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

Usnesení z 19. schůze v roce 2009, konané dne 14. října 2009 
 
 
Usnesení s termínem č.:  
1089   MTSB  19. 10.  
1091  taj.   19. 10.  
1116  taj. (MS, OD) 19. 10.  
1047  taj. (OD, ONI)  04. 11. 

1131  taj. (SÚ) 04. 11.  
1132  taj. (ONI) 01. 12.  
72  taj. (SÚ) 31. 12.  
1126  taj. (ONI, SÚ) 04/2010 

  
 
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 

 
Splněná usnesení č.: 1084, 1090, 1120 
 
____________________________________________________________________________________________ 

   

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. ukládá 
 
1131  

Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího stavebního úřadu připravit do další schůze 
rady města ošetření v uzavíraných kupních smlouvách, které spočívá v nemožnosti prodeje 
nemovitosti třetí osobě, pokud má kupující neuhrazené závazky vůči městu Bílina a zápisu 
této podmínky i do katastru nemovitostí.      Taj. (SÚ) – 04. 11.  
 
1132  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí zařadit akci „Osvětlení 
příjezdové komunikace včetně osvětlení prostorů garáží u bývalé pasovky v Bílině“, dle 
varianty č. 2, do rozpočtu a plánu investic na rok 2010.    Taj. (ONI) – 01. 12.  
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II. revokuje 
 
 
1133  
Usnesení rady města č. 961 ze dne 26. srpna 2009, kterým byl schválen záměr pronájmu 
pozemku p. č. 1908/2 k. ú. Bílina o výměře 1 826 m2 za účelem provozování zahrady, a to na 
dobu určitou do 31. října 2009, viz usnesení č. 1138. 
 
 

III. schvaluje 
 
 
1134  
Rozpočtovou změnu č. 138/2009 – navýšení rozpočtu rezervy rady města o příjmy 
z poskytnuté reklamy ve výši 100.000 Kč + DPH od společnosti Czech Coal.  
 
1135  
Rozpočtovou změnu č. 142/2009 – přijetí dotace a navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 
6.000 Kč na projekt „Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními pro rok 
2009“.  
 
1136  
Rozpočtovou změnu č. 146/2009 – úpravu rozpočtu odboru školství a kultury přesun 
finančních prostředků z Programu podpory kultury a literární fond a z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací na akci Belinensis, ve výši 50.000 Kč, na 
předfinancování dotace z Ústeckého kraje.  
 
1137  
Hlavní inventarizační komisi pro období od 1. listopadu 2009 do 31. října 2010 ve složení: 
předseda – Hajmová Jaroslava, tajemnice – Subá Kateřina, členové komise – Uhrová 
Miloslava, Musilová Magdaléna, Tomáš Pavel, Jedlička Oldřich, Čondlová Miroslava, 
Neubauerová Alena.  
 
1138  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1908/2 k. ú. Bílina o výměře 1 826 m2 za účelem provozování 
zahrady, a to na dobu určitou do 31. srpna 2010.  
 
1139  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1636/1 k. ú. Bílina o výměře cca 50 m2, za účelem 
umístění prodejního stánku. Nájemcem je pan Van Chiu Nguyen, bytem v Bílině, Čapkova 
847.  Roční nájemné je stanoveno na částku ve výši 15 Kč/m2, tj. 750 Kč/rok.  
 
1140  
Pronájem části pozemkové parcely č. 2432/2 o výměře 53 m2 k. ú. Bílina za účelem zajištění 
přístupu k rodinnému domu (manipulační plocha). Nájemcem je pan Václav Viktora, bytem 
Bílině, Na Větráku 413/28.  Nájemné je stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, 
tj. 159 Kč/rok.  
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1141  
Záměr poskytnutí dotace s SK K. M. H. – bodybuilding Bílina, o. s., ve výši 10.000 Kč na 
Mistrovství světa ve Velké Británii, které se koná ve dnech 24. – 25. 10. 2009.   
 
