
Usnesení RM ze 4. března 2009 1 
 

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

Usnesení z 5. schůze v roce 2009, konané dne 4. března 2009  

 
Usnesení s termínem č.: 
86 taj. (ONI) 18. 03.     
92 taj. (ONI) 18. 03.     
93 taj. (ONI) 18. 03.     
170 taj. (ONI) 18. 03.   
523 taj. (ŠaK) 31. 03.       

 3 taj.  31. 03. 
170 taj. (ONI) 01. 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.:  169, 188 
___________________________________________________________________________ 

  
RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  

 
I. schvaluje  

 
197  
Rozpočtovou změnu č. 01/2009 – navýšení rozpočtu z Programu podpory společenských a 
zájmových organizací ZŠ Za Chlumem Bílina ve výši 25.000 Kč, Domu dětí a mládeže Bílina ve 
výši 13.000 Kč, MŠ M. Švabinského Bílina 15.000 Kč, ZŠ Aléská Bílina 6.000 Kč a dále uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory společenských a zájmových organizací 
mezi městem Bílina a Svazem tělesně postižených v ČR, o. s., Teplice, ve výši 5.000 Kč, ZO 
Českého svazu včelařů, o. s., Bílina ve výši 25.000 Kč, Obcí baráčníků J. Žižky z Trocnova, 
Bílina, ve výši 13.000 Kč, Mysliveckým sdružením Bořeň ve výši 15.000 Kč, Bílinskou 
přírodovědnou společností ve výši 35.000 Kč, Bílinským gymnáziem, o. p. s., ve výši 
10.000 Kč, a Českým rybářským svazem Bílina ve výši 15.000 Kč. Podpisem smluv pověřuje 
starostu města.  
 
198  
Rozpočtovou změnu č. 02/2009 – uzavření smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory 
kultury a literární fond mezi městem Bílina a Městským pěveckým souborem SCHOLA VIVA 
BILINENSIS, o. s., ve výši 25.000 Kč, se společností Bílina 2006, o. s., ve výši 15.000 Kč, Pure 
Music, o. s., ve výši 15.000 Kč, Hudební skupina GROCK, o. s., ve výši 15.000 Kč a společností 
Člověk v tísni, o. p. s., ve výši 38.000 Kč. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
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199  
Rozpočtovou změnu č. 12/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Asociací víceúčelových ZO TSČ ČR, krajský výbor ÚK, ve výši 3.000 Kč, na akci „Vyhodnocení 
nejlepších sportovců“, které se koná dne 19. 3. 2009 v Duchcově. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
200  
Rozpočtovou změnu č. 13/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Shotokan karate DO Masopust Bílina ve výši 15.000 Kč, mezi městem Bílina a Hipodromem 
Most, a. s., ve výši 50.000 Kč a darovací smlouvy mezi městem Bílina a paní Miluší Hojdovou 
ve výši 3.000 Kč. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
     
201  
Rozpočtovou změnu č. 14/2009 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem z rezervy rady města ve 
výši 15.000 Kč na nákup pracovního nářadí na projekt „Záchrana a péče o Židovský hřbitov“. 

 
202  
Rozpočtovou změnu č. 15/2009 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládež, ve výši 308.000 Kč, 
na obnovu a provoz táborové základny Horní Cerkev.  

 
203  
Rozpočtovou změnu č. 16/2009 – navýšení rozpočtu odboru školství a kultury z Programu 
podpory kultury a literární fond, ve výši 4.000 Kč, na honorář pro písničkáře Vojtu „Kiďáka“ 
Tomáško. 
 
204  
Odpisový plán Mateřské školy M. Švabinského, Mateřské školy Čapkova, Mateřské školy 
Síbova, Základní školy Lidická, Základní školy Za Chlumem, Základní školy Aléská, Centrální 
školní jídleny, Základní umělecké školy, Domu dětí a mládeže, KC Kaskáda, na rok 2009, dle 
žádostí ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací, v celkové výši 1.488.261 Kč.  
 
