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

Usnesení z 17. schůze v roce 2009, konané dne 16. září 2009 
 
 
Usnesení s termínem č.:  
72  taj. (SÚ) 31. 12.   1048  taj.  30. 09. 
1047  taj.(OD,ONI)   30. 09. 
 
 
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.: 953, 954, 955  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

   

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 

1047  

Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru dopravy s umístěním dopravních 

značek v  Ţiţkově údolí a dále vedoucího odboru nemovitostí a investic vypracováním 

levnější varianty moţnosti úpravy komunikace v Ţiţkově údolí s tím, ţe rada města uvolní 

finanční prostředky ve výši 500 tis Kč.     Taj (ONI, OD) – 30. 09. 

 
1048  
Tajemníkovi městského úřadu sjednat schůzku se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, 

Teplice a majitelem domu panem Karlem Císařem, ul. Komenského č. p. 33/24 za účelem 

projednání opravy kanalizace a komunikace.    Taj – 30. 09.  
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II. schvaluje 
 

1049  

Rozšíření podnájmu nebytových prostor zlatnictví (dle smlouvy č. 367 na Mírovém náměstí 

č. p. 88) vedle Jaromíra Černého – dalšímu podnájemci Radce Černé, IČ 74909011. 

 

1050  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35, o velikosti 1+2, Tyršova 320/10, kategorie 

„rozjezdový“ s panem Jakubem Jerie a se slečnou Lucií Sovovou na dobu určitou jednoho 

roku. 

 

1051  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 0+1, Tyršova 320/10, kategorie „rezerva 

města“ s panem Vlastimilem Maňkošem na dobu určitou 6 + 6 měsíců. 

 

1052  

Zadání specializované zakázky « HNsP Bílina - oprava havarijního stavu topení na odd. 

LDN - B » firmě ROSEZIN, Bílina a zařazení této akce do plánu investic v roce 2009. 

 

1053  

Rozpočtovou změnu č. 97/09 - přesun 60 000 Kč na výměnu vchodových dveří do budovy ZŠ 

Lidická. 

 

1054  

Rozpočtovou změnu č. 122/2009 – navýšení kapitoly 01- odboru ţivotního prostředí § 1014-

5169 o 170.000 Kč na veterinární činnost. 

 

1055  

Rozpočtovou změnu č. 123/2009 -  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 

a KLH Draci Bílina, o. s. ve výši 20 000 Kč na 3. ročník Podkrušnohorského poháru, který se 

bude konat 28. 11. 2009 v Bílině.     

 

1056  

Ropočtovou změnu č. 124/2009 přesun 151 000 Kč na akci výměna radiátorů v LDN v HNsP, 

viz usnesení č. 1052. 

 

1057  

Rozpočtovou změnu č. 125/2009 přesun 67 000 Kč na akci oprava propadlé kanalizace v 

komunikaci Za Chlumem. 

 

1058  

Rozpočtovou změnu č. 126/2009 navýšení rozpočtu odboru školství a kultury ve výši 

14.000 Kč za pronájem KD Fontány na setkání občanů zaniklých obcí a na Den seniorů. Bude 

hrazeno z Programu podpory společenských a zájmových organizací. 

 

1059  

Rozpočtovou změnu č. 127/2009 -  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem 

Bílina a společností CENTRED o. s. Pardubice o poskytnutí dotace ve výši 1 000 Kč na 

provoz neziskového projektu – webu pro seniory www.sedesatka.cz.    

 

http://www.sedesatka.cz/
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1060  

Rozpočtovou změnu č. 129/2009 – přesun 66 000 Kč na opravu přístupových chodníků v MŠ 

Aléská, viz usnesení č. 1070. 

 

1061  

Rozpočtovou změnu č. 130/2009 – navýšení rozpočtu Městské policie Bílina na opravu 

městského kamerového dohlíţecího systému po havárii zásahem blesku ze dne 4. července 

2009. 

 

1062  

Zadání akce na výměnu dvou kusů podruţných vchodových dveří do budovy ZŠ Lidická 

v Bílině, viz usnesení č. 1053. 

 

1063  

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě s názvem u521 TP Bílina, Praţská – 

kabelizace NN IE-12-4001357/010 spočívající ve strpění umístění a provozování zemního 

kabelového vedení NN. Předmětem smlouvy je umístění věcného břemene na část pozemku 

p. č. 271/5 k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci fyzickou osobou 

Ing. Petrem Dortem, bytem Louny, U Matky Boţí 992 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.   

 

1064  

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě s názvem u521 TP Bílina, Praţská – 

kabelizace NN IE-12-4001357/100 spočívající ve strpění umístění a provozování zemního 

kabelového vedení NN. Předmětem smlouvy je umístění věcného břemene na část pozemku 

p. č. 26/3 a 97 k. ú. Bílina-Újezd. Smlouva se uzavírá mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci fyzickou 

osobou Ing. Petrem Dortem, bytem Louny, U Matky Boţí 992 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.   

 

1065  

Zápis do kroniky města za rok 2008, dle předloţeného návrhu.  

