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

Usnesení z 15. schůze v roce 2009, konané dne 5. srpna 2009 
 
Usnesení s termínem č.:  
898  taj. (ONI) 26. 08. 
944  taj.  26. 08. 
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.: 168, 663  
 
Plnění trvalých usnesení č.: 326/2006, 87/2007, 1088/2007, 256/2008 
____________________________________________________________________________________________ 

  

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

I. ukládá   
 
898  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic vypsáním 
výběrové řízení na akci „Letní kino – výměna laviček – II. etapa“ dle Směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina.   

Taj. (ONI) – 26. 08.  
 

II. schvaluje 
 

 
899  
Rozpočtovou změnu č. 101/2009 – přesun finančních prostředku v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 121.000 Kč pro akci „Důlní 399 – 
zateplení severního štítu“.  
 
900  
Rozpočtovou změnu č. 103/2009 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
6.450 Kč, za I. čtvrtletí roku 2009, pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
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901  
Rozpočtovou změnu č. 105/2009 – přijetí dotace pro KC Kaskáda na projekt „Bořeňská 
čarodějnice“ ve výši 50.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o přijetí dotace mezi 
městem Bílina a Ústeckým krajem na tuto akci. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
902  
Rozpočtovou změnu č. 107/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 
6.000 Kč mezi městem Bílina a panem Karlem Bažantem na uspořádání 5. ročníku 
amatérského nohejbalového turnaje o Pohár starosty města Bíliny, který se koná dne 
29. srpna 2009 v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
       
903  
Rozpočtovou změnu č. 108/2009 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 10.000 Kč na 
spoluúčast na projektu „Připravení pro život“.  
 
904  
Rozpočtovou změnu č. 109/2009 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská v celkové výši 31.000 Kč na 
školu v přírodě pro 66 dětí s tím, že částka bude hrazena z rezervy pro školy v přírodě.  
 
905  
Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě Bílina 
v roce 2009, z 32 na 66, s platností od 13. července 2009.  
  
906  
Záměr navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 12.500 Kč jako spoluúčast na dotačním projektu 
„Pochopením k toleranci a respektu“ s tím, že druhá polovina bude uhrazena z rezervního 
fondu školy.  
 
907  
Změnu akce č. 9-031 v plánu investic na rok 2009, tzn. z opravy oplocení Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., na akci „Výměna radiátorů na léčebně dlouhodobě nemocných 
v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o.“, pod stejným zaúčtováním.  
 
908  
Úpravu „Pravidel vyřizování žádostí o nájmy bytů ve vlastnictví města Bíliny a bytové 
výměny“: v článku II. odst. 1. se vypouští slova „města Bíliny“ a v odst. 2 se vypouští písm. c) 
a f), nový text písmena e) zní: není nájemníkem obecního bytu, s účinností od 5. srpna 2009. 
 
909  
Žádost sdružení spoluvlastníků domu o vybudování oplocení za domem M. Švabinského 643 
– 645 s tím, že tato akce bude zařazena do plánu investic na rok 2010.  
 
910  
Vydání souhlasného stanoviska vlastníka pozemku p. č. 31/2 a 23/247 k. ú. Chudeřice u Bíliny 
k umístění stavby „Bílina, Chudeřice, Teplická – rekonstrukce kanalizace“. Zároveň schvaluje 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Bílina jako stranou 
povinnou a společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., se sídlem v Teplicích, 
Přítkovská 1689 jakou stranou oprávněnou. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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911  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4005635/PVB001 spočívající ve strpění 
umístění a provozování zemního kabelového vedení NN. Předmětem smlouvy je umístění 
věcného břemene na část pozemku p. č. 1758/1 a 1759/15 k. ú. Bílina. 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.   
 
898  
Poskytnutí slevy z nájemného panu Kmoníčkovi – neúčtování nájemného za nevyužívaný 
prostor skladu v ul. Wolkerova o rozměrech 86,26 m2, po dobu opravy místnosti a 
provozuschopnosti.  
 
