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

 

Usnesení z 2. schůze v roce 2009, konané dne 21. ledna 2009  
 
 

Usnesení s termínem č.: 
941 ONI   31. 01.  
523 Taj. (ŠaK)  31. 01.  
1266 Taj. (FO)  04. 02. 
1 Taj.    04. 02. 
91 RSZ   04. 02.  
2 Taj.    18. 02.  

35 Taj. (SÚ)  18. 02.  
86 Taj. (ONI)  18. 02.  
1286 Taj. (s.r.o.)  31. 03.  
3 Taj.    31. 03.  
1109 MTSB  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 

1045/07 taj. (VO) postupně doplňovat pasportizaci, včetně propojení s odbory a org. 
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 

 
Splněná usnesení č.: 26, 33, 34, 1251, 1253, 1254, 1303, 1309, 1310  

 

 
 

RADA MĚSTA 

 
I. ukládá 

 
35  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího stavebního úřadu zpracováním materiálu 
ohledně zabezpečení stráně u Masarykovy výšiny.   Taj. (SÚ) – 18. 02.  
 
 

II. schvaluje 
 
36  
Rozpočtovou změnu č. 198/2008 – přijetí daru od společnosti H. P. M Servis, s. r. o., ve výši 
33.800 Kč na akci Belinensis pořádanou v roce 2008 a zároveň schvaluje navýšení rozpočtu 
odboru školství a kultury ve výši 33.800 Kč na tuto akci.  
 
37  
Žádost ZŠ Aléská o použití finančních prostředků z investičního fondu ve výši 72.000 Kč na 
zakoupení myčky do školní kuchyně. 
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38  
Záměr rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na lyžařské výcviky a 
školy v přírodě dle předloženého návrhu vedoucí odboru školství a kultury: příspěvek na žáka 
na lyžařský výcvik činí 1.000 Kč/dítě, příspěvek na žáka základní a mateřské školy do školy 
v přírodě činí 470 Kč/dítě.  
 
39  
Záměr uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Shotokan karate Do 
Masopust Bílina ve výši 15.000 Kč na uspořádání Ústeckého regionálního přeboru,  který se 
uskuteční dne 21. února 2009 v Bílině.  
 
40  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1636/1 k. ú. Bílina o výměře cca 50 m2 za účelem 
umístění prodejního stánku.  
 
41  
Záměr pronájmu části pozemků p. č. 2315 a 2332/1 o výměře 564 m2 k. ú. Bílina za účelem 
zřízení zahrady.  
 
42  
Pronájem části pozemkové parcely č. 2167/1 o výměře 675 m2 k. ú. Bílina, za účelem zřízení 
zahrady. Nájemcem je Michal Dejm, bytem v Bílině, Sídliště Za Chlumem 809. Nájemné bude 
stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. Kč 2.025/rok.  
  
43  
Navýšení počtu pracovníků odboru nemovitostí a investic – provozní pracovník investic, na 
plný úvazek, na dobu neurčitou, a to od 1. února 2009. 
 
44  
Zrušení pracovního místa na odboru dopravy – správní činnosti VI, a to od 1. února 2009.  
 
45  
Záměr navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic pro rok 2009 o částku 300 tis. Kč na 
akci „ZŠ Za Chlumem – opravy sociálního zařízení“, viz usnesení č. 58. 
 
46  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Bílinskými lázněmi, o. p. s. Předmětem 
výpůjčky jsou budovy s pozemkovými parcelami v areálu lázní Kyselka. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
47  
Úpravu Jednacího řádu Rady města Bíliny, s účinností od 1. března 2009, následovně: 
a) článek 3 (příprava schůze rady), nový odstavec 3.:  

Materiály jsou ještě před zpracováním pro členy rady města předkládány ke kontrole 
tajemníkovi městského úřadu. V případě že materiál nesplňuje náležitosti dle jednacího 
řádu a pravidel, vrací je tajemník předkladateli k doplnění nebo přepracování. Za 
zpracovaný materiál zodpovídá zpracovatel, poté vedoucí odboru a tajemník).  
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b) článek 6 (průběh schůze rady), úprava odstavce 11.: 
Rozprava a hlasování probíhají ke každému bodu zvlášť, hlasování probíhá bez účasti 
předkladatele, nebo jeho zástupce.  

c) článek 6 (průběh schůze rady), úprava odstavce 5.: 
Hlasování se uskuteční pouze za přítomnosti členů rady, tajemníka městského úřadu a 
zapisovatelky, bez účasti vedoucích odborů, nebo jejich zástupců,………  

d) nový článek 16 (poskytování informací o jednání rady měst sdělovacím prostředkům) 
odstavec 1.: 
O přijatých usneseních mohou poskytovat sdělovacím prostředkům na požádání 
informace starosta města, místostarosta města, jednotliví členové rady města a tajemník.  
odstavec 2.: 
Členové rady jsou povinni při informování veřejnosti respektovat rozhodnutí rady města.  