 

1066  

Záměr zhotovení knihy o Bílině dle předloţeného materiálu. Na příští schůzi rady města 

připraví odbor školství a kultury rozpočtovou změnu a ţádost o zadání specializované 

zakázky v celkovém mnoţství 2000 ks s tím, ţe bude přihlédnuto k připomínkám členů rady 

města. 
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III. nezaujala stanovisko 
 
1067  
Rozpočtovou změnu č. 128/2009 navýšení rozpočtu odboru školství a kultury ve výši 

13.000 Kč za pronájem KD Fontány na akci „Rom Fest Emila Fičáka“.  

 
 
 

IV. rozhodla 
 

1068  

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) Základní škola Aléská Bílina – opravy učitelských WC (vč. oprav zatékání do prostorů 

umývárny učitelských WC) 

b) Základní škola Aléská Bílina – dvorní trakt (přestavba nádvoří a hlavního vstupu) 

 

1069  

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

akci «Multifunkční kopírovací stroj» je nabídka firmy KONICA MINOLTA spol. s. r. o. 

Teplice.  Druhou v pořadí je nabídka firmy Top servis kancelářská technika Praha. 

 

1070  

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

balkónových (lodţiových) stěn v DPS Havířská, č. p. 582/27 a 583/28, Bílina» je nabídka 

firmy Karel Mach Bílina.  Druhou v pořadí je nabídka firmy KOBLA spol. s. r. o. Most.  

 

1071  

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

Aléská Bílina – stavební úpravy hlavního vstupu» je nabídka firmy AMIGO Josef Brabec 

Louny.  Druhou v pořadí je nabídka firmy KP servis Most s.r.o. 

 

1072  

Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci «Oprava fasády Mírové 

náměstí čp. 89 a 90» firmě Ţejdlík Josef Bílina jako jedinému uchazeči. 

 

1073  

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

– výměna laviček – II. etapa» je nabídka firmy Ţejdlík Josef Bílina. Druhou v pořadí je 

nabídka firmy KP servis Most s. r. o.  

 

1074  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Vybudování dětského hřiště v areálu MŠ 

Čapkova, Bílina » dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, společnosti Happy World s. r. o. 

Praha, jako specializovanou zakázku 
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V. bere na vědomí 
 

1075  
Poděkování ředitele příspěvkové organizace Podkrušnohorského gymnázia Most, p. Mgr. 

Karla Vacka zástupcům města za finanční podporu na vymalování prostor školy na 

odloučeném pracovišti v Bílině.  

 

1076  

Informaci členky rady města Mgr. Hanzlíkové o předloţení veškerých dokladů ohledně 

stavby „Lávka přes řeku Bílinu a silnici I/13“. 

 

1077  
Splnění usnesení č. 954 ze dne 26. srpna 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloţeno zajistit soudního znalce na posouzení nutnosti výstavby podpůrné konstrukce při 

stavbě lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13. 

 

1078  

Splnění usnesení č. 955 ze dne 26. srpna 2009, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloţeno svolat jednání s firmou FRK, s. r. o., Kadaň, za účasti právníka a stavebního dozoru 

ohledně smlouvy o dílo a hlídání staveniště. 

 

1079  

Řešení ţádosti Společenství vlastníků jednotek ČSA 553-554, Bílina ohledně zaplavování 

sklepních prostor sráţkovými vodami z pozemku města Bíliny. 

 

1080  

Ţádost vlastníků p. p. č. 2085/1 a 2085/4-6, k. ú. Bílina a zároveň souhlasí s vydáním 

rozhodnutí o změně vyuţití území v souladu s právními úkony v rámci pořizování 

Územního plánu města Bílina. 

 

1081  

Navrţený harmonogram zpracování a projednávání rozpočtu na rok 2010. 

 

1082  
Ocenění v soutěţi s firmou ASEKOL, Praha – „O nejstarší sebraný elektrospotřebič“. 

 

 
 

VI. stahuje z programu 
 
 
1083  
Materiál č. 541 – ţádost o posouzení společné investice „Restaurace U Kádi“ s tím, ţe bude 

podána nová ţádost. 
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1084  
Materiál č. 543 – návrh studie „Studentská ulice“ s tím, ţe ukládá tajemníkovi městského 

úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním pořízení předběţné cenové 

nabídky na projektovou dokumentaci na vytvoření obytné zóny v ul. Studentská v Bílině. 

 

 

1085  

Materiál č. 537 - Belinensis 2009 s tím, ţe bude předloţeno na příštím zasedání rady města, tj. 

30. září 2009. 

 

 

1086  

Materiál č. 546 - vydání obecně závazné vyhlášky č. 04/2009 o místním poplatku za uţívání 

veřejného prostranství s tím, ţe bude předloţeno na příštím zasedání rady města, dle 

připomínek členů rady města. 

 

1087  

Materiál č. 548 - KC Kaskáda – pronájem restauračních zařízení s tím, ţe ředitelka KC 

Kaskáda připraví do příštího zasedání rady města, tj. 30. 9. 2009 výpočet na pronájem za m
2
 

(bez energií a dalších sluţeb) v KD Fontána, v Městském divadle Bílina a stánku v areálu 

letního kina za účelem provozování hostinské činnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Roman Šebek    Josef Horáček 

                               místostarosta města   starosta města 


