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R A D A    M Ě S T A    B Í L I N Y 

 

 

Usnesení z 15. schůze konané dne 25. července 2007 

 
 

Usnesení s termínem č.: 

348  MTSB,ONI 22. 08.    582  ONI  22. 08. 

426  SÚ  22. 08.    434  MTSB  31. 08.  

431  MTSB  22. 08.    579  SÚ,ONI 31. 08. 

432  SÚ  22. 08.    580    SÚ, ONI 31. 08. 

488  MTSB,ONI 22. 08.    629  SÚ  31. 08. 

577  ONI  22. 08.    435  OŽP  31. 12. 

581  SÚ  22. 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.:  346, 487, 581 (star.)  

________________________________________________ 

 
R A D A    M Ě S T A 

 

 

I. schvaluje 

 
646 

Rozpočtovou změnu č. 085/2007 - přijetí státní dotace na zpracování lesních hospodářských osnov 

ve výši 39.060,- Kč pro EKOLES-PROJEKT s. r. o., Riegrova 4338/12, Jablonec nad Nisou. 

 
647 

Rozpočtovou změnu č. 086/2007 - přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 5.640,-

Kč, pro Lesy ČR, s.p. Velemín. 

 
648 

Rozpočtovou změnu č. 090/2007 - uzavření smlouvy s Klubem rybolovné techniky Bílina                 

o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč na mezinárodní setkání rybářské mládeţe 2007. 

 

649 

Rozpočtovou změnu č. 091/2007 - uzavření smlouvy s Klubem rybolovné techniky Bílina                  

o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč na Ligu mládeţe skupina A – podzimní kolo 2007. 

 

650 

Rozpočtovou změnu č. 092/2007 - uzavření smlouvy s Klubem rybolovné techniky Bílina                  

o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč na Severočeský pohár v rybolovné technice 2007. 
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651 

Rozpočtovou změnu č. 095/2007 - finanční dar ve výši 5 000,- Kč slečně Pavlíně Šauerové za 

vítězství na mistrovství Evropy v šipkách.  

 

652 

Rozpočtovou změnu č. 097/2007 - rozdělení finančních příspěvků nesportovním organizacím na rok 

2007 z Programu podpory kultury - II. kolo v celkové výši 327 500 ,- Kč, dle návrhu OŠaK. 

 

653 

Rozpočtovou změnu č. 098/2007 - navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 46.978,- Kč, jako 

spoluúčast na dotačním projektu „Připravujeme se na ţivot“. Bude hrazeno z přebytku hospodaření 

z minulých let. 

 

654 

Rozpočtovou změnu č.  099/2007 - přesun finančních prostředků ve výši 176.000,- Kč z rozpočtu 

rezervy na projektové dokumentace, na investiční akci projektová dokumentace Mírové náměstí.  

 

655 

Rozpočtovou změnu č. 100/2007 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o 60 000,- Kč na pořad „Příště u 

Vás, tentokrát v Bílině“.   

 

656 

Realizaci 2. etapy opravy elektroinstalace v areálu dopravy Hornické nemocnice s poliklinikou s.r.o., 

Bílina.  

 

657 

Zvýšení nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. ve všech bytech ve vlastnictví města Bíliny, a tím se 

mění sazba za 1 m
2 

podlahové plochy
 
bytu od 1. 1. 2008:  

z 15,99 na 17,22 Kč 

z 12,90 na 14,93 Kč 

a nájemné u nově uzavřených nájemních smluv je od 1. 8. 2007 stanoveno dle nových sazeb.  

 

658 

Úpravu směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Bílina, ve smyslu rozšíření čl. II. Vymezení pojmů o odst. 2:  

pro počítání lhůt ve smyslu této směrnice platí zásada, že pokud poslední den lhůty připadne na 

sobotu, na neděli, anebo na státní svátek, pak se za poslední den lhůty považuje nejbližší následující 

pracovní den. 

 

659 

Zahájení příprav k podání ţádosti na Ministerstvo obrany ČR o účelovou (80 %) dotaci na 

zabezpečení péče o válečné hroby s tím, ţe 20 % náklady města, z celkových vynaloţených nákladů, 

nepřekročí částku 100 000,- Kč.  

 

660 

Prodlouţení termínu splnění usnesení č. 435/2007 – dokončení zjednodušené pasportizace zeleně 

odborem ţivotního prostředí do 31. 12. 2007. 

 

661 

Pronájem pozemkové parcely č. 927/15 o celkové výměře 23 m
2
 v k.ú. Bílina, na dobu neurčitou. 

