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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 

Usnesení z 22. schůze v roce 2009, konané dne 18. listopadu 2009 
 
 
Usnesení s termínem č.: 
1132 taj. (ONI) 01. 12.  
1277 taj. (OD) 02. 12.  
1278 taj. (OŠaK) 02. 12.   
1279 taj. (ONI) 02. 12.  
1323 MěP, taj. 02. 12.  

1091 taj.  16. 12.   
72 taj. (SÚ) 31. 12. 
1320 taj. (ONI) 01/2010 

1126 taj.(ONI, SÚ) 04/2010 

 
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 
 

 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. ukládá 
 

 
1277  
Tajemníkovi městského úřadu předložit vyjádření odboru dopravy k vybudování sjezdu pro 
kočárky naproti restauraci Moskva.      Taj. (OD) – 02. 12.  
 
1278  
Tajemníkovi městského úřadu vypsat výběrové řízení na ředitele Kulturního centra Kaskáda.  
         Taj. (OŠaK) – 02. 12. 
1279  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic vypsáním 
výběrového řízení na akci „Zpracování kompletní projektové dokumentace na rekonstrukci 
městského divadla v Bílině“.       Taj. (ONI) – 02. 12.  
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II. revokuje 
 
 

1280  
Usnesení rady města č. 1259 ze dne 4. listopadu 2009, kterým bylo zastupitelstvu města 
doporučeno schválit záměr prodeje budovy č. p. 374, Mostecké Předměstí, s pozemkem p. č. 
2003/2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti. 
Viz usnesení č. 1321.  
 

 
III. schvaluje 

 
 

1281  

Rozpočtovou změnu č. 161/2009 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu stavebního úřadu ve výši 130.000 Kč v kapitole 05.   
 
1282  
Rozpočtovou změnu č.  162/2009 – navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na odpisy 
dle návrhu předloženého odborem školství a kultury v celkové výši 154.000 Kč na majetek 
zakoupený organizacemi v roce 2009 a zároveň schvaluje úpravu odpisového plánu 
MŠ Švabinského, MŠ Čapkova, ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem, ZŠ Aléská, ZUŠ Bílina a KC Kaskáda 
na rok 2009, dle předložených návrhů.  
 
1283  
Rozpočtovou změnu č. 163/2009 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická na spolufinancování 
projektu „Pochopením k toleranci a respektu“ ve výši 13.000 Kč s tím, že zbylá část 
spoluúčasti bude financována z rezervního fondu ZŠ Lidická.  
 
1284  
Rozpočtovou změnu č. 164/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory kultury a literární fond mezi městem Bílina a Konzervatoří Teplice ve výši 20.000 Kč 
na uspořádání koncertu Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční. Žádost Nadačního fondu pro 
záchranu kulturní památky kostela Sv. Stanislava a fary v Měrunicích zamítá. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1285  
Rozpočtovou změnu č. 165/2009 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí uvnitř kap. 08 odd. § 61 12 a odd. § 61 71 v 
celkové výši 698.000 Kč.  
 
1286  
Rozpočtovou změnu č. 166/2009 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investice v celkové výši 326.000 Kč pro akci „ČSA – výměna 
obrubníků při zádlažbě rekonstrukce plynovodu“.  
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1287  
Rozpočtovou změnu č. 169/2009 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 373.000 Kč na opravu fasád v atriu radnice.  
 
1288  
Rozpočtovou změnu č. 170/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Bílinskou přírodovědnou společností, o. s., ve výši 38.151 Kč na nákup zůstatkového 
movitého majetku Muzea Bílina, o. p. s. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1289  
Rozpočtovou změnu č. 171/2009 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a panem 
Martinem Kasalem ve výši 15.000 Kč, za absolutní vítězství v kulturistické soutěži 
Mr. Universe 2009 dne 17. října 2009. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1290  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu – Grant za reprezentaci 
mezi městem Bílina a Atletickým klubem Bílina ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
   
1291  
Uzavření darovaní smlouvy mezi městem Bílina a Ing. Jaroslavou Mrázovou ve výši 10.000 Kč, 
dle pravidel pro udělování Ceny rady města Bíliny. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1292  
Schvaluje žádost Severočeských dolů, a. s., Chomutov a souhlasí s čerpáním finanční rezervy 
na sanace a rekultivace pozemků, které budou realizovány v roce 2010 v katastru města 
Bíliny a jsou v souladu s platným Plánem rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina pro 
rok 2010, dle předloženého návrhu. Podpisem souhlasu pověřuje starostu města.  
 
