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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 14. schůze konané dne 27. června 2007 

 

 
Usnesení s termínem č.: 

426  SÚ  25. 07.  

346  star.  25. 07.  

435  OŽP  25. 07.  

487  star.  25. 07. 

577  ONI  25. 07.  

578  star.  25. 07. 

581  SÚ  25. 07.  

582  ONI  25. 07.   

431  MTSB  22. 08. 

432  SÚ  22. 08. 

348  MTSB, ONI  22. 08. 

488  MTSB, ONI 22. 08. 

434  MTSB  31. 08.  

629  SÚ  31. 08. 

579  SÚ, ONI 31. 08. 

580  SÚ, ONI 31. 08.  

         

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 

 

Splněná usnesení č.:  384, 385, 386, 486 (SÚ), 270, 489 (taj.), 436 (ONI), 416 (OD, ONI, 

MTSB, MěP) 

 

 
 

RADA MĚSTA BÍLINY 

 

I. ukládá 
 

577  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic zadat vypracovaní projektové dokumentace na 

vybudování komunikace a chodníku v lokalitě na Větráku, vymezené parcelami č. 2372/77, 

2372/78 a 2372/79.       ONI – 25. 07.  

 

578  

Starostovi města jednat s paní Hoškovou o moţnosti ukončení pronájmu nebytových prostor 

na Ţiţkově náměstí č. 58 – prodejna hraček.    star. – 25. 07.  

 

579  

Vedoucímu stavebního úřadu provést zaměření pozemků u opěrné zdi na Masarykově výšině 

a ve spolupráci s odborem nemovitostí a investic neprodleně zabezpečit konstrukce bočních 

zdí schodů z Masarykovy výšiny a opěrné zdi na Masarykově výšině.    

         SÚ, ONI - 31. 08.  
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580  

Vedoucímu stavebního úřadu, ve spolupráci s odborem nemovitostí a investic, neprodleně 

zabezpečit konstrukce opěrné zdi zabezpečující pozemek města v ul. Skleničkova a následně 

pořídit projektovou dokumentaci, která bude řešit kompletní rekonstrukci stavby.  

SÚ, ONI – 31. 08.  

 

581  

Vedoucímu stavebního úřadu odeslat opakovanou výzvu vlastníkům jednotlivých nemovitostí 

ve špatném stavebně-technickém stavu, včetně zahájení správního řízení.  

         SÚ – 25. 07.  

582  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic zjistit zpracovatele studie a eventuelního 

geologického průzkumu na prostranství v Sídlišti Za Chlumem.  ONI – 25. 07.  

 
 

II. schvaluje 
 

583  

Ţádost pana Václava Šotty o prodlouţení nájemní smlouvy na pronájem Lesní kavárny na 

Kyselce ve smyslu článku III, odst. 1 tj. o dalších 5 let nájmu od 6. 6. 2009 pod podmínkou, 

ţe nájemce bude plnit podmínky smlouvy do 6. 6. 2009. V případě neplnění zanikne nájem 

dnem 6. 6. 2009 popř. ve smyslu zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor.  

 

584  

Záměr převedení částky 50 000,-- Kč na Kulturní centrum Kaskáda na realizaci akce: 

„Výroční koncert skupiny Do Řady! – 20 let (1987 – 2007) konané dne 1. 9. 2007. Akce bude 

spolufinancována z rozpočtu KC Kaskáda. Vyúčtování a vyhodnocení akce dle uzavřené 

smlouvy provede KC Kaskáda ve spolupráci s oddělením regionálního rozvoje. 

 

585  

Rozpočtovou změnu č. 61/2007  – navýšení rozpočtu odboru školství a kultury na seniorpasy 

ve výši 61.000,- Kč a zároveň schvaluje úpravu podmínek pro poskytování slev KC Kaskádou 

na seniorpasy. Sleva na kulturní pořady bude poskytována, po předloţení seniorpasu, do 50 % 

na vstupné s tím, ţe KC Kaskáda můţe určit pořady, na které se sleva vztahovat nebude, 

s platností od 1. 9. 2007. 

