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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 1. schůze v roce 2012, 
konané 11. ledna 2012 

 
Usnesení s termínem č.:  
1132 taj.  25.01. 
1121 star.  25.01. 
1285 taj. (OD) 25.01. 
1 taj. (OSVaZ) 25.01. 

782 taj.  08.02. 
31 vedoucí 08.02. 
33 star. (ONI) 30.04. 

   
Splněná usnesení č.: 813, 1232, 1283  
 
Trvalá usnesení č.:  
715/11  taj. k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků jejich fondů 
1133/11  taj.  pronájmy a prodeje nemovitostí zveřejňovat v BZ a internetových stránkách  
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
1  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
předložením úpravy zásad pro přidělování bytů v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou, dle připomínek členů rady města.     Taj. (OSVaZ) – 25.01. 
 

 

II. schvaluje  
 
2  
Rozpočtovou změnu č. 1/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a EQUIPARK, o. p. s., jako příjemcem, ve výši 10.000 Kč na krmivo a 
jezdecké potřeby pro koně. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
3  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Sportovním kuželkářským klubem Bílina jako příjemcem, ve výši 50.000 Kč na úhradu 
nákladů na elektrickou energii a plyn pro provoz kuželny v roce 2012. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.            
 
4  
Úpravu platů ředitelů základních škol, mateřských škol, základní umělecké školy a domu dětí 
a mládeže, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru, s účinností od 01.01.2012. 
 
5  
Záměr rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na lyžařské výcviky 
a školy v přírodě dle předloženého návrhu finančním odborem, příspěvek na žáka na 
lyžařský výcvik činí 1.000 Kč a příspěvek na žáka základní a mateřské školy do školy 
v přírodě činí 500 Kč. 
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6  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Draci 
Bílina jako příjemcem, ve výši 10.000 Kč na 5. ročník Podkrušnohorského poháru, který se 
koná 21.01.2012 v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
    
7  
Žádost paní Květuše Semschové a udělení výjimky pro přidělení bytu v domě se 
soustředěnou pečovatelskou službou.  
 
8  
Záměr realizace parkoviště Tylova, dle návrhu předloženého vedoucím odboru nemovitostí 
a investic.  
 
9  
Realizaci rozšíření parkoviště v ulici Pražská v Bílině, dle návrhu předloženého vedoucím 
odboru nemovitostí a investic. 
 
10  
Záměr kompletní rekonstrukce ulice 5. května v Bílině, dle návrhu předloženého vedoucím 
odboru nemovitostí a investic s dodatky. 
 
11  
Uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a společností FAREBO, s. r. o., Most, jako nájemcem, na Mírovém náměstí 23 – Černý kůň, 
Bílina, s účinností od 16.01.2012, za účelem provozování restaurační činnosti. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
12  
Uzavření dodatku ke smlouvě mezi městem Bílina a Dopravním podnikem Ústeckého kraje, 
a. s. Předmětem dodatku je spolufinancování zabezpečení dopravní obslužnosti na 
nedělních spojích č. 3 a 6 linky č. 570 914 Litvínov – Bílina – Louny – Praha a zpět částkou 
4.000 Kč měsíčně. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
13  
Na základě pozvání JUDr. Richarda Falbra zahraniční služební cestu starosty města do 
Evropského parlamentu ve Štrasburku ve dnech od 13. do 15. února 2012. 
 
14  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 782 z 1. září 2011, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo svolat pracovní skupinu pro přípravu podkladů pro možné 
vykoupení vynaložených investic v prostoru autobusového nádraží, a to do 8. února 2012. 
 
15  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 1285 z 21. prosince 2011, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo prověřit možnost rozšíření komunikace na křižovatce (tvar T) 
u bloku č. 6 a bloku č. 8 Za Chlumem, na úkor zeleně, a to do 25. ledna 2012. 
 
 

III. zamítá  
 
16  
Žádost paní Marie Měšťánkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
17  
Žádost paní Evy Kleinové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou. 
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18  
Žádost paní Marie Horvátové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
19  
Uzavření smlouvy o podmínkách provozování ambulantní pohotovostní péče v Bílině na rok 
2012 mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
20  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 155.000 Kč na zabezpečení 
ambulantní pohotovostní péče ve spádové oblasti města Bílina na období 01.01.–
31.03.2012, mezi městem Bