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

Usnesení z 11. schůze v roce 2009, konané dne 3. června 2009  
 
Usnesení s termínem č.:  
247  taj. (ONI) 17. 06.  
584  star. (ONI) 17. 06.  
585  star.   17. 06.  
586  MSTB  17. 06.  
587  taj. (ONI) 17. 06.  
633  taj. (OD) 17. 06.  

652  MS  17. 06. 
532  taj.   25. 06. 
72  taj. (SÚ) 30. 06. 
168  MěP  30. 06.  
663  taj. (ONI) 29. 07. 

  
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 

 
Splněná usnesení č.:  283, 372 c), 582, 588   
____________________________________________________________________________________________ 

  

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

I. ukládá 
 
652  
Místostarostovi města zajistit studii na opravu hřiště v Kmochově ulici a doplnění mobiliářů 
na hřištích při ZŠ Za Chlumem a ZŠ Pražská.      MS – 17. 06.  

 
II. schvaluje 

 
653  
Rozpočtovou změnu č. 55/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 36.000 Kč na dofinancování akce „Kompletní výměna výtahu ve 
věžovém domě Za Chlumem 751, Bílina“.  
 
654  
Rozpočtovou změnu č. 56/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 393.000 Kč na dofinancování akce „SUNN – č. p. 675, 676, 677 
– výměna oken“. 
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655  
Rozpočtovou změnu č. 57/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 152.000 Kč na dofinancování akce „Výměna oken 
(+ balkónových dveří) v byt. domech v ul. 5. května č. p. 268, 269, 270 a 271 v Bílině“.  
 
656  
Rozpočtovou změnu č. 63/2009 – navýšení rozpočtu MŠ Švabinského z rezervy pro školy 
v přírodě v celkové výši 15.000 Kč, na školu v přírodě, pro 31 dětí.   
 
657  
Rozpočtovou změnu č. 66/2009 – přijetí státní dotace na meliorační výsadbu dřevin ve výši 
16.200 Kč pro Lesy ČR, Velemín.  
       
658  
Rozpočtovou změnu č. 67/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
správního a vnitřních věcí, uvnitř kap. 08 odd. § 61 71, ve výši 100.000 Kč.  
 
659  
Rozpočtovou změnu č. 73/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 208.000 Kč na dofinancování akce „ZŠ Aléská Bílina – generální 
oprava osvětlení“. 
 
660  
Pronájem nebytových prostor – prodejny potravin v ul. M. Švabinského 665 a 666 třetí osobě 
– podnájemci Miluši Lovičové, Bílina, při zachování provozu prodejny potravin.  
 
661  
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Zeleném domě, o celkové 
výměře 145,51 m2, mezi městem Bílina a panem Danielem Kopřivou, za účelem provozování 
Fittness centra, s účinností od 10. června 2009. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 14. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
662  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení panu Krasimiru 
Denkovi za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činil 5.992 Kč, po zmírnění činí 675 Kč.  
 
663  
Zařazení akce „Oprava kašny na Mírovém náměstí“ do plánu investic na rok 2010 a zároveň 
ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic 
zpracováním potřebné dokumentace k této akci.       Taj. (ONI) – 29. 07.  
 
664  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Zdeňkou Salajovou na byt č. 37 ul. Za Chlumem 751, na 
dobu určitou jednoho roku.  
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665  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Ivetou Kováčovou na byt č. 1 ul. Tyršova 320, kategorie 
„rezerva města“, na dobu 6 + 6 měsíců.  
 
666  
Řešení využití prostoru mezi domy č. p. 855 – 866 v ul. Čapkova dle „Studie dopravy v klidu 
pro sídliště Za Chlumem v Bílině“, vypracované projektantem ing. Budínským.  
 
667  
Odpis pohledávky společnosti TERYNTEN, v. o. s., v celkové výši 10.000 Kč za pokutu 
uloženou rozhodnutím č. j. ObŽÚ/04/775/Do ze dne 29. dubna 2004.   
 
668  
Odpis pohledávky s příslušenstvím společnosti Velkoobchod s nápoji Bílina, spol. s. r. o., 
v likvidaci v celkové výši 5.200 Kč za pokutu uloženou rozhodnutím č. j. ObŽÚ/03/1520/Ma 
ze dne 01. prosince 2003.   
 
