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

 

Usnesení z 6. schůze v roce 2009, konané dne 18. března 2009  

 
Usnesení s termínem č.: 
523 taj. (ŠaK) 31. 03.       
 3 taj.  31. 03. 
170 taj. (ONI) 01. 04. 
93 taj. (ONI) 01. 04. 
247 taj. (ONI) 01. 04.  

248 taj. (FO) 15. 04.  
271 taj. (ONI) 15. 04.  
291 RSZ  15. 04.   
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.:  86, 92, 170 
___________________________________________________________________________ 

  
RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  

 
I. ukládá  

 

247  

Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic předložením 
návrhu koncepce na opravy komunikací.    Taj. (ONI) – 01. 04.  
 
248  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí finančního odboru vyčleněním finančních 
prostředků určených na odpisy majetku Rekreačního a sportovního zařízení Bílina, s. r. o., do 
zvláštní kapitoly.        Taj. (FO) – 15. 04.  

 
II. revokuje  

 

249  

Usnesení č. II/182 ze dne 18. února 2009, kterým byl schválen pronájem části pozemkové 
parcely č. 1727/15 o výměře 1500 m2 k. ú. Bílina, za účelem zřízení zahrady. Nájemcem bylo 
Společenství vlastníků jednotek čp. 679-680, SUNN, Bílina.  Nájemné bylo stanoveno dle 
směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 4.500 Kč/rok, viz usnesení č. 255. 
 

III. schvaluje  
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250  
Rozpočtovou změnu č. 22/2009 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická v celkové výši 53.000 Kč na 
lyžařský výcvik pro 17 dětí a školu v přírodě pro 75 dětí. Bude hrazeno z rezervy pro školy 
v přírodě.  
 
251  
Rozpočtovou změnu č. 23/2009 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví o 
5.000 Kč na zajištění realizace akce „Setkání pěstounských rodin“, která se uskuteční 
v termínu od 29. do 31. května u Máchova jezera. 
 
252  
Rozpočtovou změnu č. 24/2009 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 
300.000 Kč na akci oprava sociálního zařízení v ZŠ Za Chlumem. 
 
253  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene k umístění a provozování 
vedení veřejného osvětlení – okružní křižovatka Bílina, I/13 x ul. Pivovarská.  Věcné břemeno 
se zřizuje úplatně.  Smlouva se uzavírá mezi státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a 
dálnic, se sídlem v Praze, Na Pankráci 546/5 jako stranou budoucí povinnou z věcného 
břemene, Městem Bílinou jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene a 
společností Jaroslav Třešňák – Horova se sídlem v Teplicích, Krupská 33/20 jako 
stavebníkem.  Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
254  
Záměr pronájmu části pozemků p. č. 2315 a 2313 o výměře 556 m2 k. ú. Bílina, za účelem 
zřízení zahrady. 
 
255  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1727/15 o výměře 217 m2 k. ú. Bílina, za účelem zřízení 
zahrady. Nájemcem je Společenství vlastníků jednotek domu SUNN 679-680, Bílina. Nájemné 
bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 651 Kč/rok. Podpisem nájemní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
256  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o vypořádání 
některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Silnice I/13, okružní křižovatka 
Spojovací“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
257  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o vypořádání 
některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Silnice I/13, okružní křižovatka 
Břežánská“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
258  
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Zařazení akce – „obměna sanitárních kontejnerů v areálu autokempu na Kyselce“ do plánu 
investic na rok 2009 a zároveň rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„obměna sanitárních kontejnerů v areálu autokempu na Kyselce“, dle směrnice č. 04/2007 - 
Pravidla pro přípravu a zadání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII 
odst. 5, firmě Algeco, s. r. o., jako specializovanou zakázku.   
 