205  
Celkovou kapacitu budovy organizace Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace, na 810 žáků.   
 
206  
Zahraniční služební cestu do litevského města Kelme, která se uskuteční ve dnech 29. května 
– 1. června 2009, za účasti starosty města pana Josefa Horáčka a dalších tří členů 
zastupitelstva města.  
 
207  
Záměr navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 19.000 Kč jako spoluúčast na dotačních 
projektech „Připraveni pro život“ a „Svět zvířat“ s tím, že zbylá část bude uhrazena 
z rezervního fondu ZŠ Lidická.  
 
208  
Stanovisko bytové komise dle zápisu ze dne 18. února 2009, včetně aktualizovaného 
bytového pořadníku na I. pololetí 2009.  
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209  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Miloslavou Šetkovou na byt č. 8, ul. Za Chlumem 751, na 
dobu určitou jednoho roku.  
 
210  
Žádost paní Heleny Solarové o uzavření nájemní smlouvy na byt v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou.  
 
211  
Žádost paní Evženie Drakselové o uzavření nájemní smlouvy na byt v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou.  
 
212  
Žádost paní Vlasty Svobodové o uzavření nájemní smlouvy na byt v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou.  
 
213  
Žádost Severočeských dolů, a. s., Chomutov o uzavření vozovky za vjezdem do sběrného 
dvora. Uzavření bude provedeno na náklady žadatele a to do doby zrekonstruování 
komunikace Bílina – Kostomlaty.  
 
214  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1636/1 k. ú. Bílina o výměře cca 50 m2, za účelem 
umístění prodejního stánku. Nájemcem je pan Robert Sláma, bytem v Teplicích – Proseticích, 
Na Konečné 199/8.  Roční nájemné je stanoveno na částku ve výši 15 Kč/m2, tj. 750 Kč/rok. 
Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
215  
Pronájem části pozemkové parcely č. 2315 a 2332/1 k. ú. Bílina o výměře cca 564 m2, za 
účelem zřízení zahrady. Nájemcem je paní Jana Appeltová, bytem v Bílině, Sídliště U Nového 
nádraží 706.  Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 1.692 Kč/rok. 
Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
216  
Opětovné zveřejnění pronájmu části pozemkové parcely č. 2167/1 k. ú. Bílina, za účelem 
zřízení zahrady.  
 
 

II. zamítá 
 
 
217  
Žádost paní Vlasty Karchňákové o uzavření nájemní smlouvy na byt v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou.  

 
218  
Žádost 6. ZO Českého zahrádkářského svazu o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na obnovu 
oplocení zahrádkářské osady.   
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III. rozhodla 
 
 
219  
Zachovat sazby za pronájem nebytových prostor města pro rok 2009 v původní výši.  
 
220  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, pro akci „Opravy 
odběrného plynového zařízení“ – bytový dům Za Chlumem čp. 753, 754, 755 a 756 s tím, že 
radě města bude předložen soupis již provedených prací.  
 
221  
Zadat veřejnou 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.  
 
 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
 
222  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. Předmětem smlouvy je poskytnutí návratné bezúročné půjčky v částce 4 mil. 
Kč s účelovým určením na mzdy zaměstnanců a odvody z mezd. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
223  
Zařazení akce „Změna užívání budovy Vrchlického 270 na výstavní síň“ do plánu investic na 
rok 2009. Zároveň doporučuje schválit rozpočtovou změnu č. 21/2009 – navýšení rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 1.059.000 Kč na výše uvedenou akci.   
 
