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 R A D A    M Ě S T A    B Í L I N Y 

 

 

Usnesení ze 17. schůze konané dne 22. srpna 2007 
 

 

Usnesení s termínem č.: 

629 SÚ  31. 08.     721 MTSB  19. 09. 

577 ONI  19. 09.     435 OŽP  31. 12. 

582 ONI  19. 09.      

          

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.: 348, 431,488, 705 (MTS ) 579, 580 (ONI), 426, 432, 581(SÚ) 

 

________________________________________________ 

 

  R A D A    M Ě S T A  

 
I. ukládá 

 

721  

Ředitelce Městských technických sluţeb Bílina předloţit radě návrhy moţného řešení výstavby 

nové plavecké haly.         MTSB – 19. 09. 

 

 

II. schvaluje 
 

722  

Uzavření smlouvy mezi Městskými technickými sluţbami Bílina a panem Jiřím Šurkou, bytem Za 

Chlumem 753, Bílina na pronájem nebytových prostor – objektu č. 9 v areálu bývalých kasáren. 

 

723  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, ul. Aléská 234, s panem Vladislavem Vinterem, na dobu 

určitou jednoho roku. 

 

724  

Odpis nedobytné pohledávky za paní Evu Dunkovou ve výši 10.963,- Kč za nezaplacené dluţné 

nájemné s tím, ţe nadále zůstává v registru dluţníků. 

 

725  

Odpis nedobytné pohledávky za paní Zitu Baláţovou ve výši 14.737,- Kč za nezaplacené dluţné 

nájemné s tím, ţe nadále zůstává v registru dluţníků. 

 



Usnesení RM ze dne 22. srpna 2007   2 

 

 

726  

Odpis nedobytné pohledávky za pana Čestmíra Moflára ve výši  8.370,- Kč za nezaplacené dluţné 

nájemné s tím, ţe nadále zůstává v registru dluţníků.  

 

727  

Odpis nedobytné pohledávky za paní Irmu Petickou ve výši  19.751,- Kč za nezaplacené dluţné 

nájemné s tím, ţe nadále zůstává v registru dluţníků. 

 

728  

Rozpočtovou změnu č. 105/2007  - navýšení rozpočtu o částku 81 000,- Kč na akci – „Realizace 2. 

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

 

729  

Rozpočtovou změnu č. 107/2007  - navýšení rozpočtu o částku 15 000,- Kč na akci „Dětské hřiště v 

MŠ Aléská“. 

 

730  

Rozpočtovou změnu č. 108/2007 - finanční dar z  rezervy pro sportovní organizace ve výši  5 000,- 

Kč, SK K.M.H. - bodybuilding Bílina, na soutěţ v kulturistice Vitalmax - Skinfake Open 2007 

konané dne 27. 5. 2007 v Liberci. 

 

731  

Rozpočtovou změnu č. 109/2007 - finanční dar z  rezervy pro sportovní organizace ve výši  5 000,- 

Kč,  SK K.M.H. - bodybuilding Bílina, na Mistrovství světa konané ve dnech 8. - 10. 6. 2007 na 

Maltě.     

 

732  

Rozpočtovou změnu č. 110/2007 - finanční příspěvek z daru MUS, a. s. Most ve výši 15 000,- Kč 

HC DRACI Bílina na oslavy 10. výročí zaloţení oddílu dne 7. 9. 2007.  

 

733  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 0+2, ul. Mírové náměstí č.p. 48 s panem 

Miloslavem Dvořákem, na dobu určitou jednoho roku.  

 

734  

Vyplacení náhrady škody v částce 1.000,- Kč panu Jarešovi A., z poloţky 5192 – poskytnuté 

neinvestiční příspěvky a náhrady. 

 

735  

Na základě usnesení Okresního soudu v Teplicích č.j. 35 E 1042/99-10 odpis nedobytné 

pohledávky ve výši 1.920,- Kč. 

 

736  

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Bílina a Městem Ledvice na úseku přenesené 

působnosti (přestupky). 

 

737  

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2332/1  o výměře 530 m
2
 v k.ú. Bílina, za účelem 

zřízení zahrady.  
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738  

Pronájem části pozemkové parcely č. 1005/4 o celkové výměře cca 145 m
2
 v k. ú. Bílina, za účelem 

zřízení zahrady. Nájemcem je pan Martin Rouček, bytem v Bílině, ul. Litoměřická 215/80. Nájemné 

bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina. 

 

739  

Přepis nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 1595/1  o výměře 114 m
2
 v k.ú. Bílina na 

paní Ivetu Sovovou,  bytem Teplická 601, Bílina.  