1142  
Záměr navýšení rozpočtu ZŠ Aléská na školu v přírodě ve výši 21.000 Kč na plánovaný výjezd 
do školy v přírodě ve IV. čtvrtletí 2009.  
 

 
IV. zamítá 

 
1143  
Žádost Společenství vlastníků domu v ul. ČSA 553 – 554 o provedení odvodnění pozemku 
1304/1 ve vlastnictví města Bíliny, dle návrhu řešení firmy Petr Bezold včetně cenové 
nabídky.  
 
1144  
Žádost občanského sdružení BABYBOX pro odložené děti – STATIM o finanční příspěvek na 
zřizování a provoz schránek pro odložené děti.    
 

 
V. jmenuje 

 
1145  
Pana Milana Pecháčka členem hodnotící komise pro výběrová řízení, s účinností od 14. října 
2009.    

 

VI. rozhodla 
 

1146  
Vypsat výběrové řízení na veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akce: 
a) Parkoviště osobních aut u domu č. p. 330 v Síbově ulici v Bílině 
b) Zpevnění komunikací u garáží – mezi ul. Východní a Čsl. armády 
c) Chodník v ulici Litoměřické v Bílině (před domy č. p. 797 a č. p. 798 
d) Služby útulku pro psy a kočky 
e) Komunikace pro pěší – chodník Za Chlumem (od parkoviště Fontány k č. p. 733) 
f) Chodník v sídlišti Za Chlumem v Bílině (před domy č. p. 716 a č. p. 725) 
g) Rekonstrukce veřejného osvětlení lokalita „Na Výsluní“ – Bílina 
 
1147  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „HNsP Bílina – zpracování 
projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace“ firmě SEAM Bílina, s. r. o., jako 
jedinému uchazeči.   
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1148  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „ZŠ Aléská 
Bílina – dvorní trakt (přestavba nádvoří u hlavního vstupu)“ je nabídka firmy HAVI, s. r. o., 
Teplice.  Druhou v pořadí je nabídka firmy KP servis, s. r. o., Most.  
 

 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
1149  
Usnesení zastupitelstva města č. 262 ze dne 23. října 2008, kterým byl schválen záměr 
prodeje podílu o velikosti 405/5349 v čp. 395/4, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, Bílina 
spolu s podílem na zastavěné parcele č. 1768/2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou, viz usnesení 
č. 1168. 
 
1150  
Usnesení zastupitelstva města č. 75 ze dne 23. dubna 2009, kterým byl schválen prodej 
podílu o velikosti 405/5349 v čp. 395/4, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, Bílina spolu 
s podílem na zastavěné parcele č. 1768/2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou, tj. 200.000 Kč. 
Kupujícími byli manželé Petr a Jaroslava Vršeckých, bytem v Bílině, Fišerova 395. Podpisem 
kupní smlouvy byl pověřen starosta města. Viz usnesení č. 1168. 
 
1151  
Usnesení zastupitelstva města č. 78 ze dne 23. dubna 2009, kterým byl schválen záměr 
prodeje pozemkové parcely č. 1528/4 k. ú. Bílina o výměře 300 m2 za cenu 250 Kč/m2, dle 
cenové mapy. Viz usnesení č. 1169. 
 
1152  
Usnesení zastupitelstva města č. 74 ze dne 23. dubna 2009, kterým byl schválen prodej 
parcely č. 1194/88 o výměře 657 m2 k. ú. Bílina oddělené geometrickým plánem č. 2256-
4/2009 z parcely č. 1194/1 k. ú. Bílina do podílového spoluvlastnictví, za kupní cenu 
180 Kč/m2, tj. 118.260 Kč. Kupující byla paní Lenka Kratochvílová, bytem v Bílině, SHD 565, 
jejíž podíl činil ¾, a paní Ivana Böhmová, bytem v Bílině, SHD 565, jejíž podíl činil ¼. Podpisem 
kupní smlouvy byl pověřen starosta města. Viz usnesení č. 1165. 
 