899  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Historickou společností města Bíliny se 
sídlem Alšova 177/7, Bílina. Předmětem výpůjčky jsou nebytové prostory v Litoměřické ul. 
č. 6 o výměře 38,50 m2, s podmínkou hrazení služeb spojených s užíváním, s účinností od 
10. července 2009 na dobu neurčitou, za účelem využití jako zasedací místnost a kancelář 
Historické společnosti města Bíliny. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
900  
Ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Bílina a obecně prospěšnou 
společností Muzeum Bílina, jejímž předmětem je dům č. p. 270 s pozemkem p. č. 1756 v k. ú. 
Bílina – Mostecké Předměstí, v ulici Vrchlické, a to dohodou, k 5. srpnu 2009.  
 
901  
Uzavření nájemní smlouvy se slečnou Martinou Vránovou na byt č. 1, ul. 5. května 268, a to 
na dobu určitou jednoho roku.  
 
902  
Prodloužení nájemní smlouvy uzavřené s paní Gitou Nasveterovou na byt v Zeleném domě, 
kategorie rozjezdový, a to na dobu určitou jednoho roku.  
 
903  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Josefou Jiráskovou na bezbariérový byt č. 5 v Zeleném 
domě, a to na dobu neurčitou.  

 
904  
Záměr pronájmu části pozemků p. č. 99/2, 227/8  a 146/6 na sanované skládce v k. ú. 
Chotovenka a k. ú. Štrbice o celkové výměře cca 16 ha za účelem vybudování fotovoltaické 
elektrárny.  
 
905  
Žádost ředitelky Městských technických služeb Bílina o zapojení rezervního fondu ve výši 
595.000 Kč (vč. DPH) na úhradu první splátky vozidla Multicar M 26, SPZ: 4U7 1732.  
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906  
Zahraniční služební cestu ředitelce Městských technických služeb Bílina – pracovní návštěvu 
firmy MAN a BMV Werk München, ve dnech 23. 9. – 25. 9. 2009.  
 
 

III. souhlasí 
 
 

907  
S přijetím daru Základní školou Lidická od Severočeských dolů, a. s., ve výši 110.000 Kč na 
audiovizuální techniku a moderní učební pomůcky.  
 

 
IV. zamítá 

 
 
908  
Žádost pana Khanh Quang Bui o udělení zvláštního povolení k  umístění kavárny a 
občerstvení na Mírovém náměstí.  
 
 

V. rozhodla 
 
 
909  
Vypsat výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akce: 
a) ZŠ Lidická Bílina – výměna radiátorů + přeregulování otopné soustavy 
b) ZŠ Aléská Bílina – dvorní trakt (přestavba nádvoří u hlavního vchodu) 
c) Oprava chodníku v ulici Síbova Bílina 
d) Renovace datové sítě MěÚ Bílina – II. etapa 

 
910  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Vybavení šesti 
učeben interaktivním systémem ZŠ Za Chlumem“ je nabídka firmy SOVA PC, s. r. o., Ve Struze 
3464/3D, Ústí nad Labem. Druhou v pořadí je nabídky firmy ADE komputer družstvo, 
Anenská 546, Liberec. 
 
911  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Vytvoření 
komplexního plánu bezbariérových tras ve městě Bílina“ je nabídka firmy MOTT 
MACDONALD, spol. s. r. o., Praha.  Druhou v pořadí je nabídka firmy CITYPLAN spol. s. r. o. 
Praha.  
912  
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Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Oprava 
živičného povrchu nádvoří MŠ v Žižkově údolí, Bílina“ je nabídka firmy EUROVIA CS, a. s., 
Praha.  Druhou v pořadí je nabídka firmy EKOSTAVBY, s. r. o., Louny.  
 
913  
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 ul. Litoměřická, Bílina, před domem č. p. 777 - 784“ je nabídka firmy Petr Arpáš, 
s. r. o., Bílina.  Druhou v pořadí je nabídka firmy Josef Žejdlík, Bílina.  
 