1293  
Pronájem části pozemku p. č. 1683/96 k. ú. Bílina o výměře 455 m2. Nájemcem je společnost  
Hostav Teplice, s. r. o., se sídlem Stará 147, Sobědruhy. Roční nájemné je stanoveno na 
částku ve výši 15 Kč/m2, tj. 6.825 Kč/rok.  
 
1294  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1683/6 o výměře cca 600 m2 k. ú. Bílina, za účelem 
zabezpečení domu.  
 
1295  
Záměr obsazení volných bytových jednotek v domě Za Chlumem 753, 754, 756, dle návrhu 
bytové komise s tím, že nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou jednoho roku a 
bez předkupního práva.  
 
1296  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 48, o velikosti 1+2, Tyršova 320/10, kategorie „běžný“ 
s panem Jiřím Pikalem a paní Olgou Pikalovou, na dobu určitou jednoho roku.  
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1297  
Použití finančního daru ve výši 1.500.000 Kč od společnosti ČEZ, a. s., Praha na vybudování 
zastávek MHD v ulici Teplická, 5. května a Teplická-Náměstí (restaurace U Vraha) a výměnu 
části zábradlí u řeky Bíliny s tím, že tyto akce budou předfinancovány městem.  

 
1298  
Odměnu ředitelům příspěvkových organizací dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., dle návrhu 
předloženého vedoucí odboru školství a kultury s úpravou.  

 
1299  
Odměnu ředitelce Městských technických služeb Bílina.  
 

 
IV. souhlasí 

 
 
1300  
S uspořádáním ohňostroje jako součást slavnostního programu Rozsvícení vánočního stromu 
na Mírovém náměstí konaného dne 28. listopadu 2009, dle obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2007 – k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (pyrotechnické efekty a 
ohňostroje) na veřejných prostranstvích.   
 
1301  
S přijetím daru ve výši 360.000 Kč od Skupiny ČEZ pro ZŠ Lidická na vybavení jazykové a 
počítačové učebny interaktivním systémem.  
 
1302  
S uzavřením nájemní smlouvy mezi KC Kaskáda a se slečnou Monikou Pecháčkovou, jejímž 
předmětem je pronájem stánku v letním amfiteátru, s účinností od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010.  
 

 

V. zamítá 
 

1303  
Žádost pana Františka Koukolíka o převod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 
nebytových prostor v Zeleném domě.  
 

 

VI. rozhodla 
 
 
1304  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení lokalita „Na Výsluní“ Bílina“ je nabídka firmy Stanislav Tejček 
ELEKTROSERVIS Bílina.  Druhou v pořadí je nabídka firmy TELKONT, s. r. o., Teplice.  
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1305  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci „Chodník 
v sídlišti Za Chlumem (před domy č. p. 716 a č. p. 725)“ je nabídka firmy Bezold Petr Bílina.  
Druhou v pořadí je nabídka firmy ABS-Stavební společnost, s. r. o., Bílina.  

 
1306  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci „Komunikace 
pro pěší – chodník Za Chlumem“ je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina.  Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Bezold Petr, Bílina.  
 
1307  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci „Chodník 
v ulici Litoměřické v Bílině (před domy č. p. 797 a č. p. 798)“ je nabídka firmy Petr Arpáš, 
s. r. o., Bílina.  Druhou v pořadí je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina.  
 
1308  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci „Parkoviště 
osobních aut u domu č. p. 330 v Síbově ulici v Bílině“ je nabídka firmy Petr Arpáš, s. r. o., 
Bílina.  Druhou v pořadí je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina.  
 
1309  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „ČSA – výměna obrubníků při zádlažbě 
rekonstrukce plynovodu“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě PLYNOMONT TEPLICE, 
s. r. o., Dubská 1806, Teplice, a to jako specializovanou zakázku.  

 
1310  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vybudování zastávek MHD v ulici Teplická, 
5. května a Teplická – Náměstí (restaurace U Vraha)“ dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě 
STOZ, spol. s. r. o., Most, jako specializovanou zakázku.  
 
1311  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna části zábradlí u řeky Bíliny“ dle 
Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Metalimpex Group, spol. s. r. o., Teplice, jako 
specializovanou zakázku s tím, že cena zakázky nepřesáhne 1.000.000 Kč vč. DPH.  
 