 

586  

Rozpočtovou změnu č. 68/2007 – navýšení rozpočtu MŠ Síbova o částku 176.000,- Kč na 

mzdové náklady kuchařky a údrţbáře (0,5 úvazku).  

 

587  

Rozpočtovou změnu č. 84/2007 – finanční dar z  rezervy rady města ve výši 5 000,- Kč Klubu 

přátel krušnohorské ţeleznice na Mikulášský expres Bouřňák aneb 130. výročí úseku Most – 

Hrob, dne 1. 12. 2007.    

 
588  

Rozpočtovou změnu č. 87/2007 – navýšení rozpočtu o 16.000,- Kč na výměnu oken v objektu 

ZŠ Aléská.  
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589  

Rozpočtovou změnu č. 88/2007 – navýšení rozpočtu o 19.000,- Kč na výměnu oken v objektu 

MŠ Čapkova.  

 

590  

Rozpočtovou změnu č. 89/2007 – navýšení rozpočtu o  23.000,- Kč na opravu podlahy 

tanečního sálu v základní umělecké škole.  

 

591  

Pouţití finančního daru ve výši 400.000,- Kč od společnosti Severočeské doly, a.s. Chomutov 

na rekonstrukci sociálního zařízení a šaten na tenisových kurtech v Bílině s tím, ţe tato akce 

bude předfinancována městem.  

 
592  

Uzavření smlouvy o výpůjčce se Základní školou Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 

příspěvková organizace, s účinností od 1. 8. 2007.  

 
593  

Ţádost ředitelky ZŠ Lidická o pouţití finančních prostředků z investičního fondu na nákup a 

instalaci interaktivní tabule Smart Board ve výši 85.000,- Kč.  

 

594  

Úpravu měsíční úplaty v jeslích na pravidelnou docházku na částku 500,- Kč/měsíc/dítě, a na 

nepravidelnou docházku na částku 50,- Kč/den/dítě, s platností od 1. září 2007.  

 

595  

Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na ţáka (dítě), podle kterých bude 

zpracován rozpočet v mateřských a základních školách (zřizovaných městem) na rok 2008, 

dle návrhu předloţeného tajemníkem městského úřadu (dle přílohy k mat. č. 325).  

 

596  

Navýšení celkového počtu zaměstnanců Městského úřadu Bílina na 116, dle zákona č. 

128/2000 Sb., § 102, odst. 2, písm. j), v platném znění, z důvodu navýšení počtu pracovníků 

na finančním odboru – Vymáhání pohledávek města III., na dobu určitou, s platností od 

1. 8. 2007 do 31. 7. 2009.  

 

597  

Celkový počet dohod o pracovní činnosti, popřípadě dohod o provedení práce, vykonávaných 

na Městském úřadě v Bílině v r. 2007 na 40, s platností od 1. 7. 2007 s tím, ţe dohoda pro 

stavební úřad a odbor ţivotního prostředí bude uzavřena na dobu od 1. 7. do 31. 8. 2007. 

 

598  

Uzavření nájemní smlouvy s paní P. L. a panem P. V. na byt č. 27 o velikosti 1 + 2 (kategorie 

„rozjezdový“) v Zeleném domě, na dobu určitou jednoho roku.  

 

599  

Uzavření nájemní smlouvy s paní M. S. na byt č. 13 o velikosti 1 + 1 v Zeleném domě 

(kategorie „rezerva města“) v Zeleném domě, na dobu určitou 6 + 6 měsíců.  
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600  

Bytový pořadník na II. pololetí 2007, dle návrhu předloţeného bytovou komisí.  

 

601  

Stanovisko bytové komise, dle zápisu ze dne 18. června 2007.  

 

602  

Uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přenesené působnosti (přestupky) s obcí Měrunice.  

 
603  
Prodlouţení termínu plnění usnesení č. 426, kterým bylo stavebnímu úřadu uloţeno 

vypracovat posouzení cest a pozemků v areálu lázeňského parku do 25. 7. 2007 s tím, ţe 

v materiálu bude uvedeno majetkoprávní vypořádání cest a jejich stav. 

