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

Usnesení z 14. schůze v roce 2009, konané  dne 8. července 2009 
 
Usnesení s termínem č.:  
72  taj. (SÚ) 05. 08.   663  taj. (ONI) 29. 07. 
168  MěP  05. 08.  
888  taj.(ONI) 05. 08. 
 
 
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.:  652, 709, 742, 747  
____________________________________________________________________________________________ 

  
  

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 
 

I. revokuje  
 
834  
Usnesení č. III/553 ze dne 6. května 2009, kterým byl schválen pronájem části pozemkové 

parcely č. 2315 a 2313 k. ú. Blina o výměře cca 556 m
2
, za účelem zřízení zahrady. 

Nájemcem byl pan Leo Novák, bytem v Bílině, Sídliště Za Chlumem 725/8. Nájemné bylo 

stanoveno dle směrnice č. 34 Městského úřadu Bílina, tj. 1 668 Kč/rok, viz usnesení č. 855.  
 
 
 

II. schvaluje 
 
 

835  
Rozpočtovou změnu č. 79/2009 - navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 

z pojistného plnění a přesun z akce atriový výtah radnice v celkové výši 820 000 Kč do rezerv 

DINA. 
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836  

Rozpočtovou změnu č. 88/2009 – přesun finančních prostředků v rámci odboru nemovitostí a 

investic ve výši 22 000 Kč na výměnu dlaţby na chodbách a v šatnách v MŠ Aléská. 

 

837  

Rozpočtovou změnu č. 89/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 

nemovitostí a investic ve výši 298 000 Kč na opravu oplocení vč. podezdívky na MŠ 

Čapkova. 

 

838  

Rozpočtovou změnu č. 90/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 

nemovitostí a investic ve výši 14 000 Kč na výměnu dlaţby na chodbě v ZŠ Za Chlumem. 
 

839  

Rozpočtovou změnu č. 92/2009 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 

o 456 000 Kč na dovybavení mobilní sluţebny Městské policie Bílina.  
 

840  

Rozpočtovou změnu č. 93/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 

nemovitostí a investic ve výši 37 000 Kč na výměnu vchodových dveří ZŠ Lidická. 

 

841  

Rozpočtovou změnu č. 94/2009 - uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a paní 

Pavlínou Šauerovou ve výši 5 000 Kč na startovné a jízdné spojené s účastí na šipkařských 

soutěţích. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
 

842  

Rozpočtovou změnu č. 95/2009 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 

a Klubem rybolovné techniky Bílina ve výši 5 000 Kč na účast Denisy Králové na Mistrovství 

světa juniorů 2009 ve Švýcarsku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

843  
Rozpočtovou změnu č. 96/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 

a Asociací nositelů legionářských tradic ve výši 5 000 Kč a s Občanským sdruţením na 

záchranu kostela sv. Prokopa v Mukově a ostatních kulturních hodnot obce ve výši 20 000 

Kč. Podpisem smluv pověřuje starostu města.    

 

844  
Rozpočtovou změnu č. 98/2009 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 

a SK ZvŠI a SPC Bílina ve výši 5 000 Kč na Mezinárodní přechod Krkonoš pro sportovce se 

středně těţkým mentálním postiţením, který se uskuteční 10. - 12. 9. 2009.       

 

845  
Rozpočtovou změnu č. 99/2009 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

pro Klub důchodců II ve výši 10 000 Kč z Programu podpory společenských a zájmových 

organizací na úhradu dopravy.  
 

846  
Rozpočtovou změnu č. 100/2009 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 6 000 Kč 

z Programu podpory kultury a literárního fondu na akci školní akademie ţáků.   
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847  

Rozpočtovou změnu č. 102/2009 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 

a Podkrušnohorským gymnáziem, Most, příspěvková organizace ve výši 30 000 Kč na 

vymalování prostor tělocvičen na pracovišti v Bílině.  Podpisem smlouvy pověřuje starostu 

města.      