1153  
Usnesení zastupitelstva města č. 14 ze dne 12. února 2009, kterým byl schválen záměr 
prodeje pozemků p. č. 555/2, 556, 557, 558 a 559, za cenu dle Cenové mapy stavebních 
pozemků města Bíliny 250 Kč/m2. Viz usnesení č. 1166. 
 
1154  
Usnesení č. 153 ze dne 25. června 2009, kterým bylo schváleno opětovné zveřejnění záměru 
prodeje č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú.  Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina a budov bez 
čp/če stojících na parcele č. 85/1 k. ú.  Bílina za cenu 2.200.000 Kč navýšenou o náklady 
spojené s prodejem nemovitostí. Viz usnesení č. 1170. 
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VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
1155  
Rozpočtovou změnu č. 139/2009 – navýšení rozpočtu Městské policie Bílina o 1.150.000 Kč 
na nově přijaté strážníky.  
 
1156  
Rozpočtovou změnu č. 140/2009 – přijetí daru od firmy Basalt, s. r. o., Všechlapy ve výši 
175.000 Kč na opravu oplocení tenisových kurtů a zároveň uzavření smlouvy o poskytnutí 
finančního daru. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
1157  
Rozpočtovou změnu č. 141/2009 – přijetí úroků 190.000 Kč na přístrojové vybavení Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o.  
 
1158  
Rozpočtovou změnu č. 145/2009 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic v celkové výši 181.000 Kč na navýšení ceny na akci „Důlní 399 – 
zateplení severního štítu“.  
 
1159  
Dokumentaci vlivů záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010-
2030“, předloženou Ministerstvem životního prostředí.  
 
1160  
Výjimku z Pravidel pro dispozici k provádění rozpočtových změn pro rok 2009, která 
opravňuje radu města schvalovat rozpočtové změny do výše 5 % schváleného rozpočtu.  
 
1161  
Prodej pozemku p. č. 637/1 díl „a“ o výměře 116 m2 oddělené geometrickým plánem 
č. 2288-152/2009 z parcely č. 637/1 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 13.920 Kč. 
Kupujícími jsou manželé Jiří a Pavlína Eliášovi, bytem v Bílině, Za Chlumem 759. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
1162  
Prodej pozemku p. č. 1968/2  o výměře 399 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 100 Kč/m2, 
tj. 39.900 Kč. Kupujícími jsou manželé Antonín a Jana Majerovi, bytem v Bílině, Kyselská 
419/28. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
1163  
Prodej pozemku p. č. 23/212 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
80 Kč/m2, tj. 1.920 Kč. Kupujícím je paní Věra Svobodová, bytem v Mostě, Zd. Fibicha č. p. 
2591/bl. 286. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
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1164  
Prodej pozemku p. č. 2168/6 o výměře 128 m2a pozemku p. č. 2167/1  o výměře 2040 m2 
oddělené geometrickým plánem č. 2148-0301/2007 z pozemku p. č. 2167/1 vše k. ú. Bílina, 
za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 433.600 Kč. Kupujícím je pan Zdeněk Lehký, bytem v Bílině, 
SUNN 709. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
1165  
Prodej pozemku p. č. 1194/88 o výměře 657 m2 k. ú. Bílina oddělené geometrickým plánem 
č. 2256-4/2009 z pozemku p. č. 1194/1 k. ú. Bílina za kupní cenu 180 Kč/m2, tj. 118.260 Kč. 
Kupující je paní Lenka Kratochvílová, bytem v Bílině, SHD 565. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.  
 
1166  
Záměr prodeje pozemku p. č. 555/2  o výměře 32 m2, p. č. 556 o výměře 119 m2, p. č. 557 
o výměře 183 m2, p. č. 558 o výměře 113 m2, p. č. 559 o výměře 92 m2, vše k. ú. Bílina za 
kupní cenu 1 Kč/m2 s tím, že do dvou let od podpisu kupní smlouvy bude na náklady 
kupujícího tento svah zajištěn.  
 
1167  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/153 o výměře cca 580 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.  
 
1168  
Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 395/7, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, 
Bílina spolu s podílem na společných částech domu č. p. 395 a pozemku č. 1768/2 k. ú. Bílina 
o velikosti 405/5349 za cenu obvyklou, která činí 200.000 Kč.  
 