 

604  

Prodlouţení termínu plnění usnesení č. 434, kterým bylo Městským technickým sluţbám 

Bílina uloţeno dokončit pasportizaci veřejného osvětlení a dešťových vpustí ve městě, do 

31. 8. 2007. 

 

605  

Mimořádnou odměnu vedoucí organizační sloţky Pečovatelská sluţba Bílina, dle 

předloţeného návrhu.  

 

606  

Mimořádnou odměnu vedoucímu organizační sloţky Azylový dům, dle předloţeného návrhu.   

 

607  

Mimořádnou odměnu ředitelce Městských technických sluţeb Bílina, dle předloţeného 

návrhu.  

 

608  

Mimořádnou odměnu ředitelce Městské knihovny, dle předloţeného návrhu.  

 
 

III. souhlasí 
 

609  
S  úpravou měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na částku 300,- Kč/měsíc/dítě, s platností 

od 1. září 2007.   

 

 

IV. zamítá 
 
610  
Ţádost společnosti TIPGAMES a. s., Praha 1, o udělení výjimky místa pro provoz výherních 

hracích přístrojů v provozovně Sportbar „TIPGAMES“ v ulici Wolkerova 75/5 v Bílině, ve 

smyslu čl. 1 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 03/2007 o umisťování a době provozu 

výherních hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina.  
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V. rozhodla  
 
611  
Vypsat výběrová řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akce: 

1. „Výměna podlahy a ostění v tělocvičně DDM“ s tím, ţe v podmínkách zadavatele bude 

10. bodem termín realizace a hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií:  

a) cena celkem bez DPH a vč. DPH, váha 70 % 

b) doba záruky na provedené dílo, váha 10 % 

c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 20 % 

 

2.  „Nákup keramické pece pro ZŠ Aléská“ s tím, ţe v podmínkách zadavatele bude 10. 

bodem termín realizace a hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií:  

a) cena celkem bez DPH a vč. DPH, váha 70 % 

b) doba záruky na provedené dílo, váha 20 % 

c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 % 

 

3.  „Oprava chodníku v ulici Nerudova od ulice Pražská k ulici Kmochova (pravá strana) v 

Bílině“ s tím, ţe v podmínkách zadavatele bude 10. bodem termín realizace a hodnocení 

nabídek bude probíhat dle kritérií:  

a) cena celkem bez DPH a vč. DPH, váha 70 % 

b) doba záruky na provedené dílo, váha 20 % 

c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 % 

 

4.  „Oprava chodníku před ZŠ Za Chlumem k parkovišti před čp. 751 v Bílině “ s tím, ţe v 

podmínkách zadavatele bude 10. bodem termín realizace a hodnocení nabídek bude 

probíhat dle kritérií:  

a) cena celkem bez DPH a vč. DPH, váha 70 % 

b) doba záruky na provedené dílo, váha 20 % 

c) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 % 

 

5.  „Vybudování dětského sportovního hřiště v MŠ Síbova v Bílině“ s tím, ţe v podmínkách 

zadavatele bude 10. bodem termín realizace a hodnocení nabídek bude probíhat dle 

kritérií:  

d) cena celkem bez DPH a vč. DPH, váha 60 % 

e) doba záruky na provedené dílo, váha 20 % 

f) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 20 % 

 

6.  „Dodávka a instalace informačního zvukového panelu“ s tím, ţe v podmínkách 

zadavatele bude 10. bodem termín realizace a hodnocení nabídek bude probíhat dle 

kritérií:  

g) cena celkem bez DPH a vč. DPH, váha 40 % 

h) doba záruky na provedené dílo, váha 50 % 

i) další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 % 

 

612  

Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Výměna 

oken v objektu ZŠ Aléská“ je nabídka firmy PROFIFENSTER Most. Druhá v pořadí je 

nabídka firmy RI OKNA Bzenec.  
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613  

Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Výměna 

oken v objektu MŠ Čapkova“ je nabídka firmy RI OKNA a. s. Bzenec. Druhá v pořadí je 

nabídka firmy PROFIFENSTER Most. 