Nájemce je paní Bohumila Marešová, bytem v Bílině, Za Chlumem 802. Nájemné bude stanoveno 

dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.    
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662 

Pronájem pozemkové parcely č. 927/42 o celkové výměře 22 m
2
 v k.ú. Bílina, na dobu neurčitou. 

Nájemce je paní Ing. Jana Kotyzová, bytem v Českém Krumlově – Plešivec, Sídliště Plešivec 374. 

Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.    

 

663 

Pronájem pozemkové parcely č. 927/6  o celkové výměře 23 m
2
 a pozemkové parcely č. 927/7           

o celkové výměře 23 m
2
 v k.ú. Bílina, na dobu neurčitou. Nájemci jsou manţelé Miroslav a Eliška 

Klukovi, bytem v Bílině, Čapkova 841. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.    

 

664 

Pronájem pozemkové parcely č. 1064/2 o celkové výměře  217 m
2
 v k.ú. Bílina, za účelem zřízení 

zahrady. Nájemcem je pan Stanislav Gabča, bytem v Bílině, Břeţánská 50/4. Nájemné bude 

stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina.    

 

665 

Pronájem části pozemkové  parcely č. 2189 o výměře cca 330 m
2
 v k.ú. Bílina,  za účelem zřízení 

předzahrádky. Nájemcem je Ing. Nikos Pagunadis, bytem v Dubí, Na Výsluní538/16. Nájemné bude 

stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina. 

 

666 

Pronájem části pozemkové  parcely č. 2158 o výměře cca 250 m
2
 v k.ú. Bílina,  za účelem zřízení 

zahrady. Nájemcem je paní Jaroslava Šlajerová, bytem v Bílině, Praţská 262. Nájemné bude 

stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina. 

 

667 

Uzavření nájemní smlouvy s paní Helenou Šubrtovou, bytem Bílina, B. Smetany 441, na byt v Domě 

se soustředěnou pečovatelskou sluţbou.  

 

668 

Uzavření nájemní smlouvy s panem Albínem Černejem, bytem Bílina Čsl. armády 301/4, na byt 

v Domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou.  

 

669 

Statut Lázeňské komise v předloţeném znění.  

 

670 

Ţádost společnosti GARDIEN Most o pouţití znaku Města Bílina na informační prospekty a dresy 

pro Speciální brankářské tréninky Gardien.  

 

671 

V rámci projektu „Doplnění sítě sběrných dvorů v Ústeckém kraji“ realizaci sběrného dvora na 

pozemkové parcele p. č. 2190/1 v k. ú. Bílina - areál provozovny Městských technických sluţeb 

Bílina, bez finanční spoluúčasti města. 

 

II. rozhodla 

 
672 

Nejvýhodnější nabídkou na podlimitní veřejnou zakázku „Dodávka speciálního nákladního vozidla – 

ramenový nosič kontejnerů, včetně výměnné nástavby s cisternou“, je nabídka firmy FORNAL, s.r.o. 

Kroměříţ. Na druhém místě se umístila nabídka firmy SCANIA CZ, Ústí nad Labem.  
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673 

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci « Dodávka a instalace informačního zvukového 

panelu » dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, jediné firmě – DARUMA spol. s.r.o. Plzeň, a to jako 

specializovanou zakázku. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 096/2007 ve výši 126 000,- Kč 

na zajištění výše uvedené akce. 

 

674 

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci  « Správa a údrţba 

svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2007 », je nabídka firmy Značky Dubí – 

Fejfar Petr. Na druhém místě se umístila nabídka firmy Značky Plzeň. 

 

675 

Nabídky zakázek malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci « Zpracování PD na zateplení a 

výměna oken, ZŠ Za Chlumem, ZŠ Aléská, MŠ Švabinského, MŠ Ţiţkovo údolí, MŠ Čapkova a   

MŠ Aléská» rozdělit mezi dvě firmy: 

 PS Projekty Teplice - ZŠ Za Chlumem, MŠ Ţiţkovo údolí, MŠ Čapkova a MŠ Aléská 

 ProCes alfa Bílina  - ZŠ Aléská, MŠ Švabinského.  

 

676 

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

ulice Kpt. Jaroše v Bílině », je  nabídka firmy Ţejdlík Bílina. Na druhém místě se umístila nabídka 

firmy HAKIM Bílina. 

 

677 

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

nad chodbou v objektu Hotel U Lva v Bílině», je nabídka firmy Ballý Hostomice. Na druhém místě 

se umístila nabídka firmy ŠRAGA Bílina. 

 

678 

Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku « Obnova lázeňského parku Kyselka v Bílině – zásah do 

stromového patra », dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. s tím, ţe zadávací dokumenty budou doplněny o 

§ 56, odst. 2, písm. c) - technická způsobilost a o § 55 odst. 1, písm. a) – ekonomická způsobilost.   

