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

Usnesení z 16. schůze v roce 2009, konané dne 26. srpna 2009 
 
 
Usnesení s termínem č.:  
955  taj. (ONI) ihned 
953  taj.   03. 09.  
954  taj.   16. 09.  
72  taj. (SÚ) 31. 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. 
1046/07 OŽP  plnění plánu odpadového hospodářství 
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 černých skládek 

 
Splněná usnesení č.: 898, 944  
 
____________________________________________________________________________________________ 

  

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
 
953  
Zajistit skutečné náklady na svoz komunálního odpadu ve spolupráci s ředitelskou Městských 
technických služeb Bílina, Ing. Olgou Roučkovou a Ing. Kittlovou.   Taj. – 03. 09.  
 
954  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit soudního znalce na posouzení nutnosti výstavby 
podpůrné konstrukce při stavbě lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13.  Taj. (ONI) – 16. 09.  
 
955  
Tajemníkovi městského úřadu svolat jednání s firmou FRK, s. r. o., Kadaň, za účasti právníka a 
stavebního dozoru ohledně smlouvy o dílo a hlídání staveniště.   Taj. (ONI) – ihned  
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II. schvaluje  
 
 
956  
Rozpočtovou změnu č. 114/2009 – změnu zaúčtování akce č. 8-022 (Dětské hřiště PP) v rámci 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic a přesun částky 365.000 Kč na akci č. 8-022 
„Multifunkční hřiště – Kmochova ul.“  
 
957  
Rozpočtovou změnu č. 115/2009 – změna položky v zaúčtování akce „Automatické dveře 
v Hornické nemocnici s poliklinikou“, v rámci rozpočtu odboru nemovitostí a investic, ve výši 
440.000 Kč.  
 
958  
Rozpočtovou změnu č. 116/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic na akci „Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina – výměna oken“, ve 
výši 55.000 Kč. 
 
959  
Rozpočtovou změnu č. 121/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic na akci „Parkoviště Fügnerova ul.“, se změnou zaúčtování položky na 
5171, ve výši 347.000 Kč 
 
960  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1636/1 o výměře cca 50 m2 k. ú. Bílina za účelem 
umístění prodejního stánku.  
 
961  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1908/2 o výměře 1 826 m2 k. ú. Bílina za účelem provozování 
zahrady, a to na dobu určitou do 31. října 2010.  
 
962  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2432/2 o výměře cca 53 m2 k. ú. Bílina za 
účelem zajištění přístupu k rodinnému domu.  
 
963  
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem ideální poloviny pozemkové parcely č. 927/25 k. ú. 
Bílina o výměře 11,5 m2. Nájemcem jsou manželé Ing. Jan a Soňa Luxovi, bytem v Bílině, 
Havlíčkova 457/2.  Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 35 Kč/rok. 
Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
964  
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 2158 k. ú. Bílina 
o výměře 216 m2, za účelem zřízení zahrady. Nájemcem je paní Jaroslava Šlajerová, bytem 
v Bílině, Pražská 262. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 648 Kč/rok. 
Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města.  
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965  
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na Mírovém náměstí č. p. 88 - 
cukrárna, o celkové výměře 83,07 m2, mezi městem Bílina a paní Hanou Čečrlovou, bytem 
Čapkova 269, Hostomice, za účelem provozování cukrárny. Nájemné bude stanoveno dle 
směrnice č. 14, s účinností od 1. 9. 2009. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
966  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 301 uzavřené dne 6. března 2007 s paní Terezií Šuchovou, 
bytem Antonína Sovy 625, Bílina a zároveň schvaluje záměr pronájmu pozemkové parcely 
č. 2313 k. ú. Bílina za účelem provozování zahrady. 
 
967  
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. 581/6 k. ú. Bílina. Smlouva č. EP-12-4000979/001 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 ELINS – Litvínov, spol. s r. o., se sídlem v Litvínově, Chudeřínská 1, 
PSČ 436 01 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.   
 
968  
Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na žáka/dítě, podle kterých bude 
zpracován rozpočet v mateřských a základních školách zřizovaných městem na rok 2010 dle 
varianty č. 1, to znamená ve výši 2.480 Kč/dítě v mateřských školách a ve výši 1.829 Kč/žák 
v základních školách.  
 
969  
Realizační dokument pro řízení malých a velkých projektů uplatněných v programu Cíl 3 pro 
město Bílina, dle předloženého návrhu.  
 
970  
Jmenování pana Jána Boháče do pozice vedoucího manažera projektů (revitalizace lázní 
Kyselka a zámeckého pivovaru a revitalizace a využití kasáren), s účinností od 1. října 2009.  
 

