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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 

Usnesení z 24. schůze v roce 2009, konané dne 2. prosince 2009 
 
Usnesení s termínem č.: 
1279 taj. (ONI) 16. 12.  
1091 taj.  16. 12.   
72 taj. (SÚ) 31. 12. 
1320 taj. (ONI) 13. 01.  

1334 taj. (ONI) 13. 01.  
1342 taj. (ONI) 13. 01.  
1352 taj. (ONI) 13. 01.  
1126 taj.(ONI, SÚ) 14. 04.  

 

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 
1335/09 taj.  nařízení odvodů za odpisy 
 

Splněná usnesení: 1132, 1277, 1278, 1323  
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
1334  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic prověřením 
stavu jednotlivých oken v objektu MŠ Čapkova 869 a zajistit dílčí opravy.  Taj. (ONI) – 13. 01.  
 
1335  
Tajemníkovi městského úřadu při předkládání návrhů odpisů jednotlivých zařízení zařadit do 
materiálu nařízení odvodu jednotlivých částek za odpisy příslušnými organizacemi.  

Taj. – trvalý  
 

II. schvaluje 
 
1336  
Rozpočtovou změnu č. 172/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Domovem důchodců Bystřany, příspěvková organizace, ve výši 10.000 Kč na zkvalitnění 
života obyvatel domova.  Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
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1337  
Rozpočtovou změnu č. 173/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Bílinským gymnáziem, o. p. s., z Programu podpory společenských a zájmových organizací 
Města Bílina ve výši 7.000 Kč na 3. ročník Mezinárodní jazykové soutěže v angličtině BÍLINSKÝ 
BIG BEN, který se koná dne 10. prosince 2009. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
1338  
Rozpočtovou změnu č. 174/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA ve výši 5.000 Kč na Mistrovství Evropy ESKA, 
které se uskutečnilo ve dnech od 27. do 29. 11. 09 v Rakousku. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.   
 
1339  
Rozpočtovou změnu č. 177/2009 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské policie Bílina v celkové výši 639.000 Kč. 
 
1340  
Rozpočtovou změnu č. 185/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Atletickým klubem Bílina ve výši 14.000 Kč na soustředění talentované mládeže, které se 
uskuteční ve dnech 26. – 30. 12. 09 v Jablonci nad Nisou. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
1341  
Rozpočtovou změnu č. 186/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a LAWEN TENIS KLUB Bílina ve výši 10.000 Kč na sportovní oděv pro šestnáct hráčů. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1342  
Rozpočtovou změnu č. 187/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Historickým spolkem města Bílina ve výši 10.000 Kč na rekonstrukci klubovny v prostorách 
pivovaru. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. Zároveň ukládá tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic prošetřit potřebnost 
stavebních úprav v těchto prostorách; výsledek předložit radě města, včetně návrhu na 
řešení.         Taj. (ONI) – 13. 01.  
 
1343  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu – Grant za reprezentaci 
mezi městem Bílina a SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA ve výši 3.000 Kč za umístění 
na mistrovství ČR JKA a v lize JKA. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1344  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Danuší Gombárovou na byt č. 16, ul. Za Chlumem 756, na 
dobu určitou jednoho roku.  
 
1345  
Uzavření nájemní smlouvy se slečnou Adrienou Ďurišovou na byt č. 15, ul. Za Chlumem 753, 
na dobu určitou jednoho roku.  
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1346  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, ul. Za Chlumem 754 s panem Karlem Slezákem, na 
dobu určitou jednoho roku.  
 
1347  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Hanou Lepšíkovou na byt č. 7, ul. Za Chlumem 756, na dobu 
určitou jednoho roku.  
 
1348  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Pavlem Marcinem na byt č. 7, ul. Za Chlumem 754, na 
dobu určitou jednoho roku.  
 
1349  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Drahuší Moflárovou  na byt č. 3, ul. Za Chlumem 754, na 
dobu určitou jednoho roku.  
 
