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

Usnesení z 18. schůze v roce 2009, konané dne 30. září 2009 
 
 
Usnesení s termínem č.:  
1084  taj. (ONI) 14. 10. 
1089   MTSB  14. 10.  
1090  taj. (OŠaK) 14. 10. 
1091  taj.   14. 10.  
1116  taj. (MS, OD) 14. 10.  

1120  taj. (OŽP) 14. 10.  
1047  taj. (OD, ONI)  04. 11. 
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.: 1047, 1048, 1092 
 
____________________________________________________________________________________________ 

   

R A D A   M Ě S T A 
 

I. revokuje 
 
1088  
Usnesení č. 1047 ze dne 16. září 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru dopravy umístěním dopravních značek v Žižkově údolí a 
vedoucího odboru nemovitostí a investic vypracováním levnější varianty možnosti úpravy 
komunikace v Žižkově údolí s tím, že rada města uvolní finanční prostředky ve výši 
500.000 Kč, viz usnesení č. 1092 a 1121. 
 

II. ukládá 
 
1089  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina připravit zadání veřejné zakázky dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci „Rekultivace skládky Chotovenka pískovna“ 
s tím, že na tuto akci bude použit i zisk vytvořený skládkováním.  MTSB – 14. 10.  
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1090  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí odboru školství a kultury zpracováním 
přehledu zakoupeného nářadí na úpravu Židovského hřbitova a přehledu úprav provedených 
na tomto hřbitově.         Taj. (OŠaK) – 14. 10.  
 
1091  
Tajemníkovi městského úřadu předložit zprávu o stavu průběhu aktualizace regenerace 
památkových zón.        Taj. (ONI) – 14. 10.  
 
1092  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru dopravy umístěním dopravních 
značek v Žižkově údolí a vedoucího odboru nemovitostí a investic vypracováním levnější 
varianty možnosti úpravy komunikace v Žižkově údolí s tím, že výše investice na tuto akci 
bude činit maximálně 500.000 Kč vč. DPH.       
 
 

III. schvaluje 
 
1093  
Rozpočtovou měnu č. 132/2009 – úpravu rozpočtu odboru školství a kultury – přesun 
finančních prostředků z Programu podpory kultury a literární fond na akci Belinensis, ve výši 
40.000 Kč. Zároveň pověřuje organizací akce Belinensis v roce 2009 člena zastupitelstva 
města pana Zdeňka Rendla ml. a KC Kaskáda.  
 
1094  
Rozpočtovou změnu č. 133/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory kultury a literární fond mezi městem Bílina a  Městským pěveckým souborem 
SCHOLA VIVA BILINENSIS ve výši 22.000 Kč.  
 
1095  
Rozpočtovou změnu č. 134/2009 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
pro Klub důchodců I ve výši 15.000 Kč z Programu podpory společenských a zájmových 
organizací a dále uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory společenských a 
zájmových organizací mezi městem Bílina a Svazem důchodců ČR ve výši 10.000 Kč a 
Domovem důchodců Dubí ve výši 5.000 Kč.  Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
 
1096  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a společností ADART spol. s r. o., jejímž předmětem je 
vydání knihy o Bílině dle předloženého návrhu. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu 
č. 135/2009 – přesun finančních prostředků z neuskutečněných akcí jednotlivých odborů a 
tím navýšení rozpočtu odboru školství a kultury ve výši 591.000 Kč na vydání knihy o Bílině 
vč. nákladů s tím spojených. Prodejní cena knihy bude činit 250 Kč. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. Současně určuje starostu a místostarostu města jako kontaktní 
osobu pro vydání nové knihy o Bílině.  
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1097  
Rozpočtovou změnu č. 136/2009 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a SK SIAD Bílina ve výši 20.000 Kč na provedené práce ve sportovním areálu Tyršova zahrada 
– řez přerostlých stromů a odstranění stromů ve špatném stavu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
1098  
Uzavření darovací smlouvy o přijetí věcného daru (počítačové sestavy) pro Klub důchodců I. 
mezi městem Bílina a OV KSČM Teplice. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1099  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 455 m2 k. ú. Bílina za účelem 
sjednocení prostoru za pneuservisem.  
 