 

 

III. souhlasí 
 

740  

Se závěry hodnotící komise, poţádat dle § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách, firmu ARBO, v.o.s. Teplice o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na 

veřejnou zakázku „Obnova lázeňského parku Kyselka v Bílině – zásah do stromového patra“ dle 

ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  

Dále rada ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic zjistit referenci o kvalitě provedených 

prací firem, které se při hodnocení nabídek na výše uvedenou akci umístily na prvních třech 

místech, a ve spolupráci s RNDr. Boršiovou projednat s vítěznou firmou zdůvodnění nízké ceny – 

termín do 24. srpna 2007 

 

 

IV. rozhodla 
 

741  

Vypovědět nájemní smlouvu  paní Erice Hoškové z pronájmu nebytových prostor na Ţiţkově 

náměstí č. 58 – prodejna hraček, k datu 31. 12. 2007. Nebytové prostory nebudou zveřejněny 

k dalšímu pronájmu.  

 

742  

Odstoupit od podání návrhu na exekuci nezaplacených úroků z prodlení a náklady řízení (vydaných 

platebním rozkazem OS Teplice), vzniklých prodlevou úhrady dluhu na nájemném pana Karla 

Macha, (dlouhodobý pobyt v zahraničí) za bývalý pronájem nebytových prostor Za Chlumem č. p. 

729 (kancelář).   

 

743  

Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice 04/2007 na akci « Oprava opěrné 

zdi pozemků č. 1837 a 1830/1 v ul. Skleničkova v Bílině ». 

 

744  

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

dětského sportovního hřiště v MŠ Síbova »  je  nabídka firmy LINHART spol. s.r.o., Stará 

Boleslav. Druhou v pořadí je nabídka firmy NovoTech spol.s.r.o., Kralupy nad Vltavou. 

 

745  

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

chodníku před ZŠ Za Chlumem k parkovišti před č. p. 751 v Bílině » je  nabídka firmy Ţejdlík 

Bílina. Na druhém místě se umístila nabídka firmy První montáţní druţstvo Teplice. 
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746  

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

chodníku v ulici Nerudova od ulice Praţská, k ulici Kmochova (pravá strana) v Bílině», je nabídka 

firmy Ţejdlík Bílina. Druhá v pořadí je nabídka firmy Arpáš Bílina. 

 

747  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vybudování zastávky MHD v  ul. Pivovarská“ 

(dle čl. VIII, odst. 5 směrnice MěÚ č. 04/2007) jediné firmě Stoz, s.r.o. Most, a to jako 

specializovanou zakázku.  

 

748  

Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci «  

Oprava střešního pláště objektu Lesní kavárny na Kyselce v Bílině » s tím, ţe hodnocení nabídek 

bude probíhat dle kritérií: 

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

2. doba záruky na provedené dílo, váha 20 % 

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

V podmínkách zadavatele bude bod 4 doplněn: uchazeč předloţí přehled o provedených zakázkách.  

 

749  

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

« Rozšíření Městského kamerového dohlíţecího systému » s tím, ţe hodnocení bude probíhat dle 

kritérií: 

1. cena celkem bez DPH a vč. DPH (poloţkový rozpočet), váha 60 %  

2. doba záruky na provedené dílo, váha 30 %     

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

V podmínkách zadavatele bude 10. bodem termín plnění, stanovený v týdnech od předání 

staveniště. 

 

V. projednala 
 

750  

Odvolání společenství vlastníků domu č. p. 576 – 578 v SHD Bílina,  proti rozhodnutí rady města   

č. I/450 ze dne 30. května 2007, kterým byl schválen pronájem části pozemkové  parcely č. 1194/1 

o výměře 166 m
2
 v k.ú. Bílina paní Pochové a panu Grunclovi, bytem Bílina SHD 577/22, a  

potvrzuje platnost tohoto usnesení. 

 

 

VI. neschvaluje 
 

751  

Zařazení stavby opěrné zdi na rozhraní pozemků města Bílina a pozemků v majetku p. Ilony 

Maškové (Masarykova výšina čp. 177) do plánu investic,  a ukládá vedoucímu stavebního úřadu 

jednat s majitelkou pozemku paní Maškovou o povinnosti tuto situaci řešit.  

 

 

 

 

 

 

VII. zamítá 
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752  

Ţádost pana Petra Stillera o vydání souhlasu rady města k přihlášení trvalého pobytu pana Rulfa 

Englerta, občana SRN, na adresu Bílina, SuNN 676. 

 

753  

Ţádost paní Věry Rouhové o pronájem části pozemkové parcely č. 1683/6 v k.ú. Bílina, za účelem 

zřízení zahrady. 

