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

Usnesení z 21. schůze v roce 2009, konané dne 4. listopadu 2009 
 

 

Usnesení s termínem č.: 

1132 taj. (ONI) 01.12.    72 taj. (SÚ)    31.12. 

1091 taj.  16.12.    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 

 

Splněná usnesení č.: 1131 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

   

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
 

1223  

Odpis pohledávky podnikatele  Pavla Fajta v celkové výši 4 400 Kč za uloţenou pokutu 

rozhodnutím č.j. ObŢÚ/03/158/Ma ze dne 18.03.2003.       

 

1224  

Odpis pohledávky s příslušenstvím podnikatelce  Lucii Borovské v celkové výši 4 171 Kč za 

uloţenou pokutu rozhodnutím č.j. ObŢÚ/03/1159/Ma ze dne 07.10.2003.                     
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1225  

Uzavření výpůjční smlouvy, jejíţ předmětem je  bezplatné uţívání pozemků v k.ú. Bílina – 

p.č. 1759/4 o výměře cca 26 m
2
, p.č. 70 o výměře cca 167 m

2
, p.č. 76 o výměře cca 64 m

2
, 

p.č. 12/1 o výměře 202 m
2
, p.č. 1759/14 o výměře cca 4 m

2
, p.č. 1759/23 o výměře cca 

12 m
2
, p.č. 1738 o výměře cca 3m

2
, po dobu výstavby okruţní křiţovatky na silnici I/13 

s ul. Spojovací a I/13 s ul. Břeţánskou, a to v termínu od 5. listopadu 2009 do 30. června 

2010. 

 

1226  

Rozpočtovou změnu č. 131/2009 – přesun  374 0000 Kč na údrţbu bytového hospodářství. 

 

1227  

Rozpočtovou změnu č. 144/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s SK K.M.H. – 

bodybuilding Bílina, o. s. ve výši 10 000 Kč na Mistrovství světa ve Velké Británii, které se 

konalo ve dnech 24. - 25. 10. 2009. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1228  

Rozpočtovou změnu č. 147/2009 navýšení rozpočtu odboru dopravy v odd-§ 22-21 Provoz 

veřejné silniční dopravy, pol. 5193 Výdaje na dopravní územní obsluţnost o 179 000Kč a to 

přesunem poţadované částky z odd-§ 22-29 Ostatní záleţitosti v silniční dopravě, pol. 5169 

Dopravní značení.  

 

1229  

Rozpočtovou změnu č. 149/2009 - přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 

6450 Kč za II. čtvrtletí roku 2009 pro Lesy ČR, s. p. Velemín. 

   

1230  

Rozpočtovou změnu č. 150/2009 - přijetí státní dotace na meliorační výsadbu dřevin ve výši 

7150 Kč pro Lesy ČR, Velemín. 

 

1231  

Rozpočtovou změnu č. 151/2009- pouţití daru ve výši 20 000 Kč od společnosti ASEKOL 

s. r. o. na navýšení rozpočtu rezervy rady města.       

 

1232  

Rozpočtovou změnu č. 153/2009 – úpravu rozpočtu Městské knihovny dle ţádosti ředitelky 

Městské knihovny v celkové výši 50 000 Kč.  

 

1233  

Rozpočtovou změnu č. 154/2009- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč 

s Klubem přátel krušnohorské ţeleznice na jízdu historického vlaku spojenou s oslavou 

Mikuláše a uspořádání výstavy, akce se koná dne 5. 12. 2009. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostu města. 
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1234  

Rozpočtovou změnu č. 155/2009 – navýšení rozpočtu z Programu podpory  společenských a 

zájmových organizací MŠ Švabinského Bílina ve výši  12 000 Kč, MŠ Síbova Bílina ve výši 

12 000 Kč, DDM Bílina ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se 

sdruţením Zůstaňme mladí i ve stáří, o. s. ve výši 10 000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostu města.   

 

1235  

Rozpočtovou změnu č. 156/2009 - přijetí finančního daru ve výši 4 000 Kč od firmy Ţejdlík 

Josef, Bílina na úhradu nákladů spojených s rozšířením časopisu „Bílinský zpravodaj“ o akci 

BELINENSIS. 

 

1236  

Rozpočtovou změnu č. 158/2009 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s SK SIAD Bílina 

ve výši 10 000 Kč na akci „90 let fotbalu v Bílině, která se konala dne 28. 10. 2009. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostu města.               

 

1237  

Rozpočtovou změnu č. 159/2009 navýšení rozpočtu městské policie na druhou část opravy 

městského kamerového dohlíţecího systému po havárii zásahem blesku ze dne 04. 07. 2009 

do doby úhrady pojistného plnění od pojišťovny.    

