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R A D A    M Ě S T A    B Í L I N Y 

 

 
 

Usnesení z 22. schůze konané dne 24. října 2007 
 

 

Usnesení s termínem č.: 

888  st.,MTSB,ONI 07. 11.   927 OD, ONI, TS 21. 11. 

890  MS  07. 11.   856 KC  30. 11.  

928  taj.  07. 11.   721 MTSB  01/2008 

929  taj.  07. 11.   435 OŽP  31. 12. 

930     ONI  07. 11.    

 

Trvalá usnesení č.: 

489/01  MS, ved. odb.     938/06  ONI – čtvrtletně 

607/03  MTSB – měsíčně    326/06  taj.,TS,MěP – čtvrtletně 

1143/03 ONI      124/07  ONI – pololetně 

179/04  OŽP      273/07  MTSB  

2/06  SÚ      274/07  MěP 

3/06  MTSB 

______________________________________________________ 

 

R A D A   M Ě S T A  
 

I. ukládá 
 

927  

Vedoucím odboru dopravy, vedoucímu odboru nemovitostí a investic a ředitelce MTSB provést 

kontrolu chodníků (jejich propady), zhotovených v roce 2006 a 2007. V případě zjištění závad 

uplatnit reklamace. O výsledku šetření bude rada města informována.  

OD, ONI, TS – 21. 11. 
928  

Tajemníkovi městského úřadu informovat radu města o ustanovení a personálním sloţení Místního 

akčního týmu (MAT) pro souţití občanů různých národností na sídlištích.  taj. – 07. 11. 

           

929  

Tajemníkovi městského úřadu prověřit, zda v projektové dokumentaci pro akci «Rekonstrukce 

veřejného osvětlení – II. etapa » je zahrnuto úsporné zařízení pro provoz veřejného osvětlení. 

           taj.  – 07. 11. 

930  

Odboru nemovitostí a investic zadat vypracování projektové dokumentace na okruţní křiţovatky 

Seifertova x Praţská x Tyršova x 5. května a Pivovarské náměstí.    ONI – 07. 11. 

 

931  

Tajemníkovi městského úřadu zjistit příčinu rozdílu (včetně zdůvodnění) poloţkového rozpočtu 

projektanta a dodavatele stavby, u investiční akce „Rybníky Bezovka“.   taj.  – 07.11.   
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II. schvaluje  
 

932  

Odměnu ředitelce ZŠ Za Chlumem, Mgr. E. Flenderové, dle § 224 odst. 2a) zákona   č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce. 

 

933  

Rozpočtovou změnu č. 136/2007 - navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 160.000,- Kč na energie.  

 

934  

Rozpočtovou změnu č. 141/2007 -  navýšení rozpočtu ONI z pojistného plnění o částku 108 000,- Kč 

v kapitole 77 -  rezerva DINA. 

 

935  

Rozpočtovou změnu č. 144/2007 - navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve výši 30 000,- Kč na pořádání    

5. ročníku bílinských hudebních slavností Belinensis. 

 

936  

Rozpočtovou změnu č. 146/ 2007 - navýšení rozpočtu ZŠ Lidická na pořádání plavecké štafety pro 

ţáky bílinských základních škol ve výši 7.500,- Kč.   

 

937  

Rozpočtovou změnu č. 148/2007 ONI - přesun 30 000,- Kč z pol. 5151 – bytové hospodářství na pol. 

5151 – nebytové hospodářství.     

 

938  

Rozpočtovou změnu č. 150/2007 - přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši  5.640,- 

Kč, pro Lesy ČR,s.p. Velemín. 

 

939  

Rozpočtovou změnu č. 154/2007 – navýšení finančních prostředků ONI na akci « HNsP – oprava 

výtahů, výtahových dveří » o částku 230 000,- Kč. 

 

940  

Bezúplatný převod 2 kusů sítí na tenis a odbíjenou v celkové pořizovací ceně 4 950,00 Kč, z majetku 

města Bíliny do majetku ZŠ Aléská v Bílině. 

 

941  

Uzavření smlouvy o výpůjčce notebooků (včetně příslušenství), s ředitelem a zástupcem Městské 

policie v Bílině, po dobu trvání jejich pracovního poměru. 

 

942  

Nabídnutí prodeje pozemků z majetku města: p.p.č. 269/129 manţelům Kebrtovým , p.p.č. 269/130  

p. Petru Nájemníkovi, p.p.č. 269/131 manţelům Váţným, p.p.č. 269/133 manţelům Čamborovým a 

Evě Hoškové a doporučuje prodej za 50 %  cenu, dle cenové mapy pozemků.   

