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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 

Usnesení z 25. schůze v roce 2009, konané dne 16. prosince 2009 
 
 
Usnesení s termínem č.: 
72 taj. (SÚ) 31. 12.    1352 taj. (ONI) 13. 01.                                            
1320 taj. (ONI) 13. 01.    1091   taj. (ONI) 28. 02. 
1334 taj. (ONI) 13. 01.    1126 taj.(ONI, SÚ) 14. 04.  
1342 taj. (ONI) 13. 01.   
 

 
Trvalá usnesení: 
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 
1335/09  taj.  nařízení odvodů za odpisy 
 

 
Splněná usnesení č.: 1279 
 
 

  
 

R A D A   M Ě S T A 

 
 
 

I. schvaluje 
 

11444444   
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Ústeckým krajem – přijetí dotace na akci Belinensis 

2009. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. Současně schvaluje rozpočtovou změnu 

č. 188/2009 – navýšení rozpočtu odboru školství a kultury na Program podpory kultury ve 

výši 45 000 Kč a Program podpory společenských a zájmových organizací ve výši 5 000 Kč. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

11444455   

Rozpočtovou změnu č. 189/2009 – úpravu rozpočtu odboru školství a kultury na přijetí 

finančních prostředků od společnosti ČEZ, a. s., ve výši 50 000 Kč na akci Belinensis 2009.  
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11444466   

Rozpočtovou změnu č. 190/2009 – úpravu rozpočtu odboru školství a kultury na přijetí 

finančních prostředků od společnosti ČEZ, a. s., ve výši 50 000 Kč na tenisový turnaj 

osobností. 

 

11444477   

Rozpočtovou změnu č. 191/2009 – úpravu rozpočtu odboru školství a kultury na přijetí 

finančních prostředků od ČEZ ve výši 10 000 Kč na 80. výročí zaloţení Základní umělecké 

školy Bílina.   

 

11444488   

Rozpočtovou změnu č. 193/2009 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve výši 131 000 Kč na 

odpisy na rok 2009 a zároveň schvaluje ponechání finančních prostředků ve výši 300 000 Kč 

určených na odvod do rozpočtu města v rozpočtu KC Kaskáda. Tyto finanční prostředky 

pouţije KC Kaskáda na úhradu odpisů.  

 

11444499   

Rozpočtovou změnu č. 194/2009 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská z Programu podpory kultury 

a literární fond ve výši 15 000 Kč na tvorbu výtvarných prací, přání a upomínkových 

předmětů. 

 

11445500   

Rozpočtovou změnu č. 195/2009 – sníţení rozpočtu ZŠ Aléská o 31 000 Kč a vrácení 

finančních prostředků do Programu podpory sociálního začleňování. 

 

11445511   

Rozpočtovou změnu č. 196/2009 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 18 000 Kč na školu 

v přírodě pro 30 dětí.  

 

11445522   

Rozpočtovou změnu č. 197/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 

a Bílinským gymnáziem, o. p. s., Bílina, ve výši 4 000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostu města.   

 

11445533   

Rozpočtovou změnu č. 198/2009 – úpravu rozpočtu odboru školství a kultury ve výši 

8 000 Kč, přesun z mezinárodní spolupráce na vydání knihy Bílina.   

 

11445544   

Rozpočtovou změnu č. 199/2009 - přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 

6 450 Kč za III. čtvrtletí roku 2009 pro Lesy ČR, s. p. Velemín. 

 

11445555   

Rozpočtovou změnu č. 200/2009 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí 

a investic v kapitole 77.  

 

11445566   

Rozpočtovou změnu č. 201/2009 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí 

a investic v kapitole 07. 
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11445577   

Rozpočtovou změnu č. 204/2009 – přijetí neinvestiční účelové dotace na pojistné pro osoby 

vykonávající veřejnou sluţbu ve výši 5 335 Kč. 

 

11445588   

Ţádost ZŠ Lidická o pouţití finančních prostředků z investičního fondu v celkové výši 

218 993 Kč na nákup interaktivních systémů a vybavení jazykové učebny. 

 

11445599   

Vydávání Bílinského zpravodaje v roce 2010 a uzavření smlouvy mezi městem Bílina 

a společností Vltava Labe Press, a. s., na rok 2010 s tím, ţe částka na rok 2010 bude navýšena 

o 60 000 Kč. Roční náklady budou v maximální výši 610 000 Kč včetně DPH. Rozpočtová 

změna bude předloţena na jednání rady města dne 13. 1. 2010.  Podpisem smlouvy pověřuje 

starostu města.  