 

1238  

Odměnu ředitelce ZŠ Lidická, ZŠ Aléská, ZŠ Za Chlumem, MŠ Síbova, MŠ Čapkova, MŠ 

Maxe Švabinského, DDM, řediteli ZUŠ a vedoucí školní jídelny dle § 134 z. č. 262/2006 Sb., 

za organizační zajištění zahájení školního roku 2009/2010, v návaznosti na rozhodnutí MŠMT 

čj. 4  982/2009-26 a 11 215/2009-26.  

 

1239  

Odměnu ředitelce ZŠ Lidická, dle § 134 z. č. 262/2006 Sb.,  v návaznosti na rozhodnutí 

MŠMT č. 21928/2009-6 za realizaci inkluzívního vzdělávání a vzdělávání dětí a ţáků se 

sociokulturním znevýhodněním . 

 

1240  
Uzavření smluv o poskytnutí dotace  z Programu podpory sportu – Grant za reprezentaci 

s organizací Shotokan karate Do Masopust, Bílina ve výši 15 000 Kč,  s Klubem rybolovné 

techniky Bílina ve výši 10 000 Kč a s Asociací víceúčelových ZO technických sportů a 

činností ČR Městská Bílina ve výši 10 000 Kč. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  

 

1241  

Úpravu ošetřovného v jeslích od 1. 1. 2010 na částku 750 Kč měsíčně.   
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1242  

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2315  o výměře 570  m
2
 k.ú. Bílina za účelem zřízení 

zahrady, viz usnesení č. 1266. 

 

1243  

Záměr pronájmu pozemků p. č. 2231 a 2232 o výměře 311 m
2
 k.ú. Bílina za účelem vyuţití 

jako zahrada, viz usnesení č. 1267.  

 

1244  
Znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 295, uzavřené dne 18. 12. 2006. Podpisem dodatku 

pověřuje starostu města.  

 

1245  

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1683/154 o výměře cca 350 m
2
 k. ú. Bílina za celkové 

roční nájemné 9 450 Kč.   

 

1246  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16, o velikosti 1+1, Tyršova 320/10, kategorie „běţný“ 

s paní Jaroslavou Sýkorovou, bytem Za Chlumem 758, Bílina na dobu určitou jednoho roku. 

 

1247  

Pronájem nebytových prostor v Seifertově ul. č. 1, o celkové výměře 4,95 m
2
, společnosti 

Insia SaS s. r. o., Teplice k provozování kanceláře pojišťovny za nájemné dle směrnice č. 14, 

s účinností od 1. 11. 2009. 

 

1248  

Vybudování dělící příčky v bytě č. 1, č. p. 88, Mírové náměstí, Bílina na vlastní náklady 

ţadatele. 

 

 

II. souhlasí 

 

1249  
Se zapojením investičního fondu Městských technických sluţeb Bílina na zakoupení 2 ks 

ručních zametačů s pohonem ISEKI  HK 80 ve výši 99 tisíc Kč. 

 

1250  
S přijetím daru formou smlouvy o reklamě ve výši 10 000 Kč od Skupiny ČEZ na zhotovení 

videozáznamu z 80. výročí zaloţení ZUŠ a přijetím daru ve výši 40 000 Kč od Severočeských 

dolů a. s. pro ZUŠ Bílina na vybavení a zařízení školy. 
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III. zamítá 

 

1251  
Rozpočtovou změnu č. 152/2009 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda z Programu podpory 

kultury a literární fond KC Kaskáda ve výši 65 000 Kč. 

 

 

IV. rozhodla 

 

1252  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce kanceláře sekretariátu“ dle 

směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Ing. Antonín Fuhrman, Hrobčice, a to jako 

specializovanou zakázku.  

 

1253  

Ponechat finanční prostředky ZŠ Za Chlumem ve výši 15 000 Kč za neuskutečněný projekt 

„Ţidovský hřbitov“. 

 

1254  

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) Provádění kominických prací včetně pravidelných revizí dle pokynů  

b) Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace dle pokynů  

c) Provádění vodoinstalačních prací vč. oprav domovní kanalizace dle pokynů  

d) Provádění klempířských a pokrývačských prací dle pokynů  

e) Provádění elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů  

f) Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí odběrného plynového zařízení dle 

plynů  

g) Provádění podlahářských prací dle pokynů  

h) Provádění topenářských prací dle pokynů 

i) Provádění truhlářských prací dle pokynů  

j) Provádění zámečnických prací dle pokynů  

k) Provádění zednických a obkladačských prací dle pokynů  

l) Ostraha areálu Lázně Kyselka v Bílině 

 

 

1255  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 

« Oprava silnice mezi ul. 5. května a ul. Bílinská, Bílina » je nabídka firmy EUROVIA CS 

a. s. Praha.  Druhou v pořadí je nabídka firmy EKOSTAVBY Louny s. r. o.  
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1256  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci « Výměna vrat hasičské zbrojnice - JSDHO 

Bílina  » dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, společnosti Janů a syn s. r. o, Bílina jako 

specializovanou zakázku. 