669  
Zřízení pracovního místa a navýšení počtu pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
– koordinátor veřejné služby, na plný úvazek, na dobu určitou od 1. 6. 2009 do 31. 12. 2009, 
a stanovuje celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Bílina od 1. 6. 2009 na 120.  
 
670  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 247, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic předložením návrhu koncepce na 
opravy komunikací, a to do 17. června 2009.  
 

 
III. rozhodla  

 
 

671  
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) ZŠ Za Chlumem Bílina - výměna dlažby na chodbě 
b) MŠ Čapkova Bílina – oprava oplocení vč. podezdívky 

 
672  
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 akci 
„Oprava částí komunikací v k. ú. Bílina“, s tím, že hodnocení nabídek bude probíhat dle 
kritérií: 

a) Cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet, váha 70 % 
b) doba záruky na provedené dílo (max. 72 měsíců), váha 20 % 
c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 %.  
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673  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Kompletní 
výměna výtahu ve věžovém domě Za Chlumem 751, Bílina“ je nabídka firmy Výtahy Petersik, 
s. r. o., Praha.  Druhou v pořadí je nabídka firmy Výtahy Vaněrka, s. r. o., Duchcov. 
 
674  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „SUNN – č. p. 
675, 676, 677 – výměna oken“ je nabídka firmy Expol Industry, s. r. o., Praha. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy OknoMaMi, s. r. o., Chomutov. 
 
675  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Výměna oken 
(+ balkónových dveří) v byt. domech v ul. 5. května č. p. 268, 269, 270 a 271 v Bílině“ je 
nabídka firmy Expol Industry, s. r. o., Praha. Druhou v pořadí je nabídka firmy OknoMaMi, 
s. r. o., Chomutov. 
   
676  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „ZŠ Za 
Chlumem Bílina – GO vzduchotechniky ve stravovacím objektu“ je nabídka firmy Kabourek – 
VZT, s. r. o., Teplice. Druhou v pořadí je nabídka firmy NORDCLIMA CZ, s. r. o., Litvínov, s tím, 
že do příští schůze rady města bude připravena nová rozpočtová změna na dofinancování 
této akce.  
 
677  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Mírové náměstí č. p. 87-89, 92-94 – 
udržovací nátěry oken“ jedinému uchazeči a to firmě STUPUD – sdružení živnostníků, 
Jablonec nad Nisou.  
 
678  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „ZŠ Aléská Bílina – generální oprava 
osvětlení“ jedinému uchazeči a to firmě Stanislav Tejček ELEKTROSERVIS, Bílina. 
 
679  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Havířská č. p. 582, 583 (nátěr střešní krytiny 
a výměna klempířských prvků“ jedinému uchazeči a to firmě ARKÝŘ, spol. s. r. o., Bílina.  

 
IV. odvolává 

 
680  
Pana Dalibora Dudu (ODS) z funkce člena lázeňské komise, na vlastní žádost.  
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681  
Pana Karla Bartla z funkce vedoucího odboru správního a vnitřních věcí, ke dni 12. 6. 2009, 
na vlastní žádost.  
 

V. projednala a doručuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
682  
Rozpočtovou změnu č. 61/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi 
městem Bílina a panem Janem Šámalem ve výši 200.000 Kč na rekonstrukci střechy „Husitské 
bašty“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
683  
Rozpočtovou změnu č. 68/2009 – přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících 
s konáním voleb do Evropského parlamentu, ve výši 339.500 Kč.  
 
684  
Rozpočtovou změnu č. 69/2009 – přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 546.000 Kč.  

 
685  
Rozpočtovou změnu č. 70/2009 – navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic v kapitole 07, v celkové výši 1.587.000 Kč. 
 
686  
Rozpočtovou změnu č. 71/2009 – změnu zaúčtování v rámci rozpočtu odboru nemovitostí a 
investic z položky 5171 na 6121 – výměna oken a zateplení ZŠ Aléská, ve výši 19.224.000 Kč. 
 
687  
Rozpočtovou změnu č. 72/2009 – změnu zaúčtování v rámci rozpočtu odboru nemovitostí a 
investic z položky 5171 na 6121 – výměna oken a zateplení ZŠ Za Chlumem ve výši 
17.860.000 Kč. 
 