1169  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1528/4 k. ú. Bílina o výměře 300 m2 za cenu 200 Kč/m2.  
 
1170  
Záměr prodeje pozemku p. č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, 
Bílina a budov bez čp/če stojících na parcele č. 85/1 k. ú. Bílina za cenu 2.000.000 Kč 
navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí.    
          
1171  
Záměr zateplení panelového domu v ul. Za Chlumem 751 bl. 21 a v SUNNu 675, bl. 1 a 
souhlasí se zajištěním potřebné projektové dokumentace k podání žádosti do Programu 
Zelená úsporám.  
 
1172  
Podání žádosti o dotaci z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na zajištění 
vzdělávání v eGovernmentu s 15 % podílem města.  
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1173  
Žádost organizace HC Draci Bílina o použití části finančního příspěvku určeného dle usnesení 
zastupitelstva města č. 91 ze dne 23. dubna 2009 na pronájem ledové plochy a to na úhradu 
autobusové dopravy mužstev ve výši 60.000 Kč.  

 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
1174  
Žádost vlastníků bytů v domě Za Chlumem čp. 737 – 739 o úhradu nákladů za velkokapacitní 
kontejnery spojené s likvidací stavebního odpadu při rekonstrukci těchto domů.  
 
1175  
Žádost společnosti Klerus, s. r. o., o prodej budovy č. p. 374, Mostecké Předměstí, 
s pozemkem p. č. 2003/2 k. ú. Bílina.  
 
1176  
Žádost společnosti Autodoprava – Pneuservis P + P, s. r. o., o prodej části pozemku p. č. 
1683/154 o výměře cca 330 m2 k. ú. Bílina.  
 
1177  
Žádost spoluvlastníků domu čp. 643 – 645 ul. M. Švabinského, Bílina o prodej části pozemku 
p. č. 1683/6 o výměře cca 600 m2 k. ú. Bílina, s tím že, doporučuje spoluvlastníkům domu 
dlouhodobý pronájem pozemku.  
 
1178  
Nabídku paní Vladimíry Žižkové na výkup pozemku p. č. 2241/1, p. č. 2896/2 a p. č. 2931/2, 
vše k. ú. Bílina.    
 

 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 
 
1179  
Rozhodnutí o prominutí odvodu zadržených prostředků ve výši 4.977 Kč a doměření penále 
organizaci AVZO Sportovní střelba Bílina, v souladu s odst. 6) § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech v platném znění.  
 
1180  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 04/2009 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství.  

 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r o z h o d n o u t 
 
1181  
Zastavit řízení vymáhání pohledávek proti panu Jiřímu Černému pro nemajetnost.   
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1182  
Ponechat obecně závaznou vyhlášku č. 12/2007 o umísťování a době provozu VHP 
v územním obvodu města Bílina a obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kterou se upravuje 
OZV č. 12/2007, v platnosti a žádost pana Lehkého zamítnout.  
 

 

XII. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í 

 
 
1183  
Výkup pozemkové parcely č. 427/4 o výměře 16181 m2 v k. ú. Bílina, za cenu, o které 
rozhodne zastupitelstvo města po jednání s vlastníkem tohoto pozemku.  

 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
1184  
Plnění trvalého usnesení č. 139, ze dne 25. června 2009, kterým je tajemníkovi městského 
úřadu uloženo předkládat zastupitelstvu města přehled podaných žádostí o dotační tituly a 
jejich úspěšnost, a to za uplynulé čtvrtletí.  
 
1185  
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 219 ze dne 3. září 2009, kterým bylo tajemníkovi 
města uloženo připravit návrh na přidělení a případný prodej volných bytových jednotek 
v domě Za Chlumem 752 – 756, úkol trvá.  
 