1350  
Uzavření nájemní smlouvy se slečnou Lucií Zahradníkovou v azylovém domě, Důlní 425.  
 
1351  
Žádost paní Alžběty Kokyové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou.  
 
1352  
Žádost společnosti DRINKS UNION, a. s., o společnou investici v restauraci U Kádi s tím, že 
město Bílina zahrne do plánu investic na rok 2010 částku ve výši 960.000 Kč na financování 
technického zhodnocení objektu „Restaurace U Kádi“ – úpravy objektu k poskytování 
ubytovací služby. Zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic připravit dodatek k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a 
společností DRINK UNION, a. s., a zajistit zpracování projektové dokumentace na tuto akci. 
         Taj. (ONI) – 13. 01.  
1353  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2093/3 o výměře cca 95 m2 k. ú. Bílina za 
účelem zřízení manipulační plochy před rodinným domem.  
 
1354  
Zrušení pracovního místa „Romský poradce“ na odboru sociálních věcí a zdravotnictví od 
1. 1. 2010.  
 
1355  
Zřízení pracovního místa „Terénní pracovník“ na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, na 
plný úvazek, na dobu neurčitou od 1. 1. 2010. 
 
1356  
Prodloužení doby trvání pracovního místa „Technický pracovník II“ na odboru nemovitostí a 
investic, a to na dobu určitou do 31. prosince 2010.  
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1357  
Změnu názvu pracovního místa „Koordinátor veřejné služby“ na „Pracovník veřejné služby – 
terénní práce“ zařazeného do odboru sociálních věcí a zdravotnictví a zároveň schvaluje 
prodloužení doby trvání tohoto pracovního místa, a to na dobu určitou do 31. prosince 2010.  
 
1358  
Změnu zařazení „Oddělení informatiky“ do kanceláře tajemníka.   
 
1359  
Zřízení pracovního místa „Právník“ na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazeného do kanceláře 
tajemníka a stanovuje celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Bílina od 1. ledna 2010 
na 118.   
 
1360  
Stanovení celkového počtu zaměstnanců Městského úřadu Bílina dle zákona č. 128/2000 Sb., 
§ 102, písm. j), o obcích v platném znění, od 1. ledna 2010 na 118, včetně zaměstnanců na 
rodičovské dovolené, a organizačních složek města v počtu Azylový dům – 9, Městská 
knihovna – 11, Dům s pečovatelskou službou – 7.  
 
1361  
Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
v roce 2010 na 28.  
 
1362  
Konání schůzí Rady města Bíliny v roce 2010 v těchto termínech: 
leden  13., 27.  červen  2., 16. 
únor  10.   červenec 14. 
březen  3., 17., 31.  srpen  4., 25. 
duben  14.   září  8., 22. 
květen  5., 19. 
 
1363  
Konání svatebních obřadů v roce 2010 v těchto termínech: 
leden  16.   srpen  14., 28. 
únor   13.   září  11., 25. 
březen  13., 27.  říjen  10. 
duben  10., 24.   listopad 13., 27. 
červen  12., 26.  prosinec 11.  
červenec 10., 24. 
Zároveň schvaluje jména oddávajících. 
 
1364  
Konání vítání občánků na rok 2010 v těchto termínech: 
březen  30.   září  21. 
červen  29.   prosinec 14. 
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1365  
Místo a čas konání svatebních obřadů v obřadní síni městského úřadu na rok 2010. 
 
1366  
Úpravu úhrad za poskytované služby dle návrhu předloženého odborem sociálních věcí a 
zdravotnictví, s platností od 1. ledna 2010.  
 
1367  
Vypsání výběrového řízení na funkci ředitel Kulturního centra Kaskáda v Bílině, příspěvková 
organizace dle návrhu předloženého vedoucí odboru školství a kultury.  
 