Zároveň bere na vědomí splnění usnesení č. 26. 
 
 

III. souhlasí 
 

48  

S úpravou ceny za pronájmem tělocvičny v Základní škole Aléská. Cena krátkodobého 
pronájmu bude činit 160 Kč/hod, s platností od 1. března 2009.  
 
 

IV. zamítá 
 

49  

Žádost ZŠ Aléská o navýšení rozpočtu ve výši 5.000 Kč, jako spoluúčast projektu „Podpora 
čtenářství v základních školách“. Spoluúčast bude uhrazena z rezervního fondu základní 
školy. 

 

V. rozhodla 
 
 

50  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění klempířských a pokrývačských 
prací dle pokynů“ na objektech ve správě města, jedinému uchazeči a to firmě H. P. M. 
Servis, s. r. o., Most.  
 
51  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění truhlářských prací dle pokynů“ na 
objektech ve správě města, jedinému uchazeči a to firmě Gröschel Josef, Bílina.  
 
52  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění topenářských prací dle pokynů“ 
na objektech ve správě města, jedinému uchazeči a to firmě ESOX ETC, s. r. o., Račín.  
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53  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění kominických prací vč. 
pravidelných revizí dle pokynů“ na objektech ve správě města, jedinému uchazeči a to firmě 
Studnička Vlastimil, Bílina.  
 
54  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění elektroinstalačních prací a revizí 
elektroinstalačních zařízení dle pokynů“ na objektech ve správě města, jedinému uchazeči a 
to firmě Stanislav Tejček – ELEKTROSERVIS Bílina.  
 
55  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Správa a 
údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2009“ je nabídka firmy 
Značky Dubí – Fejfar.  Druhou v pořadí je nabídka firmy LINKA, s. r. o., Louny.  
 
56  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Správa a 
údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2009“ je nabídka 
firmy KOLOS – Miroslav Kopačka, Teplice. Druhou v pořadí je nabídka firmy LINKA, s. r. o., 
Louny.  
 
57  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Vestavba 
výtahů do domů s pečovatelskou službou (DPS) Havířská čp. 582/27 a 583/28“ je nabídka 
firmy Výtahy Vaněrka, s. r. o., Duchcov. Druhou v pořadí je nabídka firmy HASMAN, Most.  
 
58  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „ZŠ Za 
Chlumem Bílina – opravy sociálního zařízení“ je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy První izolační alfa, s. r. o., Teplice. 
 
59  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „ZŠ Aléská 
Bílina – opravy sociálního zařízení“ je nabídka firmy Arpáš Petr, s. r. o., Bílina. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy První izolační alfa s. r. o., Teplice.  
 
60  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Provádění 
malířských a lakýrnických prací dle pokynů“ je nabídka firmy Löv Pavel Bílina. Druhou 
v pořadí je nabídka firmy Huňáček Josef, Bílina.  
 
61  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Provádění 
podlahářských prací dle pokynů“  je nabídka firmy Gröschel Josef, Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy RIEGER, s. r. o., Teplice.  
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62  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku na zpracování „Územního plánu města Bílina“ 
dle § 21 odst. 1 písmeno f), § 25 písm. a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Zároveň schvaluje seznam firem dle předloženého návrhu, které budou vyzvány 
k předložení nabídky.  
 
 

VI. ruší 
 
63  
Zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Bílina na akci «ZŠ Za Chlumem Bílina – GO vzduchotechniky ve 
stravovacím objektu» s tím, že bude připraven materiál na vypsání nového výběrového 
řízení.  

 
VII. projednala 

 
64  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 5. ledna 2009 a 
ukládá řediteli městské policii a tajemníkovi městského úřadu zajistit vyjádření vedoucího 
odboru nemovitostí a investic do jednání rady města dne 18. února 2009 k příslušným 
bodům tohoto zápisu: 

a) ředitel městské policie   bod č.: 1 
b) vedoucí odboru nemovitostí a investic bod č.: 2, 3, 4  

 
 

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

65  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení manželům 
Alžbětě a Miroslavu Pilným za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činí 369.864 Kč, po zmírnění by činil 38.275 Kč.  
 
66  
Zapojení města do programu prevence kriminality v roce 2009 s tím že, podíl města bude 
činit, na případně poskytnuté dotaci, minimálně 20 % celkových uznatelných nákladů.  
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 

67  
Dopis pana Františka Libovického ohledně řízení světelných křižovatek ve městě.   
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X. bere na vědomí 
 
 
68  
Informaci vedoucí odboru školství a kultury ohledně provozu mateřských školek v Bílině 
v době letních prázdnin.  
 
69  
Informaci sdružení Czech Memorial o projektu vybudování pomníku – válečného hrobu ve 
Skotsku, připomínající výcvik československých vojáků ve druhé světové válce. 