971  
Žádost KC Kaskáda o použití finančních prostředků z investičního fondu ve výši 299.900 Kč na 
zakoupení služebního vozidla Škoda Roomster.  
 
972  
Žádost paní Heleny Lázové o vyplacení náhrady škody za vytopení bytu, ve výši 1.000 Kč.  
 
973  
Žádost pana Pavla Šťastného o vyplacení náhrady škody za poškození hrobu, ve výši 1.000 Kč.  
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III. zamítá 
 
974  
Žádost pana Radka Schwarze a nesouhlasí s umístěním sídla jeho podnikání na Městském 
úřadě v Bílině.  
 
975  
Žádost paní Mgr. Zdeny Jílkové o poskytnutí dotace na sportovně relaxační víkend v Rabí.  
 

 
IV. rozhodla 

 
976  
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) Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina – zpracování projektové dokumentace na REKO 

elektroinstalace 
b) MŠ Aléská Bílina – stavební úpravy hlavního vstupu 
c) Letní kino – výměna laviček – II. etapa 
d) Oprava fasády – Mírové náměstí č. p. 89 a 90 
e) Výměna balkónových (lodžiových) stěn v domech se soustředěnou pečovatelskou 

službou, Havířská, č. p. 582/27 a 583/28, Bílina 
f) Multifunkční barevný kopírovací stroj 
 
977  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Celková 
oprava střechy – Mírové náměstí č. p. 87“ je nabídka firmy ARKÝŘ, spol. s r. o., Bílina.  
Druhou v pořadí je nabídka firmy Alpin Mont Servis, s. r. o., Dubí.  
 
978  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Oprava 
parkoviště v ul. Fűgnerova, Bílina“ je nabídka firmy EUROVIA CS, a. s., Praha.  Druhou 
v pořadí je nabídka firmy EKOSTAVBY, s. r. o., Louny.  
 
979  
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 ulici Síbova Bílina“ je nabídka firmy Žejdlík Josef Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy STAVKOM – Michal Bajušev Veletice.  
 
980  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „ZŠ Lidická 
Bílina – výměna radiátorů + přeregulování otopné soustavy“ je nabídka firmy KP servis Most, 
s. r. o. Druhou v pořadí je nabídka firmy Jezbera a syn, v. o. s., Děčín.  
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981  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Renovace 
datové sítě MěÚ Bílina – II. etapa“ je nabídka firmy 3 NET, a. s., Teplice. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy ADE computer, družstvo Bílina.  
 
982  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Položení asfaltového povrchu na parkoviště 
u vjezdu do Hornické nemocnice s poliklinikou“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII odst. 5, firmě EKOSTAVBY 
Louny, s. r. o., a to jako specializovanou zakázku s tím, že odbor nemovitostí a investic 
připraví rozpočtovou změnu. 
 
983  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava sypací nástavby SYKO 2,5 na 
podvozek Praga UV 80“ dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII odst. 5, firmě Kobit, s. r. o., Praha, a to jako 
specializovanou zakázku. Zároveň schvaluje zapojení investičního fondu Městských 
technických služeb Bílina ve výši 607.000 Kč bez DPH na výše uvedenou akci.  
 

 

V. revokuje 
 
 
984  
Usnesení rady města č. 750, ze dne 17. června 2009, kterým byl jmenován pan Martin Liška 
a pan Michal Mlej členem správní rady obecně prospěšné společnosti Muzeum Bílina.   
 

 
VI. jmenuje 

 
 
985  
Paní Libuši Jonášovou vedoucí organizační složky města Bíliny – Pečovatelská služba Bílina, 
s účinností od 1. 9. 2009.  
 
986  
Pana René Štěpánka a pana Jána Boháče členy správní rady společnosti Bílinské lázně, 
o. p. s., s účinností od 26. srpna 2009.  
 
987  
Pana Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. členem dozorčí rady společnosti Bílinské lázně, o. p. s., 
s účinností od 26. srpna 2009.  
 
988  
Pana Michala Mleje členem správní rady společnosti Muzeum Bílina, o. p. s.  
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VII. ruší 
 
989  
Zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „ZŠ Aléská Bílina – dvorní trakt – 
přestavba nádvoří u hlavního vstupu“ s tím, že projektová dokumentace bude přepracována 
ve smyslu záměny použitého materiálu tak, aby došlo k zásadnímu snížení ceny. Dále pak 
bude znovu vypsáno výběrové řízení.  
 

 
VIII. doporučuje 

 
990  
Místostarostovi města vypsat výběrové řízení na nového ředitele Městské policie Bílina s tím, 
že návrh na pověření určeného strážníka předloží na říjnovém zasedání zastupitelstva města.  
 