914  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nákup osobního automobilu pro KC 
Kaskáda“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII odst. 5, firmě AUTOCENTRUM ELÁN, s. r. o., Teplice, 
a to jako specializovanou zakázku.  
 
915  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Multifunkční hřiště v Kmochově ulici“ dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, čl. VIII odst. 5, společnosti FUNNY SPORT, s. r. o., Zlín, a to jako 
specializovanou zakázku.  
 
916  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina -  
oprava havarijního stavu topení na odd. LDN – A“ dle směrnice č. 04/2007 - Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, firmě ROSEZIN, s. r. 
o., Bílina, a to jako specializovanou zakázku.  
 
917  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Důlní 399 – zateplení severního štítu“ dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, čl. VIII odst. 5, firmě Petr Bezold, Zahradní 347, Bílina, a to jako 
specializovanou zakázku.  
 
918  
Přesunout akci 9-039 „Úprava svahu – Jenišovská ulice, Bílina“ do plánu investic na rok 2010 
s navýšením rozpočtové částky.  

 
 

VI. zřizuje 
 
 
919  
Komisi pro hodnocení a návrhy na přidělení projektu „Programu podpory sociálního 
začleňování ve městě Bílina“. 
 



Usnesení RM ze dne 5. srpna 2009  6 

VII. odvolává 
 
 
920  
Slečnu Pavlínu Nevrlou z redakční rady Bílinského zpravodaje, k 31. červenci 2009. 
 
 

VIII. jmenuje 
 
 

921  

Mgr. Josefa Formana předsedou komise pro hodnocení a návrhy na přidělení projektu 
„Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina“ a Ivu Zábojníkovou, Bc. Helenu 
Marinčákovou, Ing. Ladislava Kvěcha a Ing. Richarda Hazdru členy této komise.  
 
922  
Paní Mgr. Janu Karlovou – redaktorku, členkou redakční rady Bílinského zpravodaje, 
s účinností od 1. srpna 2009.  
 

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

 
 
923  
Rozpočtovou změnu č. 61/2009 – přijetí dotace na projekt Hry bez hranic ve výši 405.000 Kč 
a zároveň doporučuje schválit uzavření smlouvy o financování mezi městem Bílina a Svazkem 
obcí Euroregion Labe na tuto akci. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
924  
Rozpočtovou změnu č. 104/2009 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a obcí 
Markvartice, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 250.000 Kč a obcí Horní 
Habartice, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 250.000 Kč a obcí Dolní 
Habartice, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 250.000 Kč v rámci 
pomoci obcím postižených povodněmi. Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města.  
 
925  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení panu Pavlu 
Tomanovi za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním – zbylá část činí 716.608 Kč, po zmírnění by činil – zbylá 
část 8.145 Kč. 
 
926  
Zvýšení kapacity Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace  - odloučeného 
pracoviště MŠ Žižkovo údolí z 65 na 70 dětí a školní jídelny MŠ Žižkovo údolí z 65 na 82 jídel, 
s účinností od 1. září 2009.  
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927  
Uzavření dohody o uznání dluhu a podmínkách jeho splácení mezi Městem Bílina a panem 
Zbyňkem Vílou. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 

 
X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  

 
 
928  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 04/2009 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, s účinností od 1. října 2009.  
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v z í t   n a   v ě d o m í 
 
 
929  
Společné základní zásady týkající se začleňování Romů – projednané na prvním zasedání 
evropské integrované platformy pro začleňování Romů v dubnu roku 2009, zaslané 
ministrem pro lidská práva, Michaelem Kocábem.  
 
930  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 140, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit kontrolu uzavřených smluv na zneškodňování komunálního odpadu fyzickými 
a právnickými osobami ve městě, dle zápisu o kontrole č. 6/2009, provedené kontrolním 
výborem.  
 