1100  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve strpění umístění a provozování 
zařízení distribuční soustavy elektrizační soustavy energetického zařízení zemního 
kabelového vedení NN, přípojkové skříně 10 ks, rozpojovací skříně 3 ks. Předmětem smlouvy 
je umístění věcného břemene na část pozemků p. č. 6/2, 9/2, 9/5, 11, 12/1, 20, 38, 70, 
1729/1, 1748/1, 1748/6, 1752 a 1757 v k. ú. Bílina. Smlouva č. IE-12-4001313/PVB001 se 
uzavírá mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem  Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
zastoupenou na základě plné moci společností I & C Energo, a. s., Divize Enprospol., se 
sídlem Ústí nad Labem, Panská 1423/19, PSČ 400 01 jako stranou oprávněnou z věcného 
břemene a Městem Bílinou jako stranou povinnou z věcného břemene.  Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
  
1101  
Žádost SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA o použití městského znaku v rámci 
Mistrovství Evropy JKA v karate pro kategorie dětí, mládeže a masters, které se uskuteční ve 
dnech 22. - 23. 5. 2010 v Bílině.  
 
1102  
Žádost společnosti S & D, Nakladatelství a vydavatelství, s. r. o., o použití městského znaku 
na Velkou turistickou encyklopedii Ústeckého kraje.  
 
1103  
Úpravu ceníku Domu dětí a mládeže – provozování doplňkové činnosti půjčování kostýmů, 
dle předloženého návrhu, s účinností od 1. října 2009.  
 
1104  
Žádost paní Gertrudy Buchtové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou.  
 
1105  
Žádost paní Milady Tutkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou.  
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1106  
Žádost paní Danuše Očkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou.  

 
1107  
Žádost paní Terezie Schafferové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 

 
1108  
Stanovisko bytové komise dle zápisu ze dne 23. září 2009, vyjma bodu 3 a) – žádost pana 
Žižky a slečny Kaslové bude zaevidována. 
 
1109  
Záměr spolufinancování meziměstské autobusové linky na trase Litvínov – Bílina – Louny – 
Praha měsíční částkou ve výši 3.000 Kč.  
 
1110  
Úpravu Jednacího řádu Rady města Bíliny, s účinností od 14. 10. 2009, následovně: 
Nový článek 15 – ZVEŘEJNĚNÍ MATERIÁLŮ RADY MĚSTA: 
1. Materiály rady města budou uveřejňovány na portálu – na internetových stránkách 

města. 
2. Přístup na tento portál mají pouze členové zastupitelstva města, kterým bude na vlastní 

písemnou žádost sděleno přístupové heslo (každý člen zastupitelstva města obdrží své 
vlastní heslo) 

3. Materiály rady města musí být uveřejněny na portálu nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne konání rady města a jsou zde zastupitelům města k dispozici pouze k nahlédnutí. 

4. Materiály rady města budou na tomto portálu zveřejněny do doby schválení činnosti 
rady města v samostatné působnosti zastupitelstvem města za uvedené období; 
následující pracovní den budou materiály odstraněny.  

 
 

IV. neschvaluje 
 
 
1111  
Zřízení pracovního místa – manažer projektů a navýšení počtu pracovníků odboru 
nemovitostí a investic.  
 
 

V. zamítá 
 
 
1112  
Žádost MŠ Síbova o navýšení rozpočtu na platy v jeslích s tím, že finanční prostředky si 
uhradí z fondu odměn.  
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VI. rozhodla 
 
1113  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „DDM – návrh a výroba kostýmů pro aerobic 
skupiny Caviky a skupiny Cik – Cak“ dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII odst. 5, firmě Jaroslava 
Štejnarová, Jirkov, jako specializovanou zakázku.  
 
1114  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci veřejného osvětlení v lokalitě Důlní“ dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, 
společnosti Martia, a. s., středisko Ostrov, jako specializovanou zakázku.  
 
1115  
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 
„Oprava silnice mezi ul. 5. května a Bílinská, Bílina“.  