259  
Záměr výpůjčky nebytových prostor v ul. Litoměřická č. 1, o výměře 82,16 m2. 
 
260  
Plán oprav a budování nových chodníků pro rok 2009 pod č. 1 - 21 dle návrhu předloženého 
odborem nemovitostí a investic s tím, že na zakázky pod č. 1 – 9, 11, 13 - 19 budou postupně 
vypsána výběrová řízení, která budou radě města předložena ke schválení. 
 
261  
Plán oprav komunikací pro rok 2009 pod č. 1 – 8 dle návrhu předloženého odborem 
nemovitostí a investic s tím, že na zakázky pod č. 2 – 6 budou postupně vypsána výběrová 
řízení, která budou radě města předložena ke schválení.  
 
262  
Organizační změnu Městského úřadu Bílina – zrušení pracovního místa uklizečky na 
Azylovém domě v Bílině a stanovuje celkový počet zaměstnanců organizační složky Azylový 
dům na 9, s platností od 1. června 2009. 
 
263  
Žádost Dopravního podniku Ústeckého kraje o vyjmutí odjezdových časů linky městské 
hromadné dopravy na zastávce „autobusové nádraží“. 
 
264  
Žádost společnosti HOBBY RACING klub v AČR o povolení konání automobilového závodu do 
vrchu na území města Bílina, dne 11. dubna 2009. 
 
265  
Odměnu ředitelce ZŠ Lidická, ZŠ Aléská, ZŠ Za Chlumem, MŠ Síbova, MŠ Čapkova, MŠ Maxe 
Švabinského, Domu dětí a mládeže Bílina a řediteli Základní umělecké školy, dle § 134 zákona 
č. 262/2006 Sb., v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
č. 1 230/2009-26 ze dne 30. ledna 2009, u příležitosti Dne učitelů. 
 

 

IV. rozhodla  
 
266  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akce ZŠ Za 
Chlumem: 
a) „Zasíťování školy USB rozvody (kabinety a třídy v přízemí i v patře)“  
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b) „Náhrada stávajících žárovkových svítidel za zářivková tělesa na chodbách školy v přízemí 
i v patře“  

c) „Vybavení tří učeben školním nábytkem“ 
 
267  
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) HNsP Bílina – oprava střechy část „D“ + přístřešku“    
b) HNsP  Bílina – výměna oken a dveří (LDN „R“, suterén objektu)  
c) Výměna oken v domech se soustředěnou pečovatelskou službou, Havířská, č. p. 582/27 a 

583/28, Bílina  
d) Dům dětí a mládeže Bílina – výměna oken v suterénu  
 
268  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Revitalizace městského kamerového 
dohlížecího systému Bílina“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII, odst. 5, firmě MKDS BESY, s. r. o., 
Praha, a to jako specializovanou zakázku. 
 
269  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rozšíření městského kamerového 
dohlížecího systému o 5 kamerových míst a dovybavení řídícího centra umožňující těchto pět 
míst zobrazovat“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII, odst. 5, firmě MKDS BESY, s. r. o., Praha, a to 
jako specializovanou zakázku. 
 

V. projednala 
 
270  
Žádost pana Chin Ngyujen Van a pana Václava Linharta o zrušení obecně závazné vyhlášky o 
výherních hracích přístrojích a doporučuje zastupitelstvu města ponechat obecně závaznou 
vyhlášku 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 upravuje OZV 
č. 12/2007, v platnosti. 
 
271  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu, výstavbu a bezpečnosti ze dne 
9. března 2009 a ukládá tajemníkovi městského úřadu  pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic zajištěním opravy propadlého povrchu chodníku u objektu České 
pošty Za Chlumem.       Taj. (ONI) – 15. 04.  
 
 

VI. odvolává 

 
272  

Pana Františka Krejčího (KSČM) z komise pro školství, kulturu a sport.  
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273  
Paní Ladu Laiblovou – redaktorku, z redakční rady Bílinského zpravodaje na vlastní žádost, ke 
dni 31. března 2009.  
 
 

VII. jmenuje  
 

 

274  

Slečnu Pavlínu Nevrlou – redaktorku, členkou redakční rady Bílinského zpravodaje.  
 