 

943  

Ceník pro rekultivaci skládky Chotovenka – pískovna, na dobu  od 1. listopadu do 31. prosince 2007.  

 

944  

Zařazení opravy štítu domu v majetku města č.p. 73 ul. Wolkerova, do plánu oprav na rok 2008. 
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III. rozhodla 
 

945  

Vypsat výběrová řízení  na zakázku malého rozsahu dle Směrnice MěÚ č. 04/2007 pro akce : 

1. « Oprava chodníku po pokládce NN a vybudování nového chodníku, ul. Praţská  – pravá strana v           

Bílině », 

2. « Oprava chodníku po pokládce NN, ul. Bořeňská, Kmochova, Nerudova,  Fűgnerova a  

Bezejmenná »,  

3. « Zjednodušená pasportizace zeleně na území města Bílina »,  

4. « Aktualizace cenové mapy stavebních pozemků města Bílina »  

5. « Sotware Office 2007 MVL ».  

 

946  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci  «HNsP – 

oprava elektroinstalace v areálu dopravy – II.etapa», je nabídka firmy Stanislav Tejček – 

Elektroservis Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy Bz-tech, s.r.o. Chomutov. 

 

947  

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

oken Wolkerova čp.73 (směr do náměstí) v Bílině» je  nabídka firmy Idealfenster a.s. Chudeřice. Na 

druhém místě se umístila nabídka firmy EXIMET PLAST s.r.o. Ţatec. 

 

948  

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

oken Mírové náměstí čp. 71 v  Bílině » je nabídka firmy Idealfenster a.s. Chudeřice. Na druhém místě 

se umístila nabídka firmy PROFIFENSTER s.r.o. Most. 

 

949  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci  «HNsP – 

oprava výtahů, výtahových dveří», je  nabídka firmy Výtahy Vaněrka s.r.o. Duchcov. Druhou v 

pořadí je nabídka firmy HASMAN –výtahy Most. 

 

950  

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

komunikací v Bílině», je  nabídka firmy SSŢ a.s., závod Ústí nad Labem, s tím, ţe akce bude 

realizována do výše schválené rozpočtové ceny, tzn. bude upuštěno od opravy parkoviště Fűgnerova. 

Druhou v pořadí je nabídka firmy VHS spol. s.r.o. Teplice. 

 

951  

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

chodníku po kabelizaci – Srbsko v Bílině», je  nabídka firmy Ţejdlík Josef Bílina. Druhou v pořadí je 

nabídka firmy Arpáš Petr s.r.o. Bílina. 

 

952  

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

chodníku po pokládce NN, ul.Praţská – levá strana v Bílině», je  nabídka firmy MAKOMA  s.r.o. 

Duchcov. Druhou v pořadí je nabídka firmy Arpáš Petr s.r.o. Bílina. 

 

953  

Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 pro akci 

«Rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa ».  
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954  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «  Rekonstrukce VO Praţská – I. etapa – kabelové 

rozvody vč. stoţárových pouzder » dle směrnice MěÚ č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č.VIII odst. 5, firmě ELINS-Litvínov, spol. s r.o., 

IČ 44566611 a to jako specializovanou zakázku. 

 

955  

Uzavřít smlouvu o pronájmu restaurace „Na Kyselce“ u koupaliště se společností DRINKS UNION, 

a.s., se sídlem Dráţďanská 80, Ústí nad Labem, s platností od 1. prosince 2007.  

 

 

IV. ruší 
 

956  

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci  «ZŠ Praţské 

Předměstí Bílina – úprava nástupového prostoru  (pouze vybudování oplocení) »  a ukládá odboru 

nemovitostí a investic vypsat na uvedenou akci nové výběrové řízení, v souladu s projektovou 

dokumentací.  

 

957  

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci  „HNsP – výměna 

oken na lůţkovém oddělení“ a ukládá odboru nemovitostí a investic vypsat na uvedenou akci nové 

výběrové řízení.  

 

958  

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č.04/2007 na akci  «HNsP – automatické 

dveře ». a ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic vypsat na uvedenou akci nové výběrové 

řízení.   

 

959  

Komisi pro ţivotní prostředí, dopravu a výstavbu a dále bezpečnostní komisi, včetně odvolání jejich 

členů, předsedů a tajemníků jednotlivých komisí, ke dni 31. prosince 2007. 

 

 

V. zřizuje 
 

960  

Ke dni 1. ledna 2008 komisi pro ţivotní prostředí, dopravu a bezpečnost. 

