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R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 
 

Usnesení z 9. schůze v roce 2009, konané dne 6. května 2009  
 
 

 

Usnesení s termínem č.:  

372  taj. (ONI) 20. 05.    532  taj.   25. 06. 

533  MST  20. 05.       72  taj. (SÚ) 30. 06.  

247  taj. (ONI) 31. 05.   168  MěP  30. 06.  

372 c)  taj. (OD) 03. 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  taj. (VO) postupně doplňovat pasportizaci, včetně propojení s odbory a org. 
1087  taj. (ŠaK) čtvrtletně předkládat přehled čerpání všech fondů přísp. organizací 

1088  taj. (ONI) pololetně předkládat přehled energ. nákl. v pavilonech 1 a 5 na TP 

 
Splněná usnesení č.:  248, 93, 295, 342, 345, 372 d),  

____________________________________________________________________________________________ 
  

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 
 

I. ukládá 
 
 

532  

Tajemníkovi městského úřadu zpracovat návrh na umístění fotovoltaické elektrárny na 

Základní škole Za Chlumem a Základní škole Áleská, za přispění dotace, do dalšího zasedání 

zastupitelstva města.                    Taj. – 25. 06. 

 

533  

Místostarostovi města projednat s řediteli příspěvkových organizací a ředitelem Rekreačního 

a sportovního zařízení Bílina, s. r. o., zásadní záleţitosti týkající se jejich činnosti. 

                       MST – 20. 05. 
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II. revokuje 
 

534  
Usnesení č. III/363 ze dne 15. 4., kterým nebyla schválena rozpočtová změna č. 37/2009 -

navýšení rozpočtu MŠ Síbova na platy pracovníků zařazených v jeslích, dle nařízení vlády 

č. 74/2009 Sb. s tím, ţe doporučila tuto částku uhradit z přebytku hospodaření organizace za 

rok 2008, viz usnesení č. 537. 

 

 

III. schvaluje 
 

535  

Zahraniční sluţební cestu do města Bilgoraj (Polsko) ve dnech 5. 6. – 8. 6. 2009, které se 

zúčastní starosta města Josef Horáček, Martin Liška, René Štěpánek. 

 

536  

Ţádost Základní školy Za Chlumem o pouţití finančních prostředků z investičního fondu ve 

výši 9 000 Kč na dofinancování plynového sporáku do školní kuchyně. Celkové náklady na 

plynový sporák činí 79 000 Kč. 

 

537  

Rozpočtovou změnu č. 37/2009 - navýšení rozpočtu MŠ Síbova ve výši 30 000 Kč na platy 

pracovníků zařazených v jeslích dle nařízení vlády č. 74/2009 Sb. 

 

538  

Rozpočtovou změnu č. 45/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 

nemovitostí a investic ve výši 44 000 Kč na výměnu oken v Hornické nemocnici 

s poliklinikou.  

 

539  

Rozpočtovou změnu č. 46/2009 - navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 

59 000 Kč na revitalizaci a rozšíření kamerového systému Městské policie v Bílině. 

 

540  

Rozpočtovou změnu č. 47/2009 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 

nemovitostí a investic ve výši 56 000 Kč do kapitoly 77 na výměnu vchodových dveří v ZŠ 

Lidická. 

 

541  

Rozpočtovou změnu č. 48/2009 -  uzavření smlouvy s Bílinským gymnáziem o. p. s. 

o poskytnutí dotace na lyţařský výcvik ve výši 28 000 Kč pro 28 dětí. Bude hrazeno z rezervy 

pro lyţařský výcvik a školy v přírodě. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

542  

Rozpočtovou změnu č. 49/2008 – navýšení rozpočtu Rekreačních a sportovních zařízení 

Bílina, s.r.o. ve výši 1 331 400 Kč. 
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543  
Stanovisko bytové komise dle zápisu ze dne 27. 4. 2009. 

 

544  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, ul. SuNN 676 s panem Martinem Opočenským na 

dobu určitou jednoho roku. 

 

545  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22, ul. Za Chlumem 751 se slečnou Kamilou Knézelovou 

na dobu určitou jednoho roku. 

 
546  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 40 o velikosti 1+2, Tyršova 320/10, kategorie 

„rozjezdový“ se slečnou Veronikou Fejesovou a s panem Martinem Bomberovičem na dobu 

určitou jednoho roku. 