 

848  

Ţádost základní umělecké školy Bílina o čerpání finančních prostředků z investičního fondu 

ve výši 158 393 Kč na zakoupení interaktivního systému. 

 

849  
Ţádost MŠ Čapkova o čerpání finančních prostředků z investičního fondu ve výši 84 000 Kč 

na zakoupení plynového sporáku. 

 
850  

Odměnu ředitelům příspěvkových organizací (vyjma ředitelky Městských technických sluţeb 

Bílina), dle návrhu odboru školství a kultury. 

 

851  

Podání projektové ţádosti na uspořádání adventních koncertů v r. 2009 s moţností zapojení 

dalších projektových partnerů, max. výše dotace činí 15 000 euro, z toho spoluúčast města 

15 %. 

 

852  

Úpravu ceníku KC Kaskáda za uţívání veřejného prostranství při pořádání kulturních akcí 

města s okamţitou platností, dle varianty č. 1 zpracované KC Kaskáda. 

 

853  

Odměnu ředitelce Městských technických sluţeb Bílina. 

 

854  

Pronájem části pozemkové parcely č. 2315 a 2313 k.ú. Bílina o výměře 547 m
2
, za účelem 

zřízení zahrady. Nájemcem je pan Miroslav Badţo, bytem v Bílině, Aléská 253.  Nájemné 

bude stanoveno dle směrnice č. 34 Městského úřadu Bílina, tj. Kč 1 641 Kč/rok.  Podpisem 

nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

855  
Pronájem části pozemkové parcely č. 2315 a 2313 k.ú. Bílina o výměře cca 556 m

2
, za účelem 

zřízení zahrady. Nájemcem je pan Roman Kučera, bytem v Bílině, Teplická 596.  Nájemné 

bude stanoveno dle směrnice č. 34 Městského úřadu Bílina, tj. 1 668 Kč/rok. Podpisem 

nájemní smlouvy pověřuje starostu města, viz usnesení č. 834.  
 

856  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 927/25 k. ú. Bílina o výměře 11,5 m

2
. 

 

857  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2158 k. ú. Bílina o výměře 216 m

2
. 
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858  

Uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 76/09/4120 mezi městem Bílina a Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových na pronájem pozemku p. č. 1910/8 k. ú. Bílina. 

Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 

859  
Stanovisko bytové komise dle zápisu ze dne 29. 6. 2009. 

 

860  

Bytový pořadník na II. pololetí 2009, dle předloţeného návrhu. 

 

861  

Ţádost slečny Jiřiny Hrabovské a pana Davida Emingra – byt č. 10 ul. Tyršova 320/10 se od 

1. 10. 2009 převádí do kategorie „běţná“ s tím, ţe po uvolnění bytové jednotky kategorie 

„běţná“ bude převedena na kategorii „rozjezdová“. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou 1 roku. 

 

862  

Ţádost slečny Nikol Wichtové a mění kategorii uţívání bytu č. 13 na „běţný“ a bytu č. 23 na 

kategorii „rezerva města“ s tím, ţe po uvolnění bytové jednotky kategorie „běţná“ bude 

převedena na kategorii „rozjezdová“. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 

1 roku. 

 

863  

Zvýšení nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. ve všech bytech ve vlastnictví města Bíliny 

a zvýšení smluvních sazeb, tím se mění sazba za 1m
2 

podlahové plochy 
 
bytu od 1. 1. 2010 

takto:  

z 19,30 na 25,18 Kč 

z 17,98 na 25,18 Kč 

z 20,00 na 25,18 Kč 

z 25,00 na 25,18 Kč /vyjma bytů Mírové náměstí 47, 48/ 

a nájemné u nově uzavřených nájemních smluv od 1. 8. 2009 je stanoveno dle nových sazeb. 

 

864  

Provedení stavební úpravy bytových jednotek č. 2 a č. 3 na adrese Mírové náměstí 87, Bílina. 