 

 

VI. jmenuje 
 

961  

Ve smyslu § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 předsedou komise pro ţivotní prostředí, 

dopravu a bezpečnost, pana Rostislava Aulického (ODS), členy komise:  p. Petra procházku (ODS), 

Václava Hejdu (ODS), Břetislava Ondráka (SNK-ED), Bedřicha Kubastu (HNHRM), Václava Jeţka 

(HNHRM), Vladimíra Řáhu (HNHRM), Nagy Štefana (KSČM), Václava Mojţíše (KSČM), Milana 

Pecháčka (ČSSD), Kamila Pundu (ČSSD), Milana Šraga (LiRA), Tomáše Kačírka (LiRA). 

Tajemníkem komise jmenuje pana Tomáše Pulcharta, s platností od 1. ledna 2008.   

 

962  

Tajemnicí lázeňské komise paní Yvonu Bártovou, s platností od 1. ledna 2008. 
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VII. projednala 
 

963  

Zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 8. října 2007. Dále viz 

usnesení 927.   

 

 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města ke   s c h v á l e n í  
 

964  

Uzavření zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti „Muzeum Bílina o. p. s.“, se sídlem 

Bílina, ul. Vrchlická č.p. 270 mezi Městem Bílina a Bílinskou přírodovědnou společností, 

zastoupenou panem Ing. Karlem Machem Ph.D, vyjma odst. 1.2., čl. 3.  

 

965  

Program podpory sportu ve městě Bílina, s úpravami v bodě 2: písm. c) – grant na odměnu trenéra – 

500 000,- Kč a doplněním písmena d) rezerva rady 300 000,- Kč, s účinností od 1. ledna 2008. 

 

966  

Program podpory kultury a literární fond města Bíliny, s účinností od 1. ledna 2008. 

 

967  

Přijetí dotace od Krajského úřadu Ústí nad Labem pro ZŠ Lidická ve výši 30.000,- Kč, na dotační 

program „Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a neziskovými 

organizacemi pro rok 2007“. Zároveň doporučuje schválit rozpočtovou změnu č. 153/2007.  

 

968  

Rozpočtový výhled města Bíliny na rok 2008 – 2009. 

 

969  

Rozpočtovou změnu č. 140/2007 přijetí investiční dotace od Krajského úřadu Ústí nad Labem ve výši 

492 000,- Kč na akci rybníky Bezovka. Zároveň doporučuje schválit změnu zaúčtování akce z 

poloţky 5171 na 6121. 

 

970  

Rozpočtovou změnu č. 149/2007 - přijetí dotace od Úřadu práce Teplice pro MěTS Bílina na veřejně 

prospěšné práce ve výši 302 000,- Kč. 

 

971  

Rozpočtovou změnu č. 151/2007 -  přijetí dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje na financování 

I. etapy komunitního plánování. 

 

972  

Rozpočtovou změnu č. 152/2007 -   financování  části III.  etapy  komunitního plánování. 

 

973  

Prodej pozemkové parcely č. 830/13 o výměře 2 m
2
, v k.ú. Bílina, za cenu 100,- Kč/m

2
. Kupujícími 

jsou manţelé Oldřich a Marie Jelínkovi, bytem v Číţkovicích, Číţkovice 181.   
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974  

Prodej pozemkové parcely č. 1850/2 o výměře 73 m
2
  v k.ú. Bílina, za cenu 200,-- Kč/m

2
. Kupujícím 

je společnost TECH-IT s.r.o. se sídlem Topolová 163, 417 03 Dubí u Teplic. 

 

975  

Prodej pozemkové parcely č. 1830/6 o výměře 26 m
2
 oddělené geometrickým plánem č. 2174-

111/2007 z parcely č. 1830/1 v k.ú. Bílina, za cenu 150,-- Kč/m
2
. Kupujícím je pan Jaroslav 

Procházka bytem v Teplicích, Trnovanská 1277.  

 

976  

Prodej pozemkové parcely č. 927/8 o výměře 23 m
2
 v k.ú. Bílina za cenu 90,--Kč/m

2
. Kupujícími 

jsou manţelé Rudolf  a Alena Papschovi, bytem v Bílině, Čapkova 845.  

 

977  

a) Prodej ideální části v rozsahu podílu 716/3476 odpovídajícímu bytové jednotce č. 0897/001 v ul. 

