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

Usnesení z 10. schůze v roce 2009, konané dne 20. května 2009  
 
 
Usnesení s termínem č.:  
247  taj. (ONI) 31. 05.  
372 c)  taj. (OD) 03. 06.  
582  taj. (OŠaK) 03. 06. 
583  taj. (ONI) 03. 06.  
588  taj. (ONI) 03. 06. 
584  star. (ONI) 17. 06.  
585  star.   17. 06.  

586  MSTB  17. 06.  
587  taj. (ONI) 17. 06.  
633  taj. (OD) 17. 06.  
532  taj.   25. 06. 
72  taj. (SÚ) 30. 06. 
168  MěP  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 

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.:  372 a), 533   
____________________________________________________________________________________________ 

  

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

I. ukládá 
 
 
582  
Řešit situaci ohledně obecně prospěšné společnosti Muzeum Bílina.  Taj. (OŠaK) – 03. 06.  
 
583  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zařadit 
obnovu povrchu chodníku v Důlní ulici do návrhu investičních akcí na rok 2010. 
          Taj. (ONI) – 03. 06.  
584  
Starostovi města realizovat záměr výstavby nového dětského hřiště v areálu bývalých 
zahrádek v ulici Liptická.       Star. (ONI) – 17. 06.  
 
585  
Starostovi města jednat s majitelem nové vlečky v Důlní ulici o obnovení přechodu pro 
chodce.         Star. – 17. 06. 
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586  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina zprovoznit osvětlení od přechodu přes vlečku 
v Důlní ulici k podchodu do nádraží ČD.     MTSB – 17. 06.  
 
587  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic připravit 
studii obnovy povrchu chodníku v Důlní ulici s předpokládaným rozpočtem. 
          Taj. (ONI) – 17. 06.  
588  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic realizací 
zajištění schůdnosti pro kočárky u křižovatky v ulici Bezručova a Palackého.  

Taj. (ONI) – 03. 06.  
 
 

II. schvaluje  
 
 
589  
Rozpočtovou změnu č. 50/2009 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
5.652 Kč za IV. čtvrtletí roku 2008, pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
590  
Rozpočtovou změnu č. 51/2009 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 23.000 Kč pro 23 
dětí na lyžařský výcvik. Bude hrazeno z rezervy pro lyžařský výcvik a školy v přírodě.  
 
591  
Rozpočtovou změnu č. 52/2009 – navýšení rozpočtu MŠ Čapkova ve výši 12.000 Kč pro 24 
dětí na školu v přírodě. Bude hrazeno z rezervy pro lyžařský výcvik a školy v přírodě.  

 
592  
Rozpočtovou změnu č. 53/2009 – přesun finančních prostředků ve výši 20.000 Kč v rámci 
rozpočtu Městské knihovny z položky 5172 na položku 5171.  
 
593  
Rozpočtovou změnu č. 54/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 81.000 Kč na akci „ZŠ Aléská Bílina – výměna linolea ve čtyřech 
učebnách“. 
 
594  
Rozpočtovou změnu č. 59/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 39.000 Kč na akci „MŠ Síbova, Bílina – reko vzduchotechniky“.  
 
595  
Rozpočtovou změnu č. 60/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Bílinským gymnáziem, o. p. s., ve výši 7.000 Kč, na realizaci vodáckého kurzu pro 3. ročníky 
gymnázia v měsíci červnu 2009. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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596  
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce souboru movitého a nemovitého majetku 
uzavřenou dne 8. 3. 2006 mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, 
spol. s r. o., Bílina. Předmětem dodatku je vyřazení budovy čp. 462, ul. Teplická, Bílina 
s parcelou p. č. 1191 ze smlouvy o výpůjčce. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
597  
Uzavření smlouvy o výpůjčce zdravotnického zařízení mezi městem Bílina a Hornickou 
nemocnicí s poliklinikou, spol. s r. o., Bílina s účinností od 1. 6. 2009, na dobu neurčitou. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
598  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene č. IE-12-4002056 
(52130)/P001 spočívající ve strpění umístění, zřízení a provozování zemního kabelového 
vedení NN. Předmětem smlouvy je umístění věcného břemene na část parcely č. 1683/107 
k. ú. Bílina v předpokládaném rozsahu 80 m2.   Věcné břemeno se zřizuje úplatně.  Smlouva 
se uzavírá mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, zastoupena společností I&C Energo, a. s., Pražská 684/49, Třebíč, PSČ 674 01, jako 
stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene a Městem Bílinou jako stranou budoucí 
povinnou z věcného břemene.  Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
599  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2313 a 2315 k. ú. Bílina o výměře cca 547 m2, za 
účelem zřízení zahrady.  
 