 

614  

Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Výměna 

oken v objektu MŠ Za Chlumem“ je nabídka firmy PROFIFENSTER Most. Druhá v pořadí je 

nabídka firmy RI OKNA a. s. Bzenec. 

 

615  

Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Server 

IBM, zálohování Tandberg a licence SQL Server a Windows Server pro x64“ je nabídka 

firmy DIGI TRADE  spol. s. r. o. Praha. Druhá v pořadí je nabídka firmy AutoCont CZ 

Teplice. 

 

616  

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

„Vybudování odborné učebny fyziky-chemie v ZŠ Aléská“ je nabídka firmy ESOX ETC 

s. r. o. Račín. Druhá v pořadí je nabídka firmy TRUNN Bílina.  

 

617  

Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Výměna 

termoventilů v objektu ZŠ Za Chlumem“ je nabídka firmy ŠIMO MOST. Druhá v pořadí je 

nabídka firmy ESOX ETC s. r. o. Račín.  

 

618  

Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Správa a 

údrţba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2007“ je nabídka 

firmy KOLOS – Kopačka Miroslav Teplice. Druhou v pořadí je nabídka firmy Krbec Teplice. 

 

619  

Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „ZUŠ – 

oprava podlahy tanečního sálu včetně poloţení parketových vlysů“, je nabídka firmy Rieger 

spol. s. r. o. Teplice. Druhou v pořadí je nabídka TRUNN Bílina. 

 

620  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Minirampa s bočním sjezdem ve skateparku 

na hřišti ZŠ Za Chlumem“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII odst. 5, jediné firmě – MYSTIC 

CONSTRUCTIONS spol. s.r.o. Praha, a to jako specializovanou zakázku.  

 

621  

Vypsat výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu § 38, zákona č. 137/2007 

Sb., pro akci „Dodávka 1 kusu speciálního nákladního vozidla – ramenový nosič kontejnerů, 

včetně výměnné nástavby s cisternou s tím, ţe bude osloveno minimálně 10 zájemců.    

 

622  

Zrušit konání schůze rady města dne 8. srpna 2007. 
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623  

Zrušit zadávací řízení na zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Obnova 

lázeňského parku Kyselka v Bílině – zásah do stromového patra“ dle § 38 zákona č. 137/2006 

Sb., s tím, ţe odbor nemovitostí a investic připraví do další rady města vypsání výběrového 

řízení na tuto akci jako zakázku v otevřeném řízení.  

 

 

 

VI. neschvaluje 
 

624  
Udělení výjimky ze směrnice č. 04/2007 na akci „Rozšíření městského kamerového systému“ 

s tím, ţe rada města trvá na vypsání výběrového řízení dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 

přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina.   

 

 

VII. projednala 
 

625  

Zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 11. června 2007 a 

ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a ředitelce MTSB do jednání rady města dne 

25. července 2007 předloţit vyjádření k příslušným bodům tohoto zápisu: 

a) ředitelka MTSB    bod č. 22 

b) vedoucí odboru nemovitostí a investic bod č. 23  

 
 

VIII. bere na vědomí 
 

 

626  

Informaci starosty města o jeho účasti na Radě Euroregionu Labe, která se koná dne 

27. června 2007 od 14,00 hodin v Dráţďanech.  

 

627  

Informaci ředitelky ZŠ Lidická ohledně organizačních záleţitostí týkajících se zrušení výuky 

v budově v ul. Vrchlického.   

 

628  

Plnění usnesení č. 432, kterým bylo stavebnímu úřadu uloţeno prověřit technický stav 

rodinného domu v ul. Palackého nad křiţovatkou a předloţit radě města přijatá opatření 

vyplývající z materiálu č. 155/2007 – nařízení neodkladných zabezpečovacích prací na 

objektech ve špatném stavebně-technickém stavu v Bílině s tím, ţe do jednání rady města dne 

22. srpna 2007 předloţí stavební úřad statické posouzení objektu v ulici Palackého.   
 