1186  
Nabídku společnosti IMPULS Bílina, s. r. o., na převod veřejné infrastruktury včetně 
pozemků.  
 
1187  
Informaci o zrušení organizace Muzeum Bílina, o. p. s., k 1. prosinci 2009.  
 
1188  
Dopis pana Linharta týkající se porovnání provozu VHP a VLT.  
 
1189  
Dopis pana Ing. et Ing. Pavla Jaroše ze dne 22. září 2009, týkající se bezpečnostní situace ve 
městě Bílina.  
 
1190  
Informaci o vývoji prašnosti ve městě Bílina v letech 2007 - 2030.  
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XIV. bere na vědomí 
 
 

1191  
Splnění usnesení č. 1084 ze dne 16. září 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním předběžné cenové 
nabídky na projektovou dokumentaci na vytvoření obytné zóny v ul. Studentská v Bílině.  
 
1192  
Splnění usnesení č. 1090 ze dne 30. září 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucí odboru školství a kultury zpracováním přehledu zakoupeného 
nářadí na úpravu Židovského hřbitova a přehled úprav provedených na tomto hřbitově.  
 
1193  
Splnění usnesení č. 1120 ze dne 30. září 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru životního prostředí prověřením možnosti použití 
finančních prostředků na kácení od firem, které provádějí náhradní výsadbu s tím, že 
starosta města bude i nadále jednat s firmami o možnosti použití finančních prostředků i na 
kácení.  
 
1194  
Zápis z jednání komise pro školství, kultury a sport ze dne 21. září 2009.  
 
   

XV. stahuje z programu 
 
1195  
Materiál č. 625 – informace ředitelky Kulturního centra Kaskáda k open air akcím konaných 
na Letním amfiteátru na Kyselce v roce 2009 s tím, že tento materiál bude předložen na příští 
schůzi rady města. 
 
1196  
a) Materiál č. 561 – rozpočtovou změnu č. 131/2009 – přesun  finančních prostředků ve výši 

374.000 Kč na údržbu bytového hospodářství,  
b) materiál č. 581 – záměr zúčastnit se v roce 2010 Programu Podpora terénní práce, 
c) materiál č. 584 – organizační změnu na odboru dopravy,  
d) materiál č. 585 – organizační změnu na odboru správním a vnitřních věcí, 
e) materiál č. 596 – odpovědi na dotazy zastupitelů města na akci „Lávka přes řeku Bílinu a 

silnici I/13, Bílina“,  
f) materiál č. 604 – zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 

směrnice 04/2007 na akci „ZŠ Aléská Bílina – opravy učitelských WC“,  
g) materiál č. 605 – zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava komunikace 

Žižkovo údolí, Bílina“,  
h) materiál č. 606 – žádost společenství jednotek domu Břežánská 382 – 384 o oplocení 

zadního dvora tohoto domu,  
i) materiál č. 611 – žádosti o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, ul. Mírové náměstí 

čp. 88,  
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j) materiál č. 614 – zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedených následných 
veřejnoprávních kontrolách za III. čtvrtletí 2009, 

k) materiál č. 620 – splnění úkolů zaznamenaných v zápisu rady města ze dne 30. září 2009, 
l) materiál č. 624 – zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 7. října 2009, 
m) materiál č. 627 – další postup pro dokončení zpracování dokumentace EIA na stavbu 

„Silnice I/13 Bílina – obchvat“, 
n) materiál č. 631 – uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, ul. Mírové náměstí 48,  
o) materiál č. 636 – zprávu dozorčí rady společnosti Bílinské lázně, o. p. s., 
p) plnění usnesení č. 1089 – zadání veřejné zakázky na rekultivaci skládky Chotovenka, 
q) plnění usnesení č. 1091, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo předložit 

zprávu o stavu průběhu aktualizace regenerace památkových zón.   
r) plnění usnesení č. 1116 – vyjádření k příslušným bodům ze zápisu z komise pro životní 

prostředí, dopravu a bezpečnost ze dne 14. září 2009, 
a zároveň schvaluje konání schůze rady města v mimořádném termínu dne 19. října 2009 od 
13,00 hodin, kde budou tyto materiály projednány.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek  
místostarosta 

Josef Horáček 
starosta města 

 