931  
Informaci vedoucí finančního odboru o vlivu finanční a hospodářské krize na výši příjmů 
města.  
 
 

XII. ruší 
 
932  
Usnesení č. 652, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo vypsat výběrového řízení 
na multifunkční hřiště do částky jednoho milionu vč. DPH v Kmochově ulici, viz usnesení 
č. 915. 
 
 

XIII. nezaujala stanovisko 
 
 
933  
Ke zprávě vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnosprávních 
kontrolách za II. čtvrtletí 2009.  
 

XIV. bere na vědomí 
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934  
Splnění usnesení č. 168 ze dne 18. února 2009, kterým bylo řediteli městské policie uloženo 
provádět zvýšené kontroly dodržování zákona a obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 o volném 
pobíhání psů.  
 
935  
Splnění usnesení č. 663 ze dne 3. června 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním potřebné 
dokumentace k akci „Oprava kašny na Mírovém náměstí“.  
 
936  
Plnění trvalého usnesení č. 326/2006, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předkládat za uplynulá čtvrtletí přehled o uhrazených platbách jednotlivých odborů 
městského úřadu, městských technických služeb a městské policie, jedná-li se o 
rekonstrukce, investice, práce spojené s údržbou majetku města a nákupů materiálu 
dlouhodobějšího charakteru (PC, kopírovací stroje, PD, nábytek apod.), od 50 000 Kč.   
 
937  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 87/2007, kterým je tajemníkovi městského úřadu 
předkládat radě města přehled čerpání všech fondů příspěvkových organizací města.  
 
938  
Plnění trvalého usnesení 1088/2007, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předkládat pololetně přehled energetických nákladů v pavilonech č. 1 a 5 v bývalé základní 
škole Teplické Předměstí.  
 
939  
Plnění trvalého usnesení č. 256/2008, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru životního prostředí pravidelnou kontrolou nepovolených skládek a 
čtvrtletně předkládat radě města zprávu o provedených kontrolách nepovolených skládek na 
území města Bíliny.  
 
940  
Informaci stavebního úřadu o objektu bývalého hotelu Štěpánský dvůr a schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení č. 72 ze dne 21. ledna 2009, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo podat radě města informaci o uveřejnění aukční dražby bývalého 
hotelu Štěpánský dvůr na úřední desce, a to do 31. 12. 2009.  
 
941  
Informaci člena rady města, pana Milana Pecháčka, ohledně průběhu zpracování nového 
územního plánu sídelního útvaru Bílina.  
 
942  
Závěrečnou zprávu ředitelky KC Kaskáda k akci Bořeň Mysteria Open air.  
943  
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Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospodaření na skládce 
Chotovenka-pískovna za leden – červen 2009.   
 
944  
Informaci členky rady města, Mgr. Zdeňky Hanzlíkové, ohledně činnosti obecně prospěšné 
společnosti Bílinské lázně a ukládá tajemníkovi městského úřadu svolat schůzku členů 
správní a dozorčí rady společnosti Bílinské lázně, o. p. s.    Taj. – 26. 08. 
 
945  
Informaci společnosti DTS Vrbenský, a. s., se sídlem v Mostě, ohledně akcí realizovaných 
v minulých letech touto firmou.  
 
946  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 8. července 2009. 
 
947  
Zápis ze zasedání lázeňské komise ze dne 19. června 2009. 
 
948  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport ze dne 18. května 2009 a ze dne 29. června 2009.  
 
 

XV. stahuje z programu 
 
 
949  
Materiál č. 472 – lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13 s tím, že materiál bude dopracován a 
předložen na další schůzi rady města.  
 
950  
Materiál č. 454 – Muzeum Bílina, o. p. s.  
 
 

 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. schvaluje 
 
 
951  
Podmínky výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru na zimním stadionu v Bílině, 
dle návrhu předloženého jednatelem společnosti. 
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952  
Podmínky výběrového řízení na pronájem restaurace na zimním stadionu v Bílině, dle návrhu 
předloženého jednatelem společnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jaroslava Mrázová 
členka rady města 

Josef Horáček  
starosta města  

 
 
 