 

679 

Odpis dluţné částky ve výši 11.950,- Kč Rómskému občanskému sdruţení, za sluţby spojené 

s výpůjčkou místnosti v areálu bývalé ZŠ Teplické předměstí. 

 

680 

Zveřejnit výzvu na zakázku malého rozsahu ve smyslu směrnice č. 04/2007 pro akci: 

„Rozšíření veřejných záchodků Bílina – Trţnice“ a schvaluje podmínky a kriteria zadavatele, dle 

návrhu odboru nemovitostí a investic.  

 

 

III. souhlasí 

 
 

681 

S vytvořením páteřní školy -  Podkrušnohorské gymnázium v Mostě, s podmínkou zachování střední 

školy v Bílině. 



Usnesení RM ze dne 25. července 2007  5 

 

IV. ruší 
 

 

682 

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akci « Nákup keramické 

pece pro ZŠ Aléská ». 

 

683 

Zakázku malého rozsahu na akci « Výměna podlahy a ostění v tělocvičně DDM ».  

 

684 

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 pro akci « Zpracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení na opravu komunikace a chodníků v ulici Horská v 

Bílině včetně pořízení stavebního povolení». 

 

 

 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  k e   s c h v á l e n í 

 
685 

Realizaci II. etapy Regenerace panelového sídliště Teplické Předměstí – centrální část sídliště 

(veřejné osvětlení, obnova pochůzných povrchů, úprava parkovacích ploch, úprava a obnova zeleně). 

 
686 

Změnu etapizace Regenerace panelového sídliště Teplické Předměstí v Bílině s tím, ţe II. etapa je 

sloučená etapa č. 5 a č. 6 a část č. 3 z původní studie z roku 2006. 

 
687 

Rozpočtovou změnu č. 093/2007 - uzavření smlouvy s Hipodromem, a.s.  Most o poskytnutí 

finančního příspěvku ve výši  50.000,- Kč na zajištění spolupořádání dostihu pod názvem města 

Bíliny, který se koná dne 20. 10. 2007 na Hipodromu v Mostě.  

 

688 

Rozpočtovou změnu č. 097/2007 – rozdělení finančních příspěvků nesportovním organizacím na rok 

2007 z Programu podpory kultury - II. kolo ve výši 46.000,-  Kč, dle návrhu OŠaK. 

 

689 

Uzavření smlouvy mezi městem a společností HNsP, s.r.o. Bílina na poskytnutí účelového 

finančního příspěvku v celkové výši 450 000,- Kč s tím, ţe 300 000,- Kč je určeno na údrţbu zeleně 

a 150 000,- Kč je určeno na ostrahu objektu, obojí pro rok 2007. 

 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   n e s c h v á l i t  
 

 

690 

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

 

691 

Prodej 2 ks akcií společnosti RRA, a.s. Ústeckého kraje, která město vlastní. 
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VII. bere na vědomí 
 

692 

Informaci vedoucí OŠAK o účasti delegace z polského Bilgoraje a německého Dippoldiswalde na 

zářijovém městském jarmarku.  

 

693 

Pozvání starosty města Stropkova k návštěvě města ve dnech 3. a 4. srpna 2007.  

 

694 

Informaci vedoucí odboru školství a kultury  - porovnání nákladů jeslí jako organizační sloţky města 

a jako součásti příspěvkové organizace MŠ Síbova.  

 
695 

Sdělení pedagogických pracovníků ZŠ Za Chlumem k příměstskému táboru a vyjádření Mgr. Zdeňka 

Svobody Ph.D. k tomuto sdělení.   

 

696 

Zápis komise pro školství, kultury a sport ze dne 18. června 2007. 

 

697 

Zápis z jednání bezpečnostní komise ze dne 18. června 2007. 

 

698 

Zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnoprávních kontrolách za   

II. čtvrtletí 2007.  

 

699 

Informaci místostarosty města o kontrolách, prováděných na ul. Praţská a o trestné činnosti ve městě 

za I. pololetí roku 2007.  

 

700 

Informaci místostarosty města ke stavu realizace digitálního kina ve městě. 

 

701 

Informaci místostarosty města o jednání s architekty, kteří by měli zájem pracovat pro město.  

 

702 

Děkovný dopis OV Svazu tělesně postiţených ČR městu za peněţní dar na pořádání 22. ročníku 

setkání vozíčkářů, zdravotně a mentálně postiţených dětí a mládeţe. 