Náklady spojené s úpravou uhradí nájemci. Ve smlouvě bude ujednáno, ţe není nárok na 

kompenzaci úprav v těchto bytech. 

 

865  
Uvolněné nebytové prostory v bývalém Pivovaru budou zveřejněny k pronájmu za cenu dle 

výjimky ze směrnice č. 14 městského úřadu, tj. v r. 2009 ve výši 224 Kč/m2. 

Jednorázovou úhradu firmě TRUNN s.r.o. za provedené stavební úpravy ve výši 80 000 Kč. 
 

866  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 ul. Za Chlumem 753 se slečnou Petrou Faitovou na 

dobu určitou jednoho roku s tím, ţe po transformaci podílů na byty si poţádá o jeho 

odkoupení v původní navrţené ceně. 
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III. neschvaluje 
 
867  
Zadání akce na výměnu dvou kusů podruţných vchodových dveří do budovy ZŠ Lidická 

v Bílině včetně rozpočtové změny č. 97/2009. 

 
IV. ruší 

 
868  
Usnesení č. 742, kterým bylo rozhodnuto vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava střechy – Mírové náměstí č.p. 87“, viz 

usnesení č. 879. 
 

869  

Termíny konání schůze Rady města Bílina ve dnech 29. července a 12. srpna a schvaluje 

konání schůze rady města dne 5. srpna 2009.  

 
V. zamítá 

 

870  

Ţádost pana Šragy o pronájem skladových prostor bývalé prodejny lahvového zboţí hlavního 

objektu bývalého pivovaru a doporučuje panu Šragovi vyuţít zveřejněných prostor, 

uvolněných po firmě TRUNN s.r.o. 

 
VI. rozhodla 

 
871  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 

zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Vybavení sborovny ZŠ Aléská nábytkem“ 

firmě VINT s.r.o. (vybavení sborovny a pracovní místnosti a firmě CHYTRÉ ŢIDLE, spol. s. 

r. o. (sedací nábytek) jako specializované zakázky. 
 

872  

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

malého rozsahu městem Bílina na akci „ ZUŠ - Vybavení učebny hudební nauky 

interaktivním systémem“ firmě AV MEDIA a.s. jako jedinému uchazeči. 

 

873  

Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 

zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „ MŠ Aléská Bílina – výměna dlaţby na 

chodbách a v šatnách“ jedinému uchazeči a to firmě Alpin Mont Servis s.r.o. Dubí. 
 

874  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 

přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci na akci „ Oprava částí 

komunikací v k. ú. Bílina“ je nabídka firmy Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice.  Druhou 

v pořadí je nabídka firmy Arpáš Petr s.r.o. Bílina. 
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875  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 

přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Oprava fasády – Mírové 

náměstí č.p. 21 u dětského hřiště“ je nabídka firmy Alpin Mont Servis s.r.o. Dubí.  Druhou v 

pořadí je nabídka firmy Stavební a obchodní společnost s.r.o. Most. 

 

876  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 

přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „MŠ Čapkova Bílina – 

oprava oplocení vč. podezdívky“ je nabídka firmy KP servis s. r. o. Most.  Druhou v pořadí je 

nabídka firmy AMIGO Josef Brabec Louny. 

 

877  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 

přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „ZŠ Za Chlumem Bílina 

– výměna dlaţby na chodbě“ je nabídka firmy Ţejdlík Josef Bílina.  Druhou v pořadí je 

nabídka firmy KP servis s.r.o. Most. 

 

878  

Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 

přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Oprava parkoviště 

v ulici Fügnerova“. 
 

879  

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 

„Celková oprava střechy – Mírové náměstí č.p. 87“ 
 

880  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vybudování dohlíţecího kamerového 

systému na mobilní sluţebnu Městské policie Bílina“, dle směrnice č. 04/207 – Pravidla pro 

přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě 

MKDS BESY, s. r. o., Praha 5, a to jako specializovanou zakázku, viz usnesení č. 839. 
 