 
VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 

 
 

991  
Usnesení zastupitelstva města č. I/186 ze dne 4. září 2008, kterým byl schválen prodej 
pozemkové parcely č. 2372/222 o výměře 1.602 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2236-
166/2008 z parcely č. 2372/169 obě k. ú. Bílina, za cenu dle obálkové metody ve výši 
404.044 Kč navýšenou o náklady vynaložené na vypracování geometrického plánu ve výši 
3.570 Kč, tj. celkem 407.614 Kč. Kupujícím byl pan Karel Mach bytem v Bílině, Za Chlumem 
797.  Podpisem kupní smlouvy byl pověřen starosta města. Viz usnesení č. 1015. 
 
992  
Část usnesení zastupitelstva města č. III/148 ze dne 25. června 2009, kterým byl schválen 
prodej parcely č. 269/139 o výměře 57 m2 za kupní cenu 10.260 Kč. Kupujícími byli manželé 
Jiří a Ilona Jánošíkovi, bytem v Bílině, Zahradní 315. Viz usnesení č. 1014. 
 
993  
Usnesení ZM č. II/73 ze dne 23. dubna 2009, kterým byl schválen prodej objektu bez čp/če 
s parcelou č. 1729/2  o výměře 43 m2 k. ú. Bílina, za cenu dle obálkové metody 200.000 Kč 
navýšenou o náklady vynaložené na zpracování znaleckého posudku. Kupujícím byl pan 
Tomáš Reiser, bytem v Ledvicích, Jiráskova 410/48. Podpisem kupní smlouvy byl pověřen 
starosta města. Viz usnesení č. 1016. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   u l o ž i t  
 
 
994  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení řízení o výkup pozemků, na kterých se nachází 
veřejná komunikace, v ul. Nerudova, Bezejmenná a Fügnerova. Termín: únorové zasedání 
zastupitelstva města v roce 2010. 
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X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
995  
Rozpočtovou změnu č. 110/2009 – přijetí dotace ve výši 100.000 Kč na realizaci Programu 
podpory terénní práce v roce 2009.  
 
996  
Rozpočtovou změnu č. 111/2009 – přijetí dotace ve výši 7.450.000 Kč na dávky sociální péče 
– příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně.  
 
997  
Rozpočtovou změnu č. 112/2009 – přijetí dotace ve výši 8.446.000 Kč na dávky sociální péče 
– příspěvek na péči.  
 
998  
Rozpočtovou měnu č. 113/2009 – přijetí dotace na projekt mezinárodní soutěže ve 
střeleckých dovednostech „O pohár ředitele Městské policie v Bílině“ ve výši 405.000 Kč a 
zároveň doporučuje schválit navýšení rozpočtu Městské policie Bílina o podíl města ve výši 
72.000 Kč.  
 
999  
Rozpočtovou změnu č. 117/2009 – přijetí neinvestiční dotace na provoz Czech POINT ve výši 
58.259 Kč.  
 
1000  
Rozpočtovou změnu č. 118/2009 – přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 673.597 Kč. 
 
1001  
Rozpočtovou změnu č. 119/2009 – přijetí finančních prostředků na věcné vybavení jednotky 
sboru dobrovolných hasičů ve výši 15.000 Kč.  
 
1002  
Rozpočtovou změnu č. 120/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory sociálního začleňování ve městě Bílina mezi městem Bílina a společností Člověk 
v tísni, o. p. s., na projekt „PreveNCe“ ve výši 138.330 Kč a navýšení rozpočtu ZŠ Lidická na 
projekt „Dejme prostor dětem“ ve výši 44.205 Kč a na projekt „Těšíme se do školy“ ve výši 
75.639 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 

1003  
Rozpočtový výhled města na roky 2010 – 2011, dle návrhu předloženého vedoucí finančního 
odboru.  
 
1004  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí roku 2009.  
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1005  
Prodej parcely č. 1683/166 o výměře 4 266 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2286-
147/2009 z parcely č. 1683/96 k. ú. Bílina, obálkovou metodou.  
 