1368  
Uzavření pracovní smlouvy s Mgr. Antonínem Moravcem, pověřeným řízením KC Kaskáda 
v návaznosti na usnesení rady města č. VIII/1316 ze dne 18. 11. 2009 a současně mu 
schvaluje plat dle návrhu předloženého vedoucí odboru školství a kultury. Podpisem 
pracovní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1369  
Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Bílina a KC Kaskáda, jejímž předmětem je prodej 
knihy „Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1370  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 1279 z 18. listopadu 2009, kterým je 
tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic 
vypsáním výběrového řízení na akci „Zpracování kompletní projektové dokumentace na 
rekonstrukci městského divadla v Bílině“, a to do 16. prosince 2009.  
 
1371  
Dodatek č. 1 Směrnice č. 07/2003 – Metodický pokyn k Rozpočtovým pravidlům, dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru, s účinností od 2. prosince 2009. 
 
 

III. neschvaluje 
 
 
1372  
Změnu zařazení pracovních míst „Přestupky“ a „Přestupky II“ do odboru dopravy.  
 
 

IV. souhlasí 
 
 
1373  
S použitím znaku města Bíliny na CD SCHOLA VIVA BILINENSIS vydávané u příležitosti 
10. výročí činnosti organizace.  
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V. rozhodla 
 
1374  
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) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 
b) Blade server + VMware 

1375  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Služby útulku pro psy a kočky“ 
firmě David Kubalík – Útulek pro opuštěná zvířata Louny, jako jedinému uchazeči.   
 
1376  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Ostraha 
areálu Lázně Kyselka“ je nabídka firmy IMRICH ZÁHORČÍK – HLÍDACÍ AGENTURA DAGO 
Mariánské Radčice. Druhou v pořadí je nabídka firmy ČBS SEVER, spol. s. r. o., Sulejovice.  
 
1377  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění 
vodoinstalačních prací vč. oprav domovní kanalizace dle pokynů“ je nabídka firmy ESOX ETC, 
s. r. o., Račín.  Druhou v pořadí je nabídka firmy KP servis Most, s. r. o.  
 
1378  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění 
podlahářských prací dle pokynů“ je nabídka firmy Josef Gröschel, Bílina.  Druhou v pořadí je 
nabídka firmy KP servis Most, s. r. o.  
 
1379  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění 
zámečnických prací dle pokynů“ je nabídka firmy RADEK ŠLOSER Bílina.  Druhou v pořadí je 
nabídka firmy KP servis Most, s. r. o.  
 
1380  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění 
truhlářských prací dle pokynů“ je nabídka firmy Ing. Fuhrmann Antonín Hrobčice.  Druhou v 
pořadí je nabídka firmy Josef Gröschel, Bílina.  
 
1381  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění 
topenářských prací dle pokynů“ je nabídka firmy ESOX ETC, s. r. o., Račín.  Druhou v pořadí je 
nabídka firmy INTO-SERVIS spol. s. r. o., Litvínov.  
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1382  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění 
zednických a obkladačských prací dle pokynů“ je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina.  Druhou v 
pořadí je nabídka firmy MILAN ŠRAGA, Bílina.  
 
1383  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění 
plynoinstalačních prací včetně revizí odběrného plynového zařízení dle pokynů“ je nabídka 
firmy ESOX ETA, s. r. o., Račín.  Druhou v pořadí je nabídka firmy ZATMOST sdružení, Most.  
 
1384  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění 
elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů“ je nabídka firmy 
STANISLAV TEJČEK ELEKTROSERVIS, Bílina.  Druhou v pořadí je nabídka firmy VÁCLAV 
JELÍNEK, Teplice.  
 
1385  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění 
čištění, prohlídky a opravy kanalizace dle pokynů“ je nabídka firmy Vodohospodářský servis, 
a. s., Ústí nad Labem. Druhou v pořadí je nabídka firmy PURUM, s. r. o., Praha.  
 
1386  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nákup zdravotnického přístroje Ergoselct 
200 K pro HNsP“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII. odst. 5, společnosti KARDIO-LINE, s. r. o., 
Brno.  
 
1387  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Pořízení licencí Microsoft pro členy SMO 
ČR“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě DIGI TRADE, s. r. o., a to jako specializovanou 
zakázku.  
 