  

11446600   

Pronájem pozemku p. č. 1908/2 k. ú. Bílina o výměře 1 826 m
2
 za účelem provozování 

zahrady, a to na dobu určitou do 31. srpna 2010.  Nájemci jsou manţelé Jiří a Věra Kadlecovi, 

bytem Mírová 102/1, Bílina.  Roční nájemné je stanoveno na částku ve výši 5 478 Kč, 

poměrná část nájemného do 31. 8. 2010 činí 3 652,00 Kč. Po ukončení nájemní smlouvy 

nájemce vrátí pozemek bez vzniklých staveb. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

11446611   

Prodlouţení termínu plnění usnesení č. 1091/II ze dne 30. září 2009 – zpráva o stavu průběhu 

aktualizace regenerace památkových zón, a to do 28. února 2010. 

 

11446622   

Zveřejnění pronájmu nebytových prostor na adrese Pivovarské nám. č. p. 228 (pivovar – 

bývalá prodejna nápojů) za cenu dle výjimky ze Směrnice č. 14 a to částku 224 Kč/m
2
/rok. 

Pokud se přihlásí více zájemců, bude rozhodnutí o nájemci náleţet Radě města Bíliny. 

 

11446633   

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 0+1, ul. Tyršova 320/10, kategorie „rezerva 

města“ s paní Marií Bártovou, na dobu určitou 6 + 6 měsíců. 

 

11446644   

Městským technickým sluţbám Bílina plán odpisů dlouhodobého hmotného majetku na rok 

2010. 

 

11446655   

Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení dle 

předloţených podmínek pro rok 2010. Zároveň pověřuje Finanční odbor a Stavební úřad ke 

zpracování návrhu jeho vyhodnocení a předloţení zastupitelstvu města ke schválení. 

 

11446666   

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce movitých a nemovitých věcí ze dne 8. 3. 2006 

s Hornickou nemocnicí s poliklinikou v Bílině, dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých 

věcí ze dne 1. 6. 2009 s Hornickou nemocnicí s poliklinikou v Bílině a dodatek č. 3 ke 

Smlouvě o výpůjčce movitých věcí ze dne 1. 11. 2003 se ZŠ Praktická v Bílině. Podpisem 

dodatků pověřuje starostu města.  
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11446677   

Předloţení Dokumentace informačního systému veřejné správy, dle návrhu předloţeného 

vedoucím oddělení informační techniky k atestačnímu řízení, atestačnímu středisku Relsie, 

prostřednictvím společnosti ADVICE.cz.  

 

11446688   

Změnu Organizačního řádu Městského úřadu Bílina s účinností od 1. 1. 2010, včetně 

Organizačního schématu Městského úřadu Bílina platného od 1. 1. 2010 a Organizačního 

schématu Města Bíliny platného od 1. 1. 2010 dle návrhu včetně doplnění v článku IX, bod 

11, písm. g) – „právník zabezpečující právní pomoc zaměstnancům městského úřadu, 

zastupitelstvu města, radě města, organizačním sloţkám a příspěvkovým organizacím“.  

 

11446699   

Zveřejnění  výpůjčky nebytových prostor celého pavilonu č. 5 bývalé ZŠ Teplické předměstí 

na adrese Teplická 555. 

 

 

II. souhlasí 
 

 

11447700   

S prodlouţením nájemní smlouvy uzavřené mezi KC Kaskáda a pí. Antalovou na pronájem 

restauračních zařízení v KD Fontána a Městského divadla do doby vyhodnocení výběrového 

řízení.  

 
11447711   
Se zapojením investičního fondu Městských technických sluţeb Bílina ve výši 1 416 100 Kč 

na zakoupení pracovního vozidla M26 se slevou. 

 
 
 

III. neschvaluje 
 
 

11447722   

Rozpočtovou změnu č. 202/2009 – přesun v kapitole 07 – 20 000 Kč v poloţce 5153 – plyn 

a 103 000 Kč v poloţce 5154 – elektrická energie. 

 
 

IV. rozhodla 
 
 

11447733   
Zrušit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 

«Provádění klempířských a pokrývačských prací dle pokynů» a ukládá tajemníkovi 

městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic vypsáním nového 

výběrového řízení. 
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11447744   
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Blade 

server + VMware» je nabídka firmy DIGI TRADE, spol. s. r. o., Praha. Druhou v pořadí je 

nabídka firmy Alfasys One, a. s., Praha. 

 
11447755   
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Nákup víceúčelového stroje na údrţbu 

zeleně včetně příslušenství pro potřeby FO SK SIAD Bílina» dle Směrnice č. 04/2007 – 

Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII 

odst. 5, vybrané firmě TOP MOTO, Střelná 223, Košťany 417 23, dle nejvýhodnější cenové 

nabídky, jako specializovanou zakázku. 