 
70  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport ze dne 20. října 2008 s tím, že jarmark se 
uskuteční v pátek 1. května 2009.  
 
71  
Ukončení nájemní smlouvy č. 238 na části pozemků p. č. 2315 a 2332/1 o výměře 564 m2 
k. ú. Bílina na vlastní žádost paní Mgr. Vladislavy Tonkové, viz usnesení č. 41. 
 
72  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o bývalém hotelu Štěpánský dvůr, zároveň ukládá 
tajemníkovi městského úřadu podat radě města informaci o uveřejnění aukční dražby na 
úřední desce.        Taj. (SÚ) – 30. 06. 
           
73  
Informace Ing. Jaroslavy Mrázové, členky rady města a vedoucí odboru školství a kultury, 
ohledně činnosti obecně prospěšné společnosti Muzeum Bílina.  
 
74  
Plnění trvalého usnesení č. 326/06, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předkládat za uplynulá čtvrtletí přehled o uhrazených platbách jednotlivých odborů 
městského úřadu, jedná-li se o rekonstrukce, investice, práce spojené s údržbou majetku 
města a nákupů materiálu dlouhodobějšího charakteru, od 50.000 Kč.  
 
75  
Splnění usnesení č. 1251, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo připravit 
materiál ohledně konání akce Belinensis v roce 2009, na základě kterého by rada města 
zaujala stanovisko týkající se pořádání této akce v následujícím roce. Další materiál bude 
radě města předložen po rozhodnutí Ústeckého kraje o výši poskytnuté dotace na tuto akci.  
 
76  
Splnění usnesení č. 1253, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic přípravou finanční kalkulace na vybudování 
jednoho sloupu veřejného osvětlení v propojovací ulici Kmochova – Aléská. Tato akce bude 
zařazena do plánu investic na rok 2009.  
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77  
Splnění usnesení č. 1254, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním studie opravy schodů vedoucích 
z ul. Kyselská do ul. Bílinská, včetně cenové kalkulace.  
 
78  
Splnění usnesení č. 1303, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit 
vyjádření vedoucího odboru nemovitostí a investic k bodům č. 41, 43 a 44 zápisu z komise 
pro životní prostředí, dopravu a výstavbu, ze dne 8. prosince 2008.  
 
79  
Splnění usnesení č. 1309, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním studie na vyřešení situace – 
nevyhovující stav komunikace a přilehlé části břehů Lukovského potoka. 
 
80  
Splnění usnesení č. 1310, informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic ohledně dalšího 
postupu při vybudování veřejného osvětlení a ostříhání živého plotu na Pražském Předměstí, 
dle žádosti občanů.  
 
81  
Přehled připravených a rozpracovaných projektových dokumentací k 31. prosinci 2008, 
předložený odborem nemovitostí a investic.  
 
82  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o aktuálních dotačních titulech a 
probíhajících přípravách.  
 
83  
Informace vedoucího odboru nemovitostí a investic k dotazům členky rady města, 
Mgr. Zdeňky Hanzlíkové: generální oprava rozvodů veřejného osvětlení v ulici Skleničkova a 
Kyselská a oprava schodů na Masarykově výšině.  

 
84  
Dopis manželů Věry a Ratmíra Zoubkových týkající se uspořádané akce s rodáky města, 
včetně návrhů na další spolupráci s nimi.  
 
85  
Zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnosprávních 
kontrolách za IV. čtvrtletí 2008.  
 
86  
Dopis MUDr. Josefa Chudáčka, ředitele Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., týkající se 
rekonstrukce elektroinstalace v budovách Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
a ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic 
řešením stávajícího stavu elektroinstalace na základě protokolu o určení vnějších vlivů a 
stanovení prostředí.        Taj. (ONI) – 18. 02.  
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XI. stahuje z programu 
 
87  
Žádost paní Soni Mladenovové o přidělení bytu na Mírovém náměstí č. 47/6 paní Miluši 
Konrádové.  
 
 

 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. schvaluje 
 
88  
Společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ceník pro zimní stadion, s platností 
od 1. 2. 2009.  
 
89  
Společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ceník pro plaveckou halu, s platností 
od 1. 2. 2009.  
 
90  
Zakoupení užitkového vozidla společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
z vlastních prostředků, max. do výše 350.000 Kč.  
 
91  
Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci mezi městem Bílina a SK SIAD Bílina na 
fotbalové hřiště s umělým povrchem. Zároveň ukládá jednateli společnosti Rekreační a 
sportovní zařízení Bílina, s. r. o., zpracovat dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu movitých a 
nemovitých věcí ze dne 2. ledna 2009, jehož předmětem bude vyjmutí fotbalového hřiště 
s umělým povrchem z této smlouvy a připravit zveřejnění výpůjčky fotbalového hřiště 
s umělým povrchem a vše předložit na příští schůzi rady města ke schválení.  
         RSZ – 04. 02.  
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