 
VI. ruší 

 
 
1388  
Usnesení rady města č. 686 ze dne 6. listopadu 1997, kterým bylo schváleno přidělení bytu 
osobě se statutem uprchlíka. Jedná se o byt č. 22 o velikosti 1+1, Za Chlumem 737, 
viz usnesení č. 1389. 
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VII. pověřuje 
 
 
1389  
Starostu města dalším jednáním o možnosti odkoupení prodejních stánků. 
 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   u l o ž i t 
 
 
1390  
Tajemníkovi městského úřadu připravit do příštího zasedání zastupitelstva města prodej 
bytových jednotek: byt č. 22 o velikosti 1+1, Za Chlumem 737 a byt č. 29 o velikosti 1+3, 
ul. Teplická 597.  
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
1391  
Rozpočtovou změnu č. 167/2009 – přijetí dotace ve výši 4.400.000 Kč na dávky sociální péče 
– příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postižené.  
 
1392  
Rozpočtovou změnu č. 168/2009 – přijetí dotace ve výši 5.599.000 Kč na dávky sociální péče 
– příspěvek na péči.  
 
1393  
Rozpočtovou změnu č. 175/2009 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77. 
      
1394  
Rozpočtovou změnu č. 176/2009 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu oboru nemovitost a investic v kapitole 07.  
 
1395  
Rozpočtovou změnu č. 178/2009 – přijetí finančního příspěvku na vytvoření pracovního 
místa v rámci veřejné služby v celkové výši 81.000 Kč.  
 
1396  
Rozpočtovou změnu č. 179/2009 – přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 674.000 Kč.  
 
1397  
Rozpočtovou změnu č. 180/2009 – přijetí dotace od Ministerstva vnitra ve výši 37.000 Kč na 
zabezpečení oken v domě se soustředěnou pečovatelskou službou.  
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1398  
Rozpočtovou změnu č. 181/2009 – přijetí dotace od Ministerstva vnitra ve výši 30.000 Kč na 
akci Posílení pouličního osvětlení.  
 
1399  
Rozpočtovou změnu č. 182/2009 – přijetí investičního daru od firmy ČEZ, a. s., Praha na akci 
vybudování zábradlí na komunikaci I/13 ve výši 1.000.000 Kč a rozpočtovou změnu 
č. 183/2009  na vybudování autobusových zastávek v ul. Teplická, 5. května a Chudeřice ve 
výši 500.000 Kč. Zároveň doporučuje pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy.  
 
1400  
Rozpočtovou změnu č. 184/2009 – přijetí podpory od Fondu soudržnosti a dotace od 
Státního fondu životního prostředí na zateplení a výměnu oken v ZŠ Aléská a v ZŠ Za 
Chlumem v celkové výši 28.969.000 Kč.   
 
1401  
Rozpočtovou změnu č. 192/2009 – přijetí finančních prostředků na věcné vybavení  JSDHO 
ve výši 20.000 Kč.  
 
1402  
Rozpočet města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2010 v této výši: 

Celkové příjmy ve výši: 228 769 000 Kč 
Financování ve výši: 69 077 000 Kč 
Celkové výdaje ve výši: 297 846 000 Kč 

 
 
1403  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Miroslavě Magaljasové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné.  
 
1404  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Dagmar 
Karalové za opožděně uhrazené dlužné nájemné. Poplatek z prodlení před zmírněním činí 
97.809 Kč, po zmírnění by činil 8.650 Kč.  
 
1405  
Uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci mezi městem Bílina a společností ČEZ, a. s., jejímž 
předmětem jsou základní principy dohody o spolupráci v dále vymezených oblastech, které 
budou následně konkretizovány jednotlivými smlouvami uzavřenými na základě této 
rámcové smlouvy. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1406  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a KC Kaskáda v Bílině, Želivského 7, jejímž 
předmětem je drobný dlouhodobý majetek ve výši pořizovací ceny 37.872 Kč. Zároveň 
doporučuje zastupitelstvu města schválit převést předmětný majetek do správy KC Kaskáda 
k jeho vlastnímu hospodářskému využití dodatkem zřizovací listiny, s tím, že doporučuje 
zastupitelstvu města uložit tajemníkovi městského úřadu připravit dodatek zřizovací listiny. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
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1407  
Předat nemovitý majetek (dětská hřiště a herní prvky) do správy Městským technickým 
službám Bílina k jejímu vlastnímu využití, dodatkem zřizovací listiny. 
 