600  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Miroslavem Kolaříkem a se slečnou Vladimírou Keřkovou 
na byt č. 4, ul. Mírové náměstí čp. 90, o velikosti 0+1, na dobu určitou jednoho roku.  
 
601  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Irenou Šámalovou na byt č. 5, ul. Wolkerova 73, o velikosti 
1+2, na dobu určitou jednoho roku.  
 
602  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Jakubem Pýchou a slečnou Adélou Novákovou na byt 
č. 15 v Zeleném domě, Tyršova 320, o velikosti 1+2, kategorie „rozjezdový“, na dobu určitou 
jednoho roku.  
 
603  
Záměr udělení výjimky ze směrnice č. 4/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci: „Mobilní služebna pro Městskou policii 
Bílina“. Zároveň schvaluje záměr zakoupení mobilní služebny s tím, že výběrem a 
zakoupením vozu ve Spolkové republice Německo pověřuje místostarostu města a schvaluje 
zahraniční služební cestu do Spolkové republiky Německo za účelem nákupu mobilní 
služebny pro Městskou policii Bílina, které se zúčastní zastupitelé města pan Roman Šebek, 
pan Pavel Prchal, pan Martin Liška, pan Michal Mlej a vedoucí odboru školství a kultury 
Bc. Veronika Spurná.  
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604  
Použití závěsného odznaku se státním znakem České republiky členem rady města, panem 
Michalem Mlejem, pro svatební obřad dne 23. května 2009 a členem zastupitelstva města, 
panem Mgr. Zdeňkem Svobodou, Ph.D. pro svatební obřad dne 1. srpna 2009, ve smyslu 
znění § 108 odst. 2 zákona o obcích, v platném znění.  
 
 

III. zamítá 
 
605  
Žádost ZŠ Lidická o navýšení rozpočtu ve výši 6.000 Kč na výuku plavání.  
 
606  
Žádost paní Ireny Čermákové a pana Miroslava Štracha o povolení umístnění dřevěného 
kříže na pozemek č. 336/52 k. ú. Bílina.  
 
607  
Žádost společnosti SADIKI, s. r. o., o pronájem nebytových prostor (cukrárna, Mírové nám. 
88) třetí osobě. 
 
608  
Žádost pana Bui Duy Chanh o udělení zvláštního povolení k trvalému umístění stánku 
s ovocem a zeleninou v proluce na Mírovém náměstí.  
 
609  
Žádost občanského sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM o poskytnutí peněžitého 
daru na babybox.  
 
 

IV. rozhodla 
 
 
610  
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 „Základní 
umělecká škola – vybavení učebny hudební nauky interaktivním systémem“ s tím, že 
hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií: 

a) cena celkem bez DPH a vč. DPH, váha 70 % 
b) doba záruky na provedené dílo, váha 10 % 
c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 20%. 

 
611  
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 „ZŠ Aléská – 
Vybavení sborovny nábytkem“ s tím, že hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií: 

a) cena celkem bez DPH a vč. DPH, váha 70 % 
b) doba záruky na provedené dílo, váha 10 % 
c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 20%. 



Usnesení RM z 20. května 2009  5 

 

 
 

612  
Vypsat výběrové řízení na veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, pro akci 
„MŠ Aléská Bílina – výměna dlažby na chodbách a v šatnách“ s tím, že hodnocení nabídek 
bude probíhat dle kritérií: 

a) cena celkem bez DPH a vč. DPH, váha 70 % 
b) doba záruky na provedené dílo, váha 10 % 
c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 20%. 

