyjádření společnosti EPP Roudnice nad Labem k možnosti získání 
dotačního titulu na tuto akci.       Taj. (ONI) – 15. 04.  
 
 

IX. stahuje z programu  
 
 
343  
Materiál č. 200 – prodeje podílů na budovách čp. 752, 753, 754, 755 a 756, v Sídlišti Za 
Chlumem, Teplické Předměstí, Bílina spolu s parcelou č. 1638 k. ú. Bílina. Materiál bude 
předložen na příští schůzi rady města.  

 
344  
Materiál č. 208 – zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace - 
Výstavba okružní křižovatky na Pivovarském nám. v Bílině“ s tím, že oddělení rozvoje města 
bude hledat vhodné dotační tituly na tuto akci.  
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