1408  
Prodej pozemku p. č. 89/10 o výměře 74 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2014-
153/2005 z pozemku p. č. 89/1 k. ú. Bílina za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. 25.900 Kč. Kupujícím 
je paní Miluše Lovičová, bytem v Bílině, Mírové nám. 71/3. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
1409  
Prodej pozemku p. č. 336/83 dílu „a“ a dílu „b“ o celkové výměře 14 m2 oddělených 
geometrickým plánem č. 2289-153/2009 z pozemku p. č. 336/83 k. ú. Bílina, za kupní cenu  
250,00Kč/m2, tj. 3 500 Kč. Kupujícím je společnost Autodíly rychloservis, s. r. o., se sídlem 
v Bílině, Aléská 269. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1410  
Prodej pozemku p. č. 1683/153 o výměře 517 m2 a pozemku p. č. 1683/153 dílu „c“ o výměře 
35 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2316-256/2009 z pozemku p. č. 1683/153 k. ú. 
Bílina, za kupní cenu  150,00Kč/m2, tj. 82 800 Kč. Kupujícím je společnost Hostav Teplice spol. 
s r.o., se sídlem v Teplicích, Stará 147. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města.  
 
1411  
Prodej pozemku p. č. 1528/4 k. ú. Bílina o výměře 300 m2 za cenu 200 Kč/m2, tj. 60.000 Kč. 
Kupujícími jsou manželé Ing. Václav a Jiřina Mikoláškovi, bytem v Bílině, Východní 881/16. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
1412  
Uzavření smlouvy č. 154/09/4120 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2087/3 o výměře 
608 m2 k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové 
Město jako „převodcem“ a Městem Bílinou jako „nabyvatelem“.  Zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města.   
 
1413  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1980/2  o výměře 353 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 100 Kč/m2.  
 
1414  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 460 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
150 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.  
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1415  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1748/1 o výměře cca 85 m2 a části pozemku p. č. 1738 o 
výměře cca 35 m2 obě k. ú. Bílina za kupní cenu 150 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na 
vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.   
 
1416  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2379/1 o výměře 3 482 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
130 Kč/m2.  
 
1417  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/154 o výměře cca 40 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
150 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.   
 
1418  
Konání zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2010 v těchto termínech: 
únor  18.    
duben  22.    
červen  24. 
září   2., 30.  
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
1419  
Žádost společnosti SOMET CZ, s. r. o., o prodej objektu bez čp/če s pozemkem p. č. 1688/2 
o výměře 24 m2 k. ú. Bílina a objektu bez čp/če s pozemkem p. č. 1688/3 o výměře 15 m2 vše 
k. ú. Bílina, které se nacházejí v areálu bývalé ZŠ Teplická.  
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s o u h l a s i t 
 
1420  
S prodloužením termínu odevzdání Návrhu územního plánu Bílina a to nejpozději do 
15. února 2010. Zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit převod finančních 
prostředků ve výši 1.135.260 Kč vymezených na úhradu Návrhu územního plánu Bílina do 
roku 2010.  
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t 
 
 
1421  
Usnesení zastupitelstva města č. I/1 ze dne 25. března 1999, kterým bylo schváleno 
vyčlenění jedné bytové jednotky  pro zabezpečení integrace osob s přiznaným postavením 
uprchlíka a cizinců, na základě žádosti Ministerstva vnitra. Jedná se o byt č. 29 o velikosti 
1+3, ul. Teplická 597.  
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XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí 
 
 
1422  
Poděkování starostky obce Dolní Habartice, paní Heleny Kočkové, za finanční pomoc při 
bleskové povodni, kterou byla obec postižena 4. července 2009.  
 