 
613  
Vypsat výběrové řízení na veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, pro akci  
„Oprava fasády – Mírové náměstí č. p. 21 – bok u dětského hřiště“ s tím, že hodnocení 
nabídek bude probíhat dle kritérií: 

a) cena celkem bez DPH a vč. DPH, váha 70 % 
b) doba záruky na provedené dílo, váha 10 % 
c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 20%. 

 
614  
Vypsat výběrové řízení na veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, pro akci  
„Výměna kompresoru č. 1 ve strojovně zimního stadionu v Bílině“ s úpravou podmínek 
zadavatele – bod č. 4) uchazeč předloží kopii oprávnění k podnikání související s předmětem 
zakázky.  
 
615  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „ZŠ Aléská Bílina – výměna linolea ve čtyřech 
učebnách“ jedinému uchazeči a to firmě Stampo – cz, s. r. o., Most.  
 
616  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Zájezdy – autobusová doprava v roce 2009“ 
jedinému uchazeči a to firmě HIRSCH František Duchcov.  
 
617  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Software pro Městskou policii Bílina“ 
jedinému uchazeči a to společnosti D.H.S. – Data, Hardware, Software, s. r. o., Praha.  
 
618  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Výstavba 
kolumbárií – hřbitov Bílina“ je nabídka firmy KP Servis, s. r. o., Most. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Alpin Mont Servis, s. r. o., Dubí.  
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619  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Malování 
vnitřních prostor školy“ je nabídka firmy Löv Pavel, Malířské a lakýrnické práce, Bílina, Za 
Chlumem 731/18.  
 
620  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „MŠ Síbova 
Bílina – úprava sociálního zařízení“ je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Alpin Mont Servis, s. r. o., Dubí.  
 
621  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Bytové 
domy v ul. 5. května č. p. 268 a 269 v Bílině – výměna kuchyňských linek“ je nabídka firmy 
KVN, s. r. o., Jirkov. Druhou v pořadí je nabídka firmy Tejček Stanislav, Bílina.  
 
622  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
chodníku v ul. Sokolská, Bílina“ je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy HAKIM, s. r. o., Bílina.  
 
623  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
chodníku v ul. Bílinská u silnice I/13, Bílina“ je nabídka firmy STAVKOM, Veletice. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina.  
 
624  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
chodníku v ul. Kpt. Jaroše – SUNN, Bílina, naproti hasičům“ je nabídka firmy HAKIM, s. r. o., 
Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy Bezold Petr, Bílina.  
 
625  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
chodníku v ul. Vojanova, Bílina“ je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Bezold Petr, Bílina.  
 
626  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
chodníku v ul. Kpt. Jaroše – SUNN, Bílina, před garážemi, naproti bývalé Jednotě“ je nabídka 
firmy Arpáš Petr, s. r. o., Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina.  
 
627  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
chodníku v ul. Fűgnerova, Bílina“ je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy STAVKOM, Veletice.  
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628  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
chodníku v ul. B. Němcové, Bílina“ je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy HAKIM, s. r. o., Bílina.  
 
629  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „MŠ 
Síbova, Bílina – reko vzduchotechniky“ je nabídka firmy Kabourek – VZT, s. r. o., Teplice. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy NORDCLIMA CZ, s. r. o., Litvínov.  
 
630  
Ukončit smlouvu nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi městem Bílina a společností 
SADIKI, s. r. o., za účelem provozování cukrárny na Mírovém náměstí čp. 88.  
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
631  
Úpravu v Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina v bodě 14 – Hodnocení a 
návrh na přidělení projektu. První odstavec bude nahrazen textem: Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví Městského úřadu Bílina provede předběžnou veřejnosprávní kontrolu žadatelů o 
veřejnou finanční podporu při přípravě materiálů před jejich zpracováním a zároveň 
doporučuje schválit nové znění bodu 15 – Vyúčtování grantu, odstavec e): Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví provede průběžnou veřejnoprávní kontrolu čerpání grantu.  
 