 
547  
Uzavření smlouvy o výpůjčce s Historickou společností města Bíliny se sídlem Alšova 177/7, 

Bílina na prostory v Litoměřické ul. č. 1 o výměře 82,16 m
2
 s podmínkou hrazení sluţeb 

spojených s uţíváním, s účinností od 1. 5. 2009 na dobu neurčitou, za účelem vyuţití jako 

zasedací místnost a kancelář Historické společnosti města Bíliny. 

 

548  

Bezplatné provedení komunikačního vedení a rozvodů pro internet v domech č.p. 751 a 752 – 

756, včetně přijímací antény na objektu 752 – 756 v sídlišti Za Chlumem firmou LOSAN 

internet s.r.o. 

 

549  

Instalaci vysílací antény pro bytové objekty ve vlastnictví města na střechu objektu č.p. 751 

v sídlišti Za Chlumem v rámci smluvního nájemního úplatného vztahu s firmou LOSAN 

internet s.r.o. Smluvní nájemné bude činit ročně 7 140 Kč vč. DPH. 

 

550  

Prodlouţení termínu plnění části usnesení č. 372 pod bodem c), kterým bylo tajemníkovi 

městského úřadu uloţeno, pověřit vedoucího odboru dopravy prověřením moţnosti 

zjednosměrnění Sklářské ul. směrem do města, a to do 3. 6. 2009. 

 

551  

Změnu doby trvání pracovního místa „Vymáhání pohledávek III“, a to na dobu neurčitou, 

s účinností od 1. 8. 2009. 

 

552  

Uzavření nájemní smlouvy na byt v Domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou s manţeli 

Horvátovými. 
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553  

Pronájem části pozemkové parcely č. 2315 a 2313 k. ú. Blina o výměře cca 556 m
2
, za účelem 

zřízení zahrady. Nájemcem je pan Leo Novák, bytem v Bílině, Sídliště Za Chlumem 725/8. 

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

 

554  

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č.  1957/1 k. ú. Bílina za účelem zajištění soukromí 

kolem obytného domu v areálu Přírodního divadla na Kyselce. 

 

555  

Uzavření nájemní smlouvy na byt v Domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou s panem 

Ivanem Jedličkou. 

 

556  

Záměr úpravy v Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina v bodě 14 a to tak, 

ţe 1. odstavec bude nahrazen odst. VIII bod č. 1 Programu podpory kultury a literární fond 

města Bíliny, a zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu připravit úpravu těchto pravidel 

do červnového zasedání zastupitelstva města.       
 

 

IV. odvolává 
 

557  

Ing. Karla Macha, Ph.D. z funkce člena Redakční rady Bílinského zpravodaje, na vlastní 

ţádost.  

 
V. rozhodla 

 
558  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci   

« Vybavení  tří učeben ZŠ Za Chlumem školním nábytkem » je nabídka  firmy  Poprokan 

papír s.r.o. Broţíkova 862, Třemošná. 

 

559  

Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci « Nahrazení stávajících 

ţárovkových svítidel za zářivková tělesa na chodbách školy ZŠ Za Chlumem v přízemí i v 

patře »  firmě Stanislav Tejček, Elektroservis, Na Výsluní  341/4, Bílina. 

 

560  

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

« Zasíťování školy ZŠ Za Chlumem UTP rozvody (kabinety a třídy v přízemí i v patře) » je 

nabídka firmy SOVA PC s.r.o. Ve Struze  3464/3D, Ústí nad Labem.  

 

561  

Vypsat výběrové řízení na akci „Výměna kompresoru č. 1 ve strojovně Zimního stadionu 

v Bílině“ dle směrnice č. 4/2007.   
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562  

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

Bílina – výměna oken a dveří» je nabídka firmy NOUEMONT s.r.o. Slaný.  Druhou v pořadí 

je nabídka firmy  PETROS s.r.o. Krupka. 

 

563  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci « Dům dětí 

a mládeţe (DDM) Bílina – výměna oken v suterénu » je nabídka firmy Mach Karel Bílina. 

Druhou v pořadí je nabídka firmy DECRO s.r.o. Bzenec. 

 
564  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci« Výměna 

oken v domech s pečovatelskou sluţbou (DPS) Havířská, č.p. 582/27 a 583/28, Bílina» je 

nabídka firmy PETROS s.r.o., Krupka.  Druhou v pořadí je nabídka firmy  Idealfenster a. s., 

Chudeřice. 

 
565  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci « HNsP 

Bílina – oprava střechy část "D“ » je nabídka firmy FAST střechy, s.r.o. Náchod. Druhou v 

pořadí je nabídka firmy H. P. M. servis, s. r. o., Most. 