1423  
Rezignaci pana Michala Mleje na funkci člena Rady města Bíliny.  
 
1424  
Informaci o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za III. čtvrtletí roku 2009.  
 
 

XIV. předkládá zastupitelstvu města k projednání 
 
1425  
Materiál č. 726 – Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13 s tím, že materiál bude doplněn o 
vyjádření JUDr. Coufalové.  
 
1426  
Žádosti o udělení výjimek z obecně závazné vyhlášky č. 12/2007 o umísťování a době 
provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina a z obecně závazné 
vyhlášky č. 4/2008, kterou se obecně závazná vyhláška č. 12/2007 upravuje. 
 
1427  
Nabídku na výkup silniční komunikace a komunikace pro pěší nacházející se dle 
geometrického plánu č. 2313-133/2009 na pozemku p. č. 2270/11 a pozemku p. č. 2270/8 
k. ú. Bílina a veřejného osvětlení.     
 
 

XV. bere na vědomí 
 
1428  
Splnění usnesení č. 1132 z 14. října 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zařazením akce „Osvětlení příjezdové 
komunikace včetně osvětlení prostorů garáží u bývalé pasovky v Bílině“, dle varianty č. 2, do 
rozpočtu a plánu investic na rok 2010.  
 
1429  
Splnění usnesení č. 1277 ze dne 18. listopadu 2009, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo předložit vyjádření odboru dopravy k vybudování sjezdu pro kočárky naproti 
restauraci Moskva.  
 
1430  
Splnění usnesení č. 1278 ze dne 18. listopadu 2009, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo vypsat výběrové řízení na ředitele KC Kaskáda.  
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1431  
Splnění usnesení č. 1323 z 18. listopadu 2009, kterým bylo řediteli městské policie a 
tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru dopravy, vedoucího odboru 
nemovitostí a investic zpracováním vyjádření k příslušným bodům zápisu z jednání komise 
pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost ze dne 9. listopadu 2009 s tím, že návrhy na 
opravy chodníků v ul. Síbova, Alšova a Palackého budou zařazeny do plánu oprav chodníků 
na rok 2010.  
 
1432  
Reakci pana Tomáše Bobrovniczkého, předsedy občanského sdružení Pure Music, na 
odvolání paní Bc. Ingrid Skopcové z funkce ředitelky KC Kaskáda.  
 
1433  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospodaření na skládce 
Chotovenka-pískovna za měsíc říjen 2009. 
 
1434  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o zrušení veřejné zakázky 
„Rekultivace skládky Chotovenka – pískovna“.  
 
1435  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 11. listopadu 2009.  
      
1436  
Informaci odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Bílina o zavedení Institutu 
veřejné služby do praxe.  
 
1437  
Námitky předložené Bc. Skopcovou k protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly 
č. 18/2009.  
 
1438  
Dopis pana Stanislava Nováčka, adresovaný Radě města Bíliny. 
 
1439  
Informaci místostarosty města z jednání pracovní komise týkající se možnosti výstavby domu 
pro seniory v Bílině. 
 
 

XVI. stahuje z programu 
 
 
1440  
Zápis z jednání komise pro rekonstrukci pivovaru a kasáren ze dne 2. listopadu 2009. 
Materiál bude předložen na příští schůzi rady města. 
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1441  
Materiál č. 743 – žádost o převzetí práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 
nebytových prostor v Zeleném domě – Fittnes centrum, z důvodu odstoupení zájemců od 
žádosti.   
 
1442  
Plnění usnesení č. 1272 – nákup zahradní techniky na úpravu travnaté plochy s tím, že bude 
svolána schůzka za účasti starosty, vedoucího odboru nemovitostí a investic a zástupce 
SK SIAD Bílina. Výsledek schůzky bude předložen na příští schůzi rady města.  
 
 

XVII. nezaujala stanovisko 
 
 
1443  
K vyhodnocení nabídek zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Provádění 
klempířských a pokrývačských prací dle pokynů“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