 

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

 

275  

Projektový záměr na uspořádání „Her bez hranic“ s uplatněním v dotačním programu CÍL 3 
příhraniční spolupráce – malé projekty, s 15 % podílem města na financování projektu. 
 
276  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení panu Milanu 
Kotlárovi za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činí 45.004 Kč, po zmírnění by činil 5.700 Kč. 
 
277  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Marii 
Bártové za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činí 75.762 Kč, po zmírnění by činil 10.625 Kč. 
 
278  
Záměr prodeje služebního automobilu zn. ŠKODA Felicia 1,9 D, SPZ: TPL 76-41, rok výroby 
2000, na cenu 11.400 Kč.  

  
IX. nezaujala stanovisko 

 
279  

K vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„Kácení jírovců na hřbitově v Bílině“. 
 

 

X. bere na vědomí 
 

 

280  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport ze dne 19. ledna 2009 s tím, že Den horníků se 
uskuteční v neděli 13. září 2009. 
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281  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o možné demolici průmyslového mostu přes Bílinské 
údolí vlastníkem stavby, kterým je společnost Severočeské doly, a. s.   
 
282  
Ukončení nájemní smlouvy č. 324 na části pozemků p. č. 2315 a 2313 o výměře 556 m2 k. ú. 
Bílina na vlastní žádost pana Michala Hejdy, bytem Bílina, Boženy Němcové, ze dne 
3. března 2009. 
 
283  
Návrh vedoucího odboru dopravy na přechodné dopravní značení po dobu staveb na silnici 
č. I/13. 
 
284  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospodaření na skládce 
Chotovenka-pískovna za měsíce leden až únor 2009.   
 
285  
Dopis živnostníků z ulice Břežánská ohledně bezpečnostní situace v této ulici.  
 
286  
Splnění usnesení rady města č. 86 ze dne 21. února 2009, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic řešením 
stávajícího stavu elektroinstalace na základě protokolu o určení vnějších vlivů a stanovení 
prostředí do 18. února 2009. 
 
287  
Splnění usnesení rady města č. 92 ze dne 4. února 2009, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zahájením přípravy realizace 
rekonstrukce veřejného osvětlení lokality „Důlní“.  
 
288  
Splnění usnesení rady města č. 170 ze dne 18. února 2009, kterým bylo tajemníkovi uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním opravy povrchu parkoviště na 
PP I, u kotelny u bl. č. 254 a 255 s tím, že z důvodu havarijního stavu bude tato akce zařazena 
do plánu oprav komunikací na rok 2009.   
 
 
 

XI. stahuje z programu 
 
 
289  
Žádost Domu dětí a mládeže Bílina o navýšení rozpočtu ve výši 114.000 Kč jako spoluúčast na 
dotačních projektech „Adaptační program PRVŇÁK KAMARÁD“, „Školkyáda“ a „Školákoviny“ 
s tím, že materiál bude znovu předložen ředitelkou DDM na příští schůzi rady města.  
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290  
Materiál č. 140 – „Zateplení a výměna oken ZŠ Za Chlumem, Bílina“ s tím, že ukládá 
tajemníkovi městského úřadu zajistit písemné vyjádření Krajské hygienické stanice 
Ústeckého kraje k této akci. 
 

 

 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 

 

I. ukládá  
 

291  

Jednateli Rekreačního a sportovního zařízení, s. r. o. Bílina prověřit možnosti propojení 
venkovního bazénu s plaveckou halou v Žižkovo údolí.    RSZ – 15. 04.  
 

 

II. schvaluje  
 

292  

Uzavření venkovních bazénů u plavecké haly a otevření plavecké haly po dobu letních 
prázdnin. 
 

III. stahuje z programu 
 
 
293  
Materiál č. 178 – nákup bazénového vysavače dna a stěn bazénu. 
 
294  
Materiál č. 179 – pokácení stromu v areálu autokempu. 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města  

 