 
VII. projednala 

 
1116  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost ze dne 14. září 2009 a 
ukládá tajemníkovi městského úřadu zpracovat vyjádření k příslušným bodům tohoto zápisu 
do jednání rady města dne 14. října 2009:  
a) Jednat s majitelem objektu č. p. 101 panem Karlem Císařem (budova u klubu 69 v parku u 

Husitské Bašty) ohledně zajištění opravy kanalizační přípojky na tomto pozemku. 
b) Navrhnout koncepční řešení týkající se parkování v ul. Jiráskova a Síbova.  
c) Prověřit možnost koncepčního řešení křižovatky komunikace č. I/13 u koupaliště tak, aby 

bylo umožněno odbočení vozidlům při příjezdu od Mostu do Bíliny do ul. 5. května.  
Taj. (MS, OD) – 14. 10.  

 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
1117  
Prodej motorových vozidel Multicar M 25 P, LIAZ 110.810 BOBR, LIAZ BOBR PRES 13,6 za 
doporučenou cenu ze znaleckých posudků.  
  
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t 
 
 

1118  
Část usnesení zastupitelstva města č. 247 ze dne 3. září 2009, kterým bylo schváleno 
vytvoření Technologického centra Bílina v přibližně dvou třetinách prostor a ploch zámeckého 
pivovaru v Bílině.   
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X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v z í t   n a   v ě d o m í 
 
 
1119  
Poděkování starosty obce Horní Habartice, pana Miroslava Podaného, za finanční pomoc při 
bleskové povodni, kterou byla obec postižena 4. července 2009.  
 
 

XI. bere na vědomí 
 
1120  
Plnění trvalého usnesení č. 179/2004 – informaci odboru životního prostředí o plánovaném 
kácení 16 ks topolů rostoucích podél chodníku u silnice E 442 v Bílině (zadní trakt areálu 
bývalé ZŠ na Teplické ulici), s tím, že ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího 
odboru životního prostředí prověřením možnosti použití finančních prostředků na kácení od 
firem, které provádějí náhradní výsadbu.     Taj. (OŽP) – 14. 10.  
 
1121  
Splnění usnesení č. 1047 ze dne 16. září 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru dopravy umístěním dopravních značek v Žižkově údolí a 
vedoucího odboru nemovitostí a investic vypracováním levnější varianty možnosti úpravy 
komunikace v Žižkově údolí s tím, že odbor nemovitostí a investic osloví alespoň tři firmy 
z blízkého okolí s možností vypracování nabídky na opravu této komunikace, s určením 
částky za opravu 1 m2.  
 
1122  
Plnění usnesení č. 1048 ze dne 16. září 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo sjednat schůzku se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, Teplice a majitelem 
nemovitosti v ul. Komenského č. p. 33/24, panem Karlem Císařem, za účelem projednání 
opravy a kanalizace a komunikace.  
 
1123  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospodaření na skládce 
Chotovenka-pískovna za období od ledna do září 2009.  
 
1124  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 9. září 2009. 
 
1125  
Zápis z jednání komise pro rekonstrukci pivovaru a kasáren ze dne 23. září 2009.  
 
1126  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o objektech čp. 216, 217 a 223, Újezdské Předměstí, 
Bílina a ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a 
investic a vedoucího stavebního úřadu, provést ve spolupráci s právníkem kroky k odstranění 
těchto nemovitostí s tím, že obyvatelé těchto domů budou upozorněni na nutnost opuštění 
těchto objektů nejpozději do 31. března 2010.    Taj. (ONI, SÚ) – 04/2010  
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1127  
Účast strážníků Městské policie Bílina včetně mobilní služebny na celorepublikovém srazu 
policejních sborů, který se uskuteční ve dnech od 13. do 14. října 2009 v Kroměříži.  
 
1128  
Informaci ředitelky KC Kaskáda o vypsání výběrových řízení na pronájem nebytových prostor 
v KD Fontána, v Městském divadle Bílina a stánku v letním amfiteátru za účelem provozování 
hostinské činnosti.  
 

XII. nezaujala stanovisko 
 
 
1129  
K materiálu č. 578 – rozpočtová změna č. 137/2009 – přesun v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 39.000 Kč na akci  9-013 MŠ Čapkova - oplocení vč. podezdívky.  
 
 

XIII. stahuje z programu 
 
 
1130  
Materiál č. 561 – rozpočtová změna č. 131/2009 – přesun finančních prostředků v rámci 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 374.000 Kč na údržbu bytového hospodářství. 
Materiál bude dopracován a znovu předložen na příští schůzi rady města.  
 
  
 
 

 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