Studentská v budově čp. 897 za kupní cenu 1.080,-Kč/m
2
, celková cena činí 77.328,- Kč, převod 

spoluvlastnický práv k podílu o velikosti 716/3476 na společných částech budovy čp. 897, převod 

spoluvlastnických práv k podílu o velikosti 716/3476 na zastavěném pozemku č. 1636/303. 

Kupujícími jsou manţelé Vladislav a Jana Šťastných, bytem v Bílině, Studentská čp. 897.  

 

b) Prodej ideální části v rozsahu podílu 598/3476 odpovídajícímu bytové jednotce č. 0897/002 v ul. 

Studentská v budově čp. 897 za kupní cenu 1.080,-Kč/m
2
, celková cena činí 64.584,- Kč, převod 

spoluvlastnický práv k podílu o velikosti 598/3476 na společných částech budovy čp. 897, převod 

spoluvlastnických práv k podílu o velikosti 598/3476 na zastavěném pozemku č. 1636/303. 

Kupujícími jsou manţelé František a Františka Englerovi, bytem v Bílině, Studentská čp. 897.  

 

c) Prodej ideální části v rozsahu podílu 424/3476 odpovídajícímu bytové jednotce č. 0897/003 v ul. 

Studentská v budově čp. 897 za kupní cenu 1.080,-Kč/m
2
, celková cena činí 45.792,- Kč, převod 

spoluvlastnický práv k podílu o velikosti 424/3476 na společných částech budovy čp. 897, převod 

spoluvlastnických práv k podílu o velikosti 424/3476 na zastavěném pozemku č. 1636/303. 

Kupující je paní Jiřina Říhová,  bytem v Bílině, Studentská čp. 897.  

 

d) Prodej ideální části v rozsahu podílu 716/3476 odpovídajícímu bytové jednotce č. 0897/004 v ul. 

Studentská v budově čp. 897 za kupní cenu 1.080,-Kč/m
2
, celková cena činí 77.328,- Kč, převod 

spoluvlastnický práv k podílu o velikosti 716/3476 na společných částech budovy čp. 897, převod 

spoluvlastnických práv k podílu o velikosti 716/3476 na zastavěném pozemku č. 1636/303. 

Kupující je paní Eva Bínová,  bytem v Bílině, Studentská čp. 897.  

 

e) Prodej ideální části v rozsahu podílu 598/3476 odpovídajícímu bytové jednotce č. 0897/005 v ul. 

Studentská v budově čp. 897 za kupní cenu 1.080,-Kč/m
2
, celková cena činí 64.584,- Kč, převod 

spoluvlastnický práv k podílu o velikosti 598/3476 na společných částech budovy čp. 897, převod 

spoluvlastnických práv k podílu o velikosti 598/3476 na zastavěném pozemku č. 1636/303. 

Kupujícími jsou manţelé František a Jana Edelmannovi, bytem v Bílině, Studentská čp. 897.  

 

f) Záměr prodeje ideální části v rozsahu podílu 424/3476 odpovídajícímu bytové jednotce                

č. 0897/006 v ul. Studentská v budově čp. 897, převod spoluvlastnický práv k podílu o velikosti 

424/3476 na společných částech budovy čp. 897, převod spoluvlastnických práv k podílu              

o velikosti 424/3476 na zastavěném pozemku č. 1636/303 s  dluţnou částkou.   

 

978  

Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1789/18 o výměře 20  m
2
  k.ú. Bílina, za kupní cenu 100,-

Kč/m
2
.    
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979  

Ţádosti k prodeji nemovitostí, které byly jiţ jednou zamítnuty, nebudou ve stejném volebním období 

zastupitelstvu města předkládány a ţadatelům bude zasláno zamítavé usnesení zastupitelstva 

z předchozího zasedání. 

 

980  

Záměr prodeje  pozemkové parcely č. 269/127 o výměře 139  m
2
 v k.ú. Bílina, za kupní cenu 150,-

Kč/m
2
.    

 

981  

Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 861/384 o výměře cca 200  m
2
  v k.ú. Bílina – Újezd,, za 

kupní cenu dle cenové mapy pozemků (odpovídající přilehlým pozemkům) s tím,  ţe si ţadatel nechá 

na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.    

 

982  

Záměr prodeje  pozemkové parcely č. 1813 o výměře 1003  m
2
 v k.ú. Bílina, za kupní cenu 150,-

Kč/m
2
. 

 

983  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s., o zajištění 

městské hromadné dopravy osob v Bílině v roce 2008 s navýšením cenového tarifu na 8,- Kč, pro děti 

do 15 let na 4,- Kč. Ostatní podmínky zůstávají stejné jako v roce 2007.  