224  
Rozpočtovou změnu č. 19/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Muzeem Bílina, o. p. s., ve výši 387.000 Kč na provozní náklady, dle žádosti Muzea Bílina, 
o. p. s.  Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  
 
 
225  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 02/2009 o stanovení místního koeficientu daně 
z nemovitosti s hodnotou 2.  
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VI. vyjadřuje podporu 
 
 
226  
Městu Chomutov v úsilí proti neplatičům a nepřizpůsobivým. 
 
 
 

VII. nezaujala stanovisko 
 
 
227  
K provedení oprav a výstavbě nových chodníků v roce 2009, dle návrhu předloženého 
odborem nemovitostí a investic.  
 
228  
K provedení oprav komunikací v roce 2009, dle návrhu předloženého odborem nemovitostí a 
investic.  
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
 
229  
Plnění trvalého usnesení č. 256 ze dne 26. března 2008, kterým je tajemníkovi městského 
úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru životního prostředí pravidelnou kontrolou černých 
skládek na celém území města Bíliny a čtvrtletně předkládat radě města zprávu o 
provedených kontrolách.  
 
230  
Splnění usnesení č. 169 ze dne 18. února 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru životního prostředí zajištěním odborného posouzení 
zdravotního stavu aleje jírovců v ul. B. Němcové z důvodu havarijního stavu stromů.  
 
231  
Splnění usnesení č. 188 ze dne 18. února 2009, kterým byl odbor životního prostředí pověřen 
provedením kontroly stromů ve sportovním areálu Tyršovy zahrady v Bílině, se zaměřením 
na jejich provozní bezpečnost. Na základě zjištěných skutečností pak výše uvedený odbor 
požádal Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR o vypracování odborného posudku, jehož 
závěry budou pro SK SIAD Bílina, jako vlastníka dřevin, závazným pokladem pro zajištění 
provozní bezpečnosti vybraných dřevin. 

 
232  
Žádost pana Štěpána Bartošíka o prominutí poplatku za odpad, včetně postupu finančního 
odboru při řešení této žádosti.  
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233  
Nabídku firmy epp Roudnice nad Labem na technickou pomoc a řízení projektu 
„Rekonstrukce a dostavba lázní Kyselka, Bílina“ s tím, že materiál bude předložen 
k projednání lázeňské komisi a výsledky předloženy radě města.  
 
234  
Zápis z lázeňské komise ze dne 4. 2. 2009 týkající se návrhů na rekonstrukci Zámeckého 
pivovaru.   
 
235  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 11. února 2009. 

 
236  
Ukončení nájemní smlouvy č. 332 na část pozemkové parcely č. 2167/1 k. ú. Bílina, na vlastní 
žádost pana Michala Dejma, bytem v Bílině, Za Chlumem 809.  
 
237  
Výroční zprávu Městského úřadu Bílina o poskytování informací za rok 2008, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
 
238  
Rozpis zájezdů pro občany města Bíliny v roce 2009, včetně navrhované ceny jízdného.  
 
239  
Nabídku firmy Jabor pro, s. r. o., na velkoplošný tisk ve městě.  
 
240  
Informaci zástupců firmy ADART, s. r. o., Louny, o možnosti vydání výpravné knihy, případně 
publikace o Bílině.  
 

 
IX. stahuje z programu 

 
241  
Plnění usnesení č. 93 ze 4. února 2009, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním projektové dokumentace, která 
bude obsahovat přepočet výkonů topných těles v ZŠ Lidická.  Bude předloženo na příští 
schůzi rady města.  
 
242  
Navýšení rozpočtu nemovitostí a investic na práce neobsažené v původní projektové 
dokumentaci na akci „Zateplení a výměna oken ZŠ Za Chlumem, Bílina“.  
 
243  
Vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci „Kácení 
jírovců na hřbitově v Bílině“.  
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RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. schvaluje  
 
 
244  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Užitkové vozidlo pro Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o.“, jedinému uchazeči, a to firmě Auto Tep, s. r. o., Teplice.  
 
245  
Společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ceník pro tenisové dvorce, pro 
koupaliště Kyselka a pro autokemp Kyselka – s úpravami, s platností od 1. dubna 2009.  
 
246  
Společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., záměr pronájmu nebytového 
prostoru o výměře 40,5 m2 v areálu tenisových dvorců, za účelem provozování rychlého 
občerstvení, za cenu dle směrnice MěÚ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města  

 
 