688  
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování ambulantní pohotovostní péče 
v Bílině mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o. Předmětem dodatku 
je úprava v článku III., odst. 4, bod 4.2. Text: Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001, o 
finanční veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona, bude nahrazen 
textem: Poskytnutá částka uvedená v odst. 3.1 smlouvy není veřejnou podporou, ale jedná se 
o tzv. závazek veřejné služby. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města.   
 
689  
Záměr navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina ve výši 1,8 mil. Kč na 
zakoupení dvouosého speciálního svozového vozu se zpevněnou vanou ke svozu bioodpadu.  
 
690  
Statut lázeňského místa Bílina, dle předloženého návrhu.  



Usnesení RM z 3. června 2009  6 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r o z h o d n o u t  
 
691  
O ponechání obecně závazné vyhlášky č. 12/2007 o umísťování a době provozu výherních 
hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina a obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, 
kterou se upravuje OZV č. 12/2007, v platnosti a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
žádost pana Františka Lehkého o udělení výjimky z těchto obecně závazných vyhlášek.  

 
VII. předkládá zastupitelstvu města k projednání 

 
692  
Materiál č. 342 – lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13. 
 

VIII. nezaujala stanovisko 
 
693  
K doporučení zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o místním 
koeficientu daně z nemovitosti, s hodnotou 2.  
 

IX. bere na vědomí 
 
694  
Žádost společnosti Sunrice Solarinvest, s. r. o., Praha a souhlasí s vydáním předběžného 
souhlasu k záměru pronájmu částí pozemkových parcel č. 227/8, 99/2 v k. ú. Chotovenka a 
parcely č. 146/6 v k. ú. Štrbice, za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny, avšak smlouva o 
pronájmu bude sepsána až po odsouhlasení změny územního plánu a dořešení potřebných 
legislativních postupů. 
 
695  
Dopis společnosti H. P. M. Servis, s. r. o., jehož obsahem je upozornění na možnost 
poškození opravených střech Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině touto firmou a 
následná možnost ztráty záruky.  
 
696  
Záměr odboru dopravy k eliminaci počtu parkovacích míst pro vozidla osob zdravotně 
postižených a souhlasí s návrhem předloženým vedoucím odboru dopravy.  
 
697  
Žádost pana Jana Šámala o zajištění objektu Komenského 38/12, Bílina, s tím, že tento 
materiál bude předložen ZM při projednávání prodeje tohoto domu.  
 
698  
Zápis z jednání lázeňské komise ze dne 25. května 2009.  
 
699  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 13. května 2009.  
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700  
Plnění trvalého usnesení č. 1046/2007, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
zajistit plnění jednotlivých úkolů Plánu odpadového hospodářství.  
 
701  
Splnění usnesení č. 372 pod bodem c), kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo, 
pověřit vedoucího odboru dopravy prověřením možnosti zjednosměrnění Sklářské ul. 
směrem do města.  
 
702  
Slnění usnesení č. 582, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo řešit situaci 
ohledně obecně prospěšné společnosti Muzeum Bílina, s tím, že do příští schůze rady města 
a zasedání zastupitelstva města bude předložen samostatný materiál.   
 
703  
Splnění usnesení č. 583 z 20. května 2009, kterým bylo tajemníkovi uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic zařazením opravy povrchu chodníku v Důlní ulici do 
návrhu investičních akcí na r. 2010.  
 
704  
Splnění usnesení č. 588 z 20. května 2009, kterým bylo tajemníkovi uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic realizací zajištění schůdnosti pro kočárky u 
křižovatky v ulici Bezručova a Palackého.  
 
705  
Zprávu starosty města ze zahraniční služební cesty do Německa a Belgie, která se uskutečnila 
v termínu od 4. do 7. května 2009.  
 
706  
Zprávu starosty města ze zahraniční služební cesty do litevského Kelme, která se uskutečnila 
ve dnech od 28. května do 1. června 2009.  
 
707  
Neúčast pana Martina Lišky na zahraniční služební cestě do družebního města Bilgoraj, a 
zároveň schvaluje účast pana Pavla Ryjáčka na této zahraniční služební cestě, která se 
uskuteční ve dnech od 5. do 8. června 2009.  

 
X. stahuje z programu 

 
708  
Žádost SK SIAD Bílina o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Přístavba šaten v areálu FO 
SK SIAD Bílina“ s tím, že materiál bude dopracován a znovu předložen k projednání. 
 

 
Roman Šebek 

místostarosta města 
Josef Horáček 

starosta města  
 