 

703 

Ţádost paní Ireny Šimečkové, Litoměřická 893, Bílina o informaci stavu odstranění příčin zatékání 

sráţkových vod na pozemek v jejím vlastnictví ze dne 15. 6. 2007, včetně vyjádření odboru 

nemovitostí a investic ze dne 13. 6. 2007, s tím, ţe odbor nemovitostí a investic sdělí paní Šimečkové 

důvody neschválení její ţádosti o provedení odvodnění v ul. Litoměřická č.p. 61 a 893 na náklady 

města.  

 

704 

Informaci ředitelky MTSB o čerpání rezervního a investičního fondu za období leden – červen 2007. 
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705 

Informaci ředitelky MTSB o uhrazených platbách organizace za II. čtvrtletí 2007 s tím, ţe ředitelka 

MTSB podá vysvětlení k platbě č. 1345.  

 

706 

Informaci ředitelky MTSB o hospodaření na skládce Chotovenka - pískovna za leden  - červen 2007.  

 

707 

Informaci vedoucího střediska dopravy a svozu Městských technických sluţeb Bílina k četnosti 

svozu odpadu ve městě.   

 

708 

Splnění usnesení č. 346/2007, kterým bylo uloţeno starostovi města jednat na Ministerstvu kultury 

ČR o moţnosti vyjmutí objektu pivovaru jako celku z kulturních památek. 

 

709 

Splnění usnesení č. 578/2007, kterým bylo uloţeno starostovi města jednat s paní Hoškovou o 

moţnosti ukončení pronájmu nebytových prostor na Ţiţkově náměstí č. 58 – prodejna hraček. 

 

710 

Splnění usnesení č. 487/2007, kterým bylo uloţeno starostovi města jednat se zástupcem firmy 

ESOX ETC, s.r.o. o moţném přestěhování firmy z nebytových prostor na Mírovém náměstí č. 71 do 

jiného objektu. 

 

711 

Plnění trvalého usnesení č. 124/2007, kterým bylo uloţeno vedoucímu odboru nemovitostí a investic 

předkládat radě města přehled vyúčtování pavilonu č. 5 v bývalé ZŠ na Teplickém Předměstí.  

 

712 

Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 577/2007, kterým mu bylo 

uloţeno zadat vypracování projektové dokumentace na vybudování chodníku na Větráku, vymezené 

parcelami č. 2372/77, 2372/78 a 2372/79, k.ú. Bílina. Zároveň schvaluje prodlouţení termínu splnění 

usnesení do 22. srpna 2007.  

 

713 

Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 582/07, kterým mu bylo 

uloţeno zjistit zpracovatele studie a eventuelního geologického průzkumu na prostranství v Sídlišti 

Za Chlumem“. Zároveň schvaluje prodlouţení termínu splnění usnesení do 22. 8. 2007.  

 

714 

Informaci vedoucího stavebního úřadu k plnění usnesení č. 426, kterým mu bylo uloţeno vypracovat 

posouzení cest a pozemků v areálu lázeňského parku a přilehlého lesoparku. Zároveň schvaluje 

prodlouţení termínu splnění usnesení do 22. srpna 2007.  

 

715 

Informaci vedoucího stavebního úřadu k plnění usnesení č. 581/2007, kterým mu bylo uloţeno 

odeslat opakovanou výzvu vlastníkům jednotlivých nemovitostí ve špatném stavebně-technickém 

stavu, včetně zahájení správního řízení s tím, ţe do konce III. čtvrtletí roku 2007 bude informovat 

radu města o nápravných opatřeních nebo o zahájení správního řízení s vlastníky uvedených 

nemovitostí. Zároveň schvaluje prodlouţení termínu splnění usnesení do 22. srpna 2007.  
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716 

Neuzavření nájemní smlouvy mezi městem a paní Rozálií Fedorovu, které byly přiděleny do 

pronájmu nebytové prostory na Litoměřické ul. č. 1 za účelem jako šicí dílna, sběrna peří a sběrna 

pro prádelnu. V případě, ţe uchazečka nebude reagovat na výzvy písemně do konce měsíce července 

r. 2007, město odstoupí od podpisu nájemní smlouvy a prostory zveřejní k dalšímu pronájmu za cenu 

218,- Kč/m /rok (výjimka ze směrnice nájemného).   

 

 

 

VIII. stahuje z jednání 
  

717 

Materiál č. 358 (realizace výstavby chodníku okolo domu č. p. 226 v ul. Litoměřická) s tím, ţe odbor 

dopravy zpracuje k tomuto materiálu vyjádření a odbor nemovitostí a investic projedná s ţadateli, ţe 

v případě realizace budou náklady rozděleny tak, ţe ţadatel uhradí náklady za izolaci a na náklady 

města bude vybudován chodník.  

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Radomír  J o h a n n a  

člen rady města 

Josef   H o r á č e k  

starosta města 

 

 