1006  
Prodej parcely č. 29 o výměře 338 m2 a parcely č. 31 o výměře 146 m2 obě k. ú. Bílina – Újezd 
za kupní cenu 10 Kč/m2, tj. 4.840 Kč. Kupujícími jsou manželé Pavel a Petra Prchalovi, bytem 
v Bílině, Opletalova 19/4. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
1007  
Prodej parcely č. 32/3 o výměře 75 m2 k. ú. Bílina – Újezd za kupní cenu 10 Kč/m2, tj. 750 Kč. 
Kupujícím je pan Koloman Gaži, bytem v Bílině, Jiráskova 317. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
1008  
Prodej parcely č. 130/4 o výměře 9 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2251-2811/2008  
z parcely č. 130/1 k. ú. Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m2 , tj. 2.250 Kč. Kupujícími jsou manželé 
Milan a Martina Vondráčkovi, bytem v Bílině, Na Zámku 96. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
    
1009  
Prodej parcely č. 23/162 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 80 Kč/m2, 
tj. 1.840 Kč. Kupujícím je pan Oldřich Svoboda, bytem v Bílině, Antonína Sovy 639. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
1010  
Prodej parcely č. 1683/164 o výměře 1 058 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2275-
638/2009 z parcely č. 1683/153 k. ú. Bílina, za kupní cenu 125 Kč/m2, tj. 132.250 Kč. 
Kupujícím je Ing. Jaromír Seidl, bytem v Mostě, Marie Majerové 2286. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
1011  
Směnu pozemků mezi Městem Bílinou a panem Karlem Machem, bytem v Bílině, Liptická 
456. Předmětem směny je parcela č. 2372/231 o výměře 68 m2 oddělená geometrickým 
plánem č. 2250-35/2008 z parcely č. 2372/169 k. ú. Bílina s tím, že pan Mach uhradí Městu 
Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činí 1.300 Kč. Podpisem směnné 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
1012  
Směnu pozemků mezi Městem Bílinou, panem Michalem Křovákem a paní Evou Strejcovou, 
oba bytem v Bílině, Fišerova 459. Předmětem směny je parcela č. 2372/232 o výměře 131 m2 
oddělená geometrickým plánem č. 2250-35/2008 z parcely č. 2372/169 k. ú. Bílina. Podpisem 
směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
1013  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/212 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
80 Kč/m2.  
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1014  
Prodej parcely č. 269/319  o výměře 195 m2 za kupní cenu 35.100 Kč k. ú. Bílina. Kupujícími 
jsou manželé Jiří a Ilona Jánošíkovi, bytem v Bílině, Zahradní 315. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
1015  
Prodej pozemku p. č. 2372/230 o výměře 1.602 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2250-
35/2008 z parcely č. 2372/169 obě k. ú. Bílina, za cenu dle obálkové metody ve výši 
404.044 Kč navýšenou o náklady vynaložené na vypracování geometrického plánu ve výši 
3.570 Kč, tj. celkem 407.614 Kč. Kupujícím je pan Karel Mach bytem v Bílině, Za Chlumem 
797.  Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
1016  
Prodej objektu bez čp/če s parcelou č. 1729/2  o výměře 43 m2 k. ú. Bílina, za cenu dle 
obálkové metody 66.606 Kč navýšenou o náklady vynaložené na zpracování znaleckého 
posudku. Kupujícím je pan Milan Vondráček, bytem v Bílině, Na Zámku 96. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
1017  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 336/83 o výměře cca 3 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
250 Kč/m2, s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.  
 
1018  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 89/1 o výměře cca 70 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
350 Kč/m2, s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.  
 
1019  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2168/6 o výměře 128 m2 a části pozemku p. č. 2167/1 o 
výměře cca 2040 m2 obě k. ú. Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na 
vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.  
 
1020  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1304/1  o výměře cca 162 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
180 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.  
 
1021  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1968/2  o výměře 399 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 100 Kč/m2.  
 
1022  
Výkup pozemku p. č. 289/3 o výměře 199 m2 k. ú. Bílina za cenu 250 Kč/ m2. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
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1023  
Převod pozemku p. č. 269/283 o výměře 49 m2 a pozemku p. č. 269/286 o výměře 18 m2 obě 
k. ú. Bílina na základě zákona ČNR č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku 
České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. Podpisem Souhlasného 
prohlášení mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
v Praze, Rašínovo nábřeží 390/42 jako předávajícím a Městem Bílinou jako přejímajícím 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
1024  
Uzavření Smlouvy č. 08007773 o poskytnutí podpory mezi městem Bílina a Státním fondem 
životního prostředí ČR, schválenou a podepsanou dnem 16. 7. 2009 zástupcem Státního 
fondu životního prostředí ČR, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 882.138,75 Kč 
na zateplení a výměnu oken v ZŠ Aléská, Bílina a uzavření Smlouvy č. 08007703 o poskytnutí 
podpory mezi městem Bílina a Státním fondem životního prostředí ČR, schválenou a 
podepsanou dnem 16. 7. 2009 zástupcem Státního fondu životního prostředí ČR, jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 727.282,20 Kč na zateplení a výměnu oken v ZŠ Za 
Chlumem, Bílina. Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města.   
 