 

 

 

V. doporučuje zastupitelstvu schválit 

 

1257  
Uzavřít smlouvu o zajištění městské hromadné dopravy osob mezi městem Bílina a 

Dopravním podnikem Ústeckého kraje, a.s. 

 

1258  
Uzavřít smlouvu o zabezpečení dopravní obsluţnosti mezi městem Bílina a Dopravním 

podnikem Ústeckého kraje, a.s. 

 

1259  

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 s tím, ţe bude na 

jednání rady města 18. 11. 2009 pozvaná paní Zvolánková. 

 

1260  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Ivaně Příhodové, bytem Za Chlumem 811, Bílina za 

opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

 

1261  

Neúčtovat poplatek z prodlení paní Heleně Rychecké, bytem Za Chlumem 735, Bílina za 

opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

 

 

 

 

VI. bere na vědomí 

 

1262  

Plnění trvalého usnesení č. 326 ze dne 3. května 2006, kterým je tajemníkovi městského úřadu 

uloţeno předkládat za uplynulá čtvrtletí přehled o uhrazených platbách jednotlivých odborů 

městského úřadu, městských technických sluţeb a městské policie, jedná-li se o rekonstrukce, 

investice, práce spojené s údrţbou majetku města a nákupů materiálu dlouhodobějšího 

charakteru (PC, kopírovací stroje, PD, nábytek apod.).  
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1263  

Zápis z lázeňské komise ze dne 12. 10. 2009.  

 

1264  

Informaci vedoucí finančního odboru k plnění usnesení rady města č. I/087/2007, kterým je 

uloţeno tajemníkovi městského úřadu předkládat čtvrtletně radě města přehled čerpání všech 

fondů příspěvkových organizací města. 

 

1265  

Informaci ředitelky kulturního centra Kaskáda k open air akcím konaných na Letním 

amfiteátru na Kyselce v roce 2009 a zároveň ukládá starostovi města pověřit odbor interního 

auditu provedením vnitřní kontroly na tyto akce.  

 

1266  

Ukončení nájemní smlouvy č. 328 na část pozemku p. č. 2315 o výměře 570 m
2
 k. ú. Bílina 

na vlastní ţádost paní Veroniky Kavalierové, bytem Bílina, Jiţní 311 ze dne 06. 10. 2009. 

 

1267  
Zánik nájemní smlouvy č. 260  na pronájem pozemků p. č.  2231 a 2232 o celkové výměře 

311 m
2
 k.ú. Bílina z důvodu úmrtí nájemce – paní Evy Schmidtové. 

 

1268  

Splnění usnesení č. I/1131 ze dne 14. 10. 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloţeno pověřit vedoucího stavebního úřadu připravit do další schůze rady města ošetření 

v uzavírání kupních smluv, které spočívá v nemoţnosti prodeje nemovitosti třetí osobě, pokud 

má kupující neuhrazené závazky vůči městu Bílina a zápisu této podmínky i do katastru 

nemovitostí.  

 

1269  

Ţádost paní Kovaříkové Jany o sníţení nájemného na nebytové prostory v ul. Břeţánská 49.  

 

1270  

Předloţené dokumenty k řešení problematiky stavby „Lávka přes řeku Bílina a silnici I/13“ 

a schvaluje doplnění pracovní skupiny o JUDr. M. Coufalovou. 

 

 

 

VII. stahuje z programu 
 

 

1271  

Materiál č. 657 – umístění dvou retardérů s tím, ţe odbor dopravy vyčíslí finanční náklady na 

tuto akci a předloţí na příštím jednání rady města. 
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1272  

Materiál č. 643 – nákup zahradní techniky k údrţbě travnaté plochy s tím, ţe odbor 

nemovitostí a investic předloţí cenové nabídky jiných firem. 
 

1273  

Materiál č. 666 – posouzení společné investice restaurace U Kádi s tím, ţe vedoucí finančního 

odboru předloţí do příštího jednání rady města moţnost financování. 

 

1274  

Materiál č. 667 – divadlo s tím, ţe odbor nemovitostí a investic předloţí výši finančních 

prostředků na projektovou dokumentaci.  

 

 

 

 

 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Rekreační a 

sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 

 

I. schvaluje 

 

1275  

Navýšení provozní dotace o částku 47 143 Kč. 

 

 

II. neschvaluje 
 

1276  

Návrh pana Jiřího France, IČ 114 503 12, bytem SUNN 705, Bílina ve všech třech bodech.  

 

 

 

 

 

 

 

  Roman Šebek     Josef Horáček 

           místostarosta města    starosta města 