 

754  

Ţádost společnosti RODAX spol. s r. o., Teplice, o udělení výjimky místa pro provoz výherních 

hracích přístrojů v provozovně SPORT BAR 24 v ulici Ţelivského 67 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.  

 

 

 

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

755  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení, paní Olze 

Holubové, za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 

Poplatek z prodlení před zmírněním – zbylá část činí 230.404,- Kč, po zmírnění by činil - zbylá část 

26.185,- Kč. 

 

756  

Záměr prodeje pozemků o celkové výměře 539 m
2
 ve vlastnictví města – parcely č. 555/2 (32 m

2
), 

556 (119 m
2
), 557 (183 m

2
), 558 (113 m

2
) a 559 (92 m

2
). 

 

757  

Uzavření smlouvy mezi Městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s.r.o. Bílina o 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče pro obyvatele 

správního obvodu obce s rozšířenou působností, na období od 01. 04. 2007 do 31. 12. 2007.   

 

758  

Přijetí dotace ve výši 423.750,- Kč na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče a zároveň 

doporučuje ke schválení rozpočtovou změnu č. 101/2007. 

 

759  

Přijetí dotace ve výši 3 300 000,- Kč na dávky pomoci v hmotné nouzi.  Zároveň doporučuje ke 

schválení rozpočtovou změnu č. 102/2007.  

 

760  

Přijetí dotace ve výši 5 349 000,- Kč na dávky sociální péče pro zdravotně postiţené. Zároveň 

doporučuje ke schválení rozpočtovou změnu č. 103/2007.  

 

761  

Uzavření smlouvy s Mosteckou uhelnou a.s. na přijetí finančních darů v celkové výši 150 000,-  Kč, 

určených na sportovní a kulturní účely a zároveň doporučuje ke schválení rozpočtovou změnu         

č. 104/2007  - navýšení rozpočtu na rezervy pro sportovní a nesportovní organizace. 
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762  

Navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 1 000 000,- Kč v kapitole 77 na rezervu 

pro projektovou dokumentaci. Zároveň doporučuje ke schválení rozpočtovou změnu č. 106/2007. 

 

 

763  

Přijetí účelové dotace ve výši 537.836,- Kč na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Zároveň doporučuje ke schválení rozpočtovou změnu č. 

111/2007.  

 

764  

Přijetí finančního příspěvku na činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve výši 21.000,- Kč. 

Zároveň doporučuje ke schválení rozpočtovou změnu č. 112/2007. 

 

765  

Uzavření smlouvy se sportovní organizací HC Draci Bílina o poskytnutí finančního příspěvku ve 

výši 150.000,- Kč na pronájem ledové plochy na období září aţ prosinec 2007 s podmínkou, ţe 

organizace HC Draci do zasedání zastupitelstva předloţí zprávu o účasti druţstev v krajském 

přeboru v sezoně 2007 – 2008 včetně finančního zabezpečení a sportovní vizi na sezonu 2008/2009. 

Zároveň doporučuje ke schválení rozpočtovou změnu č. 113/2007. 

 

 

 

IX. projednala a předkládá zastupitelstvu města   n a   v ě d o m í 
 

766  

Plnění trvalého usnesení zastupitelstva města č. I/272 ze dne 7. 12. 2006, zprávu o činnosti oddělení 

regionálního rozvoje odboru nemovitostí a investic k 15. 8. 2007. 

 

 

 

 

X. bere na vědomí 
 

767  

Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o stavu plnění usnesení č. 577, 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 19. září 2007. 

 

768  

Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o stavu plnění usnesení č. 582, kterým mu bylo 

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

Za Chlumem“. Zároveň schvaluje prodlouţení termínu splnění usnesení do 19. září 2007.  

 

769  

Informaci ředitelky MTSB o hospodaření na skládce Chotovenka – pískovna, za leden - červenec 

2007.  

 

770  
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Plnění trvalého usnesení rady města č. 273/2007, kterým bylo uloţeno ředitelce MTSB postupně 

nahrazovat litinové mříţky kanalizačních vpustí. Dle informace ředitelky byla provedena výměna 

10 kanalizačních vpustí (5 ks NaVětráku, 5 ks v ul. Jenišovská).  

 

 

 

 

771  

Splnění usnesení rady města č. 348/2007, kterým bylo uloţeno ředitelce Městských technických 

sluţeb Bílina a vedoucímu odboru nemovitostí a investic řešit finanční a časovou posloupnost na 

plavecké hale. 

 

772  

Splnění usnesení rady města č. 426/2007, kterým bylo uloţeno stavebnímu úřadu posoudit cesty a 

pozemky v areálu lázeňského parku a přilehlého lesoparku.   