1312  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vybavení jazykové učebny a PC učebny ZŠ 
Lidická“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě AV MEDIA, Praha, jako specializovanou 
zakázku.  
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1313  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava oplocení sportovního areálu 
tenisových kurtů města Bíliny“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Žejdlík Josef, Bílina, 
jako specializovanou zakázku.  

 
1314  
Ukončit nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Bílina a panem Danielem Kopřivou, jejímž 
předmětem je pronájem nebytových prostor v Zeleném domě a zároveň ukládá tajemníkovi 
městského úřadu vypsat výběrové řízení na tento nebytový prostor.  
 
 

VII. uděluje 
 
1315  
Cenu Rady města Bíliny Ing. Jaroslavě Mrázové, za celoživotní přínos městu v působnosti 
pedagogické a ve veřejné správě.  
 
 

VIII. odvolává 
 

1316  
Z funkce ředitelky Kulturního centra Kaskáda paní Bc. Ingrid Skopcovou, k 18. listopadu 2009.  
 
 

IX. pověřuje 
 
1317  
Pana Antonína Moravce řízením KC Kaskáda do doby jmenování nového ředitele.  
 
 

X. nařizuje 
 
1318  
ZŠ Aléská dle § 28 odst. 6 a) zákona č. 250/2000 Sb. vratku finančních prostředků ve výši 
31.000 Kč v návaznosti na navýšení rozpočtu ZŠ Aléská krajským úřadem na platy pracovníků 
speciálně pedagogického centra a na základě usnesení rady města č. II/352 ze dne 
15. 4. 2009, s tím, že zbylých 50.000 bude použito na speciálně pedagogické centrum (vyjma 
školení). 
 
 

XI. doporučuje 
 
 
1319  
Kulturnímu centru Kaskáda vypsat nové výběrové řízení na pronájem baru v městském 
divadle a kulturním domu.  
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XII. ruší 
 
1320  
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Zpevnění 
komunikací u garáží – mezi ul. Východní a Čsl. armády“ a ukládá tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním jednoduchého projektu na 
uvedenou akci.        Taj. (ONI) – 01/2010 
 

 
XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 

 
 

1321  
Žádost společnosti Klerus, s. r. o., o prodej budovy čp. 374, Mostecké Předměstí, 
s pozemkem p. č. 2003/2 k. ú. Bílina.  

 
 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 

1322  
Zápis z jednání ze dne 10. listopadu 2009 ohledně stavby „Lávka přes řeku Bílinu a silnici 
I/13, Bílina“.  
 

 
XV. projednala  

 
 
1323  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost ze dne 9. listopadu 2009 
a ukládá řediteli městské policie a tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru 
dopravy, vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracování vyjádření k příslušným bodům 
tohoto zápisu do jednání rady města dne 2. prosince 2009:  

a) odbor nemovitostí a investic   bod č. 19, 20, 21 
b) odbor dopravy    bod č. 22 
c) městská policie    bod č. 23    

MěP, Taj. – 02. 12.  

 
XVI. bere na vědomí 

 
 
1324  
Informaci ředitelky KC Kaskáda o prodeji automobilu ŠKODA PICKUP, který je ve vlastnictví 
KC Kaskáda.  
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1325  
Informaci vedoucího odboru dopravy o výši finančních nákladů na umístění dvou příčných 
prahů v ul. 5. května.  
 
1326  
Zprávu o výsledku provedené kontroly předaných písemností, zpracovanou Ing. Růženou 
Kittlovou, jejímž předmětem byly vybrané účetní doklady k realizaci a vyúčtování koncertů 
Bořeň Mysteria Open Air 2009 a Rocková Bílina 2009.  
 
 

XVII. nezaujala stanovisko 
 
 
1327  
K souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy mezi KC Kaskáda a společností Kornout, s. r. o., 
jejímž předmětem je pronájem baru v městském divadle a v kulturním domu, s účinností od 
1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Viz usnesení č. 1319.  
 
1328  
K souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy mezi KC Kaskáda a s paní M. Schwarzovou, jejímž 
předmětem je pronájem baru v městském divadle a v kulturním domu, s účinností od 
1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Viz usnesení č. 1319.  
 
1329  
K souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy mezi KC Kaskáda a panem Marcelem Podroužkem, 
jejímž předmětem je pronájem stánku v letním amfiteátru, s účinností od 1. 5. 2010 do 
30. 9. 2010. Viz usnesení č. 1302. 

 
 

 
RADA MĚSTA 

 

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

 
 

I. schvaluje 

 
1330  
Odměnu jednateli společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