629  

Informaci vedoucího stavebního úřadu o přihlášených zájemcích do výběrového řízení na 

městského architekta s tím, ţe stavební úřad osloví ještě další moţné zájemce a bude 

informovat radu města na zářijové radě města. 
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630  

Hospodaření na skládce Chotovenka-pískovna, za měsíc květen 2007. 

 

631  

Splnění usnesení č. 270, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno zpracovat 

normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na ţáka (dítě) pro potřeby zpracování 

rozpočtu MŠ a ZŠ zřizovaných městem Bílina na rok 2008, viz usnesení č. 595. 

 

632  

Plnění usnesení č. 346, kterým bylo starostovi města uloţeno jednat s ministrem kultury o 

moţnosti vyjmutí pivovaru jako celku z kulturních památek. Další termín: 25. července 2007.  

 

633  

Splnění usnesení č. 384, kterým bylo stavebnímu úřadu uloţeno posoudit stav bočních zdí 

schodů z Masarykovy výšiny, viz usnesení č. 579. 

 

634  

Splnění usnesení č. 385, kterým bylo stavebnímu úřadu uloţeno posoudit nutnost stavby 

opěrné zdi na Masarykově výšině, na rozhraní pozemku města a pozemku u č. p. 177, 

v majetku paní Ilony Maškové, viz usnesení č. 579. 

 
635  

Splnění usnesení č. 386, kterým bylo stavebnímu úřadu uloţeno posoudit stav opěrné zdi 

zabezpečující pozemek města v ul. Skleničkova, viz usnesení č. 580. 

 

636  

Splnění usnesení č. 436, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloţeno 

informovat radu města o dalším průběhu zkušebního provozu koupaliště na Kyselce.  

 

637  

Splnění usnesení č. 460, kterým bylo vedoucím odborů, ředitelce MTSB a řediteli MěP 

uloţeno zpracovat vyjádření k příslušným bodům zápisu z jednání komise pro ţivotní 

prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 14. května 2007.  

 

638  

Splnění usnesení č. 486, kterým bylo stavebnímu úřadu uloţeno předloţit radě města jiţ 

zpracovanou studii na výstavbu rodinných domů na prostranství v Sídlišti Za Chlumem, viz 

usnesení 582. 

 

639  

Splnění usnesení č. 489, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno připravit návrh na 

řešení urychlení vymáhání pohledávek města, viz usnesení č. 596. 

 

 

IX. nebere na vědomí 
 

640  

Zápis z komise pro školství, kulturu a sport ze dne 21. 5. 2007. (komise nebyla 

usnášeníschopná)  
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X. stahuje z programu  
 

 
641  
Mat. č.  315 - ţádost pana V. o prominutí poplatku z prodlení za opoţděně uhrazené nájemné 

s tím, ţe odbor nemovitostí a investic projedná s panem V. moţnost uzavření smlouvy o 

splátkovém kalendáři, dle usnesení zastupitelstva města ze dne 15. února 2007, usnesení č. 30.   

 

642  

Mat. č. 318 - realizaci 2. etapy opravy elektroinstalace v areálu dopravy Hornické nemocnice 

s poliklinikou s. r. o., Bílina s tím, ţe odbor nemovitostí prověří projektovou dokumentaci a 

rozsah prací ve smlouvě o dílo.  

 
643  

Mat. č. 305 - ţádost K. a P. V. o příspěvek na vybudování opěrné zdi na p. p. č. 1813 v k. ú. 

Bílina. Materiál bude doplněn o vyjádření stavebního úřadu.  

 
644  
Plnění usnesení č. 435, kterým bylo vedoucímu odboru ţivotního prostředí uloţeno dokončit 

zjednodušenou pasportizaci zeleně. Bude předloţeno na další schůzi rady města.  

 
645  
Vypsání výběrového řízení na akci: Oprava přístupového chodníku k čp. 600 v ulici Teplická 

v Bílině“ do doby dokončení rekonstrukce uvedeného domu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zdeňka Hanzlíková 

členka rady města 

Roman Šebek 

místostarosta 
 