 

773  

Splnění usnesení rady města č. 431/2007, kterým bylo uloţeno ředitelce Městských technických 

sluţeb Bílina zpracovat materiál, týkající se vyhodnocení závěrů analýzy MTSB, zpracovanou 

společností NEWTON Management v roce 2004 s tím, ţe bude svolána schůzka jmenované komise, 

která se bude zabývat moţnou změnou správní formy MTSB.   

  

774  

Splnění usnesení rady města č. 432/2007, kterým bylo uloţeno stavebnímu úřadu prověřit  

stavebně-technický stav objektu č. 12 , ul. Palackého v Bílině, včetně opatření.   

 

775  

Splnění usnesení rady města č. 434/2007, kterým bylo uloţeno MTSB dokončit pasportizaci 

osvětlení a dešťových vpustí ve městě a ukládá tajemníkovi města zpracovat návrh řešení na 

průběţné doplňování informací do digitální pasportizace.  

 

776  

Splnění usnesení rady města č. 488/2007, kterým bylo uloţeno vedoucímu odboru nemovitostí a 

investic a ředitelce Městských technických sluţeb Bílina zpracovat návrh oprav a údrţby 

sportovních a rekreačních zařízení ve vlastnictví města na roky 2008 – 2010 do jednotné tabulky 

s rozlišením oprav na havarijní, velmi nutné, nutné, výhledové. 

 

777  

Splnění usnesení rady města č. 579 a 580 z roku 2007, kterým uloţila odboru nemovitostí a investic 

a stavebnímu úřadu předloţit návrh řešení opravy schodů a opěrné zdi na Masarykově výšině a 

opravu opěrné zdi v ul. Skleničkova. Viz usnesení č. 751.   

 

778  

Splnění usnesení rady města č. 581, kterým bylo uloţeno vedoucímu stavebního úřadu odeslat 

opětovně výzvu vlastníků jednotlivých nemovitostí (garáţ u pasového dopravníku ev. č. 1311, dále 

objekty: restaurace Astra, ul. Chlumská č.p. 92 a ul. 5. května č.p. 80/22) ve špatném stavebně-

technickém stavu, včetně zahájení stavebního řízení.  

 

779  

Splnění usnesení rady města č. 705/2007, kterým bylo uloţeno ředitelce MTSB podat vysvětlení 

k platbě č. 1345/2007.  
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780  

Informaci vedoucího stavebního úřadu k opěrné zdi mezi parcelami č. 1813 a 1814, 1827, 1828 

Karla a Pavla Vondráčkových, bytem Břeţánská 390/7, Bílina.  

 

781  

Informaci vedoucí odboru školství a kultury o umístění zvukového turistického informačního  

panelu na Mírovém náměstí a pověřuje Ing. Mrázovou a Mgr. Hanzlíkovou konzultací námětů a 

textů.  

 

782  

Zprávu Policie ČR, Obvodního oddělení Bílina, o kriminalitě na území města Bíliny za první 

pololetí roku 2007 a o uzavření „Dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku 

a bezpečnosti“ mezi městem a Policií ČR, Obvodním oddělením Bílina.  

 

783  

Záměr společnosti ULINOD s. r. o., Praha, k provozování penzionu pro seniory s vyuţitím 

léčebných – lázeňských procedur v areálu lázní Kyselka.  

 

784  

Nabídku spolupráce se společností AFE Bohemia s. r. o., Plzeň, na realizaci záměru větrného parku 

ve správním území města Bílina, s tím, ţe ţádá o bliţší informace včetně osobní schůzky. 

 

785  

Zápis z jednání bezpečnostní komise ze dne 16. 7. 2007. 

 

786  

Plnění usnesení č. 326//06 - přehled vynaloţených finančních prostředků městské policie za             

II. čtvrtletí 2007 s konstatováním, ţe výdaje v tomto období nepřesáhly částku 50 000,- Kč.  

 

 

 

XI. stahuje z jednání  
 

787  

Materiál č. 368 – ţádost paní Pavly Šauerové o vybudování chodníku v ul. Litoměřická, na 

pozemku p. č.  1090/1 v k.ú. Bílina s tím, ţe vedoucí odboru nemovitostí a investic bude s              

pí Šauerovou jednat o moţném odkoupení uvedeného pozemku. 

 

788  

Úpravu „Pravidel vyřizování ţádostí o nájmy bytů ve vlastnictví města Bíliny a bytové výměny“      

a pověřuje starostu města o úpravě jednat s pracovnicí ÚZSVM Bc. Blaschkeovou.   

 

 

 

 

 

 

 

Roman  Š e b e k  

místostarosta 

Josef   H o r á č e k  

starosta města 



Usnesení RM ze dne 22. srpna 2007   9 

 

 

 

 