 
 

VI. ruší 
 
566  
Část usnesení č. 372 pod bodem d), kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno, 

pověřit vedoucího odboru dopravy zpracováním obecně závazné vyhlášky města Bíliny o 

přidělování parkovacích míst osobám zdravotně postiţeným. 

 
 

VII. bere na vědomí 
 

567  

Zápis ze zasedání komise pro školství, kultury a sport ze dne 23. 3. 2009 

 

568  

Informaci vedoucí odboru školství a kultury o termínech uzavření mateřských škol v červenci 

a srpnu 2009.  

 

569  

Ţádost Společnosti AT Solar, s. r. o. zastoupenou Ing. Tomášem Konrádem a vydává 

nezávazný předběţný souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny na p.p.č. 2389/3, 2267/19 

v k. ú. Bílina a na p.p.č. 177/36, 443, 442/3 v k. ú. Břeţánky.  
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570  

Splnění usnesení č. 248, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno vyčlenit na 

zvláštní kapitolu finanční prostředky ve výši odpisů na Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 

s. r. o. 

 
571  
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. 

 

572  

Splnění usnesení rady města č. 93 ze 4. 2. 2009, kterým ukládá tajemníkovi městského úřadu 

pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním projektové dokumentace, která 

bude obsahovat přepočet výkonů topných těles v ZŠ Lidická s tím, ţe po předloţení 

PD projektantem p. Hanzlíkem Tomášem bude vypsáno výběrové řízení, jehoţ zadání bude 

předloţeno radě města ke schválení. 

 

573  

Splnění usnesení rady města č. 295 z 1. 4. 2009, kterým bylo uloţeno tajemníkovi městského 

úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištění zpracování aktualizace 

„Programu regenerace památkové zóny“ města Bíliny z roku 1995 a rozhodla zadat zakázku 

na akci zpracování aktualizace „Programu regenerace památkové zóny“ města Bíliny dle 

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

městem Bílina dle čl. VIII, odst. 5 jako specializovanou zakázku firmě HLAVÁČEK A 

PARTNER, s.r.o. Praha.  

 
574  
Splnění usnesení rady města č. 342 z 1. 4. 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloţeno zajistit vyjádření společnosti EPP Roudnice nad Labem k moţnosti získání dotačního 

titulu na rekonstrukci strojovny zimního stadionu, viz usnesení č. 561. 

 
575  
Splnění usnesení č. 345 ze dne 15. dubna 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloţeno zajistit právního zástupce k moţnosti zastupování města v záleţitosti neúplně 

vypracované projektové dokumentace na lávku přes řeku Bílinu a silnici I/13. 

 

576  
Plnění trvalého usnesení č. 326/06, kterým je tajemníkovi městského úřadu a vedoucím 

příslušných odborů uloţeno předkládat za uplynulá čtvrtletí přehled o uhrazených platbách 

jednotlivých odborů městského úřadu, jedná-li se o rekonstrukce, investice, práce spojené 

s údrţbou majetku města a nákupů materiálu dlouhodobějšího charakteru, od 50 000 Kč. 

  

577  

Informaci vedoucího odboru dopravy o přípravě výstavby okruţních křiţovatek u nákupního 

centra Lidl, Plus a městské radnice. 
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578  

Odstoupení pana Oldřicha Bubeníčka z dozorčí rady společnosti Bílinské lázně, o. p. s., na 

vlastní ţádost, ke dni 23. 4. 2009. 

 
 

VIII. stahuje z programu 
 

579  
Úpravu ceníku DDM na provozování doplňkové činnosti půjčování kostýmů, sportovních 

potřeb a pořádání kulturních programů za úplatu s tím, ţe bude na příštím zasedání rady města 

předloţen vedoucí odboru školství a kultury rámcový ceník.  

 

580  
Úpravu ceníku KC Kaskáda za uţívání veřejného prostranství při pořádání kulturních akcí 

města s tím, ţe bude na příštím zasedání rady města předloţen vedoucí odboru školství a 

kultury rámcový ceník.  

 

 

 

 

R A D A    M Ě S T A 

 

v právním zastoupení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

 

 

 

I. jmenuje 
 

581  

Pana René Štěpánka členem dozorčí rady Rekreačního a sportovního zařízení, s. r. o. Bílina. 

 

 

 

 
   Milan Pecháček   Roman Šebek 

                                   člen rady města            místostarosta města 

 