1025  
Vstup města Bílina do Dobrovolného svazku obcí INTEGRO, západ Českého Středohoří – 
Poohří k 1. lednu 2010, dle předložených podmínek.  
 
1026  
Vytvoření Technologického centra v přibližně dvou třetinách prostor a ploch Zámeckého 
pivovaru v Bílině, dle návrhu předloženého společností SERVISO, o. p. s., Třebívlice.  
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
1027  
Žádost pana Janko Ilkova o snížení kupní ceny za prodej pozemku p. č. 1528/4 k. ú. Bílina.   
 
1028  
Žádost manželů Karla a Růženy Langových o prodej části pozemku p. č. 263/1 o výměře cca 
263 m2 k. ú. Bílina.  
 
1029  
Žádost pana Jiřího Častorala o prodej části pozemku p. č. 1676/2 o výměře cca 650 m2 k. ú. 
Bílina.  
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XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 
 
 

1030  
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že doporučuje 
výši roční sazby místního poplatku v roce 2010 stanovit na 500 Kč.   
 
 

XIII. předkládá zastupitelstvu města k projednání 
 
 
1031  
Materiál č. 479 – žádost pana Lehkého o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 12/2007 o 
umísťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina a 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kterou se obecně závazná vyhláška č. 12/2007 
upravuje.  

 
1032  
Proplacení faktury č. VF – 2008 – 391 – vícepráce v částce 684 007,60 Kč vč. DPH společnosti 
FRK, s. r. o., Kadaň.  
 
1033  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1636/12  o výměře cca 600 m2 k. ú. Bílina.  
 
 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
1034  
Přehled čerpání neinvestiční dotace na zajištění provozu Ambulantní pohotovostní péče za 
období leden až červen 2009.  
 
1035  
Návrh pana Pavla Ryjáčka na využití finančních prostředků z provozu výherních hracích 
přístrojů.  
 
1036  
Petici občanů města Bíliny jako podnět pro rozhodování o stanovení poplatku za svoz 
komunálního odpadu na rok 2010 a doporučuje žádost o zrušení poplatku za svoz 
komunálního odpadu zamítnout.  
 
1037  
Dopis firmy MIZER Bílina týkající se řešení nezaměstnanosti romských občanů z Bíliny.  
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XV. bere na vědomí 

 
 
1038  
Ukončení nájemní smlouvy č. 335 na pronájem části pozemku p. č. 1636/1 k. ú. Bílina 
o výměře 50 m2 k. ú. Bílina na vlastní žádost pana Roberta Slámy, bytem Teplice-Prosetice, 
Na Konečné 199/8.  
 
1039  
Informaci vedoucí odboru školství a kultury o plánovaných návštěvách partnerských měst 
v roce 2009.  
 
1040  
Skutečnosti a důvody vedoucí k vypracování prověřovací dopravní studie na lokalizaci trasy 
obchvatu města Bíliny v čtyřpruhovém uspořádání. Zároveň souhlasí s předloženou kalkulací 
ve výši 165.000 Kč bez DPH za tuto projektovou dokumentaci a akceptuje posunutí termínu 
odevzdání návrhu územního plánu o dva měsíce.  
 
1041  
Splnění usnesení č. 898 ze dne 5. srpna 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic vypsáním výběrového řízení na akci 
„Letní kino – výměna laviček – II. etapa“ dle směrnice č. 4/2007 – Pravidla pro přípravu a 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina.  
 
1042  
Splnění usnesení č. 944 ze dne 5. srpna 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo svolat schůzku členů správní a dozorčí rady společnosti Bílinské lázně, o. p. s.  
 
1043  
Přehled hlavních akcí pořádaných Jednotou Československé obce legionářské teplického 
regionu, Okresním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu Teplice a Severočeským 
leteckým archivem Teplice a po předjednání souhlasí s převzetím role organizátora a garanta 
některé z akcí.  
 
1044  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospodaření za I. pololetí 2009 na 
skládce Chotovenka-pískovna.  

 
 

XVI. nezaujala stanovisko 
 
 

1045  
K zajištění projektové dokumentace na akci „Osvětlení příjezdové komunikace včetně 
osvětlení prostor garáží u bývalé pasovky v Bílině“, dle varianty č. 1.  
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RADA MĚSTA 
 

 v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 
 

I. bere na vědomí 
 
 
 

1046  
Zprávu o výsledcích hospodaření společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., za 
I. pololetí 2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek  
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