881  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/207 – Pravidla pro přípravu 

a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5 na akci „ ZŠ 

Lidická- výměna vchodových dveří  - druhý kus“, firmě Šarközi se sídlem v Chomutově, a to 

jako specializovanou zakázku, viz usnesení č. 867. 

 

882  
Zadání specializované zakázky „Výměna pískové filtrace v plavecké hale – havárie “ firmě 

GHC invest s.r.o. za nabídkovou cenu 271 232 Kč.  
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VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

883  
Převedení movitého majetku - elektrická pánev Lotus BR 50-78 ET a nevyuţitého 

kancelářského nábytku darovací smlouvou MŠ Čapkova Bílina. 

 
884  
Převedení movitého majetku v celkové pořizovací ceně 644 404 Kč darovací smlouvou MŠ 

Maxe Švabinského. 

 
885  

Finanční dotaci v celkové výši 750 000 Kč pro obce postiţené povodněmi s tím, ţe 

zastupitelstvo města rozhodne, kterým obcím bude dotace poskytnuta. 
 
 

 

VIII. bere na vědomí 
 
 

886  
Splnění usnesení č. 747/2009 z 17. 6. 2009 s tím, ţe vedoucí odboru nemovitostí a investic 

zařadí opravu (rekonstrukci) autobusové zastávky u kulatých garáţí do návrhu plánu investic 

na rok 2010, pokud nebudou volné zdroje ještě v r. 2009. 
 
887  

Splnění usnesení č. 747/2009 z 17. 6. 2009 s tím, ţe vedoucí odboru nemovitostí a investic 

zařadí rekonstrukci Litoměřické ulice do návrhu plánu investic na rok 2010, pokud bude 

nejpozději do I. čtvrtletí r. 2010 vypracována projektové dokumentace se zapracováním 

komplexního plánu bezbariérových tras. 

 

888  

Splnění usnesení č. 652, kterým bylo místostarostovi města uloţeno zajistit studii na opravu 

hřiště v Kmochově ulici a ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru 

nemovitostí a investic vypsáním výběrového řízení na multifunkční hřiště do částky jednoho 

milionu korun vč. DPH.            Taj. (ONI) – 05. 08. 

 

889  

Splnění usnesení č. 709 ze dne 17. června 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloţeno zajistit právní vyjádření k vyřešení majetkových záleţitostí v případě zrušení obecně 

prospěšné společnosti Bílinské lázně.  
 

890  
Zápis ze sociálně zdravotní komise ze dne 10. 6. 2009. 
 

891  

Zápis z lázeňské komise ze dne 26. 6. 2009.  
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892  

Vyjádření právního zástupce města k uzavírání smluv o dílo, ve kterých se uvádí, ţe údaje 

uvedené ve smlouvě jsou předmětem obchodního tajemství.  

 

893  

Vyhodnocení bytového pořadníku za I. pololetí 2009. 

 

 

 

IX. stahuje z programu 
 
 

894  
Materiál č. 410 – informace o objektech čp. 216, 217 a 223, Újezdské Předměstí, Bílina. 
 

895  
Materiál č. 416, bod 3 – poskytnutí slevy z nájemného panu Kmoníčkovi za nevyuţívaný 

prostor skladu ve Wolkerově ulici. 

 
896  

Materiál č. 417 – zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Důlní 399 – zateplení 

severního štítu“ včetně rozpočtové změny č. 101/2009.  
___________________________________________________________________________ 

 

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
  

v právním zastoupení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti 

Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 

 

I. schvaluje 
 

897  
Uzavření Smlouvy o podmínkách dočasného bezplatného poskytnutí motorového vozidla 

společnosti k pouţívání pro sluţební i soukromé účely jednatele podle varianty č. 1 (původní 

smlouva upravená JUDr. Hinerem), s účinností od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2009.  
 
 
 
 
 
 
      Roman Šebek    Josef Horáček 
  místostarosta města    starosta města
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