 
VI. odvolává 

 
632  
Paní Martinu Aubrechtovou Havlovou z hodnotící komise, na vlastní žádost.  
 
 

VII. projednala  
 
633  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost ze dne 11. 5. 2009 a 
ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru dopravy jednáním se 
společností Severočeské vodovody a kanalizace ohledně opravy propadlé kanalizace na 
křižovatce v ul. Palackého a Bezručova.      Taj. (OD) – 17. 06. 
 
 

VIII. nezaujala stanovisko 
 
634  
K materiálu č. 281 – zařazení akce – MŠ Čapkova, výměna oken a dveří, do plánu investic na 
rok 2009.  
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IX. bere na vědomí 
 
 
635  
Informaci pana Pavla Košťála – technického dozoru investora, ohledně stavu akce „Lávka 
přes řeku Bílinu a silnici I/13“.  
 
636  
Informaci vedoucí odboru školství a kultury o oznámení konání shromáždění za lepší 
budoucnost, a to dne 23. května 2009, v sídlišti Za Chlumem.  
 
 
637  
Žádost společnosti TRUNN, s. r. o., o pronájem prostor v bývalých kasárnách s tím, že 
pronájem těchto prostor přísluší Městským technickým službám Bílina.  
 
638  
Vyřízení žádosti Stavebního bytového družstva Bílina o opravu odvodňovacího žlabu v ul. 
Čapkova – odstraněním závad Městskými technickými službami Bílina.  
 
639  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospodaření za leden-duben 2009 
na skládce Chotovenka-pískovna.  
 
640  
Odstoupení pana Milana Pecháčka z funkce člena správní rady obecně prospěšné společnosti 
Bílinské lázně, na vlastní žádost.  
 
641  
Účast starosty města, tajemníka městského úřadu, vedoucí odboru školství a kultury a 
ředitelky Městských technických služeb Bílina na zahraniční služební cestě do litevského 
města Kelme, která se uskuteční ve dnech od 28. května do 1. června 2009.  
 
642  
Splnění usnesení č. 372 a) ze dne 15. dubna 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic jednáním s panem Karlem Císařem, 
ohledně opravy chodníku u bývalého zámku (klub 69).  
 
643  
Splnění usnesení č. 533 ze dne 6. května 2009, kterým bylo místostarostovi města uloženo 
projednat s řediteli příspěvkových organizací a ředitelem Rekreačního a sportovního zařízení 
Bílina, s. r. o., zásadní záležitosti týkající se jejich činnosti.  
 
 

X. stahuje z programu  
 
644  
Mat. č. 282 – Belinensis – městské hudební slavnosti v roce 2009.  
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645  
Vyhodnocení zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Kompletní výměna 
výtahu ve věžovém domě Za Chlumem 751, Bílina“, včetně rozpočtové změny č. 55/2009. 
 
646  
Vyhodnocení zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „SUNN – č. p. 675, 
676, 677 – výměna oken“, včetně rozpočtové změny č. 56/2009. 
 
647  
Vyhodnocení zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Výměna oken 
(+ balkón. dveří) v byt. domech v ul. 5. května č. p. 268, 269, 270 a 271 v Bílině“, včetně 
rozpočtové změny č. 57/2009. 
 
648  
Vyhodnocení zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „ZŠ Za Chlumem Bílina 
– GO vzduchotechniky ve stravovacím objektu“, včetně rozpočtové změny č. 58/2009. 
 
649  
Žádost Stavebního bytového družstva Bílina o vybudování parkoviště prostoru mezi domy 
č. p. 855 – 866 v ul. Čapkova. Materiál bude předložen na příští schůzi rady města.  
 

 

 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. schvaluje 
 
650  
Uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi panem René Štěpánkem a 
společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o.  
 

 
II. neschvaluje  

 
651  
Uzavření smlouvy o podmínkách bezplatného poskytnutí motorového vozidla společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., k používání pro služební i soukromé účely 
jednatele společnosti.  
 
 
 
 

Ing. Jaroslava Mrázová 
členka rady města 

Roman Šebek 
místostarosta města 

 