 
11447766   
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: „Zpracování kompletní projektové dokumentace na rekonstrukci Městského divadla 

v Bílině“ 

 

11447777   

Zadat zakázku malého rozsahu na akci «Nákup pracovního vozu Multicar M 26» dle 

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

městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě M-JVK, s. r. o., Kříčkova 1350/15, 415 01 Teplice, a to 

jako specializovanou zakázku. 

 
 

V. vydává 
 
 

11447788   
Rozhodnutí o prominutí odvodu zadrţených prostředků ve výši 7 000 Kč organizaci 

Gymnázium Bílina a následném doměření penále v souladu s odst. 6) § 22 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění pro rok 2008.  

 
11447799   
Rozhodnutí o prominutí odvodu zadrţených prostředků ve výši 11 000 Kč organizaci 

LAWEN TENIS KLUB Bílina a následném doměření penále v souladu s odst. 6) § 22 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění pro rok 2008.  

 
 

VI. odvolává 
 

 

11448800   

Paní Marcelu Janíčkovou z komise pro školství, kulturu a sport, na vlastní ţádost. 
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VII. projednala 
 

11448811   
Zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu a bezpečnost ze dne 7. 12. 2009 

a ukládá tajemníkovi městského úřadu uloţit vedoucímu odboru dopravy a vedoucímu 

odboru nemovitostí a investic do jednání rady města dne 13. 1. 2010 zpracování vyjádření 

k příslušným bodům tohoto zápisu.          Taj (ONI, OD) - 13. 01.  

 
 

VIII. bere na vědomí 
 
 

11448822   

Informaci ředitelky KC Kaskáda paní Bc. Ingrid Skopcové o své působnosti ve funkci 

ředitelky KC Kaskáda s tím, ţe na jednání rady města dne 13. 1. 2010 bude projednána 

tvrdost její výpovědi. 

 
11448833   

Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport ze dne 19. 10. 2009, 9. 11. 2009. 

a 7. 12. 2009. 

 

11448844   

Informaci ZŠ Lidická o navýšení nákladů specializované zakázky zadané firmě AV MEDIA, 

Praţská 63, Praha na vybudování jazykové učebny a PC učebny; celkové náklady činily 

119 003 Kč. 

 

11448855   

Závěry Komise územního plánování k Programu regenerace městské památkové zóny 

a souhlasí s jejich respektováním v rámci zpracování Návrhu územního plánu města Bílina.  

 

11448866   

Zápis z jednání komise územního plánování ze dne 7. 12. 2009. 
 

11448877   

Splnění usnesení č. 1279 z 18. listopadu 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloţeno pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic vypsáním výběrového řízení na akci 

„Zpracování kompletní projektové dokumentace na rekonstrukci městského divadla v Bílině“. 
 

11448888   

Informaci ředitelky Městských technických sluţeb Bílina o hospodaření na skládce 

Chotovenka-pískovna za leden-listopad 2009. 
 

11448899   

      Zprávu vedoucí odboru interního auditu o rozhodnutí kontrolního orgánu v ukončeném řízení 

o podaných námitkách Bc. Ingrid Skopcové proti protokolu č. 18/2009 z mimořádné následné 

veřejnosprávní kontroly dodrţování právních předpisů, účtování nákladů a výnosů, příjmů 

a výdajů v roce 2009 u akcí Bořeň Mysteria Open Air a Rocková Bílina 2009 v příspěvkové 

organizaci KC Kaskáda Bílina. 
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11449900   

Zápis z jednání komise pro rekonstrukci pivovaru a kasáren ze dne 2. listopadu 2009. 

 

 
 

 

 

 

R A D A   M Ě S T A 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné 

hromady společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 
 

 

I. schvaluje 
 

 

11449911   

Změny v cenících na zimním stadionu a na tenisových kurtech pro rok 2010, dle předloţeného 

návrhu.  

 

11449922   

Prodlouţení Smlouvy o podmínkách dočasného bezplatného poskytnutí motorového vozidla 

společnosti Rekreační a sportovní zařízení s. r. o., Bílina k pouţívání pro sluţební a soukromé 

účely jednatele, a to do konce roku 2010. 
 

 

 

II. bere na vědomí 
 
 

11449933   

Změnu nájemce restaurace na zimním stadionu, s účinností od 1. 1. 2010. 
 

 
 
 
 
 

Roman Šebek 

místostarosta města  

Josef Horáček  

starosta města  

 

 

 