 

984  

Přijetí dotace ve výši 6 500 000,- Kč na dávky pomoci v hmotné nouzi. Zároveň doporučuje schválit 

rozpočtovou změnu č. 142/2007. 

 

985  

Přijetí dotace ve výši 5 157 000,- Kč na dávky sociální péče pro zdravotně postiţené. Zároveň 

doporučuje schválit rozpočtovou změnu č. 143/2007. 

 

986  

Záměr uzavření „Dohody o podmínkách vzájemné spolupráce při poskytování sociálních sluţeb“ 

mezi městem Bílina a Občanským sdruţením Most k naději, na zajištění projektu „Asistent terénního 

programu na rok 2008“, s finančním příspěvkem města 285 000,- Kč. 

 

987  

Záměr uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a Občanským sdruţením Most k naději, jejímţ 

předmětem je poskytnutí finančního příspěvku na provoz „Linky duševní tísně v roce 2008, ve výši 

100 000,- Kč.  

 

988  

Záměr zúčastnit se v roce 2008 Programu terénní práce a poţádat o účelovou dotaci se spoluúčastí 

města, která bude upřesněna v návrhu rozpočtu města na rok 2008. 

 

989  

Záměr zaloţení obecně prospěšné společnosti Českoněmeckého centra setkávání ve spolupráci 

s občanským sdruţení Antikomplex a občanským sdruţením Bílina 2006.   
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města k    z a m í t n u t í  
 

990  

Nákup dalších akcií společnosti RRA, a.s. Ústeckého kraje. 

 

991  

Opětovnou ţádost manţelů Ferdinanda a Květy Valjentových o prodej části pozemkové parcely        

č. 873  v k.ú. Bílina.  

 

992  

Opětovnou ţádost manţelů Jaroslava a Hany Kovačkových o prodej části pozemkové parcely č. 873 

v k.ú. Bílina.    

 

 

X. předkládá zastupitelstvu města na   v ě d o m í  
 

993  

Návrh cílů a opatření Komunitního plánu města Bíliny.  

 

 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města k   v y d á n í  
 

994  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 10/2007 o umisťování a době provozu VHP v územním obvodu 

města Bílina, která doplňuje OZV vyhlášku č. 3/2007, s účinností od 1. července 2008.  

 

 

 

XII. bere na vědomí 
 

995  

Informaci místostarosty města - Program podpory ostatních organizací bude zpracován do 

prosincového zasedání zastupitelstva.  

 

996  

Výpověď paní Martiny Uldrychové z pronájmu nebytových prostor na Mírovém náměstí č. 87           

o výměře 78,36 m
2
. Případné zveřejnění bude provedeno po jednání s paní Uldrychovou.   

 

997  

Návrh vedoucího odboru dopravy na řešení dopravní situace v návaznosti na úpravy silnice I/13. 

 

998  

Informaci o plánované zahraniční sluţební cestě tajemníka MěÚ a hlavního manaţera Komunitního 

plánování v Bílině Ing. Ladislava Kvěcha do Slovenské republiky – Prešov ve dnech 5. – 7. listopadu 

2007.  

 

999  

Splnění usnesení rady města č. 891, kterým bylo uloţeno tajemníkovi městského úřadu předloţit radě 

města návrh řešení na sloučení bezpečnostní komise a komise pro ţivotní prostředí dopravu a 

výstavbu, s případnou redukcí počtu členů. 
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1000  

Dopis předsedy Severočeského sdruţení obcí (Legislativní komise Rady SESO) ministru vnitra, 

obsahující podněty z měst a obcí, které jsou spatřovány jako problematické z hlediska legislativy.  

 

 

 

XIII. stahuje z jednání  
 

1001  

Bod 2, materiálu č. 501 s tím, ţe DDM bude ţádat o navýšení rozpočtu aţ po ukončení pronájmu sálu 

KD Fontána.  

 

1002  

Materiál č. 502 s tím, ţe odbor ŠaK bude jednat se zástupci Českého zahrádkářského svazu, ZO 4, 

Bílina o výši finančního příspěvku, a to na základě porovnání s příspěvkem města na vybudování 

přípojky el. energie sousednímu svazu zahrádkářů. 

 

1003  

Bod 4, materiálu č. 503 – prodej pozemkové parcely č. 269/75 o výměře 362 m
2 

v k.ú. Bílina, na 

vlastní ţádost manţelů Burešových. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman   Š e b e k   

místostarosta 

Josef   H o r á č e k  

starosta města 

 
 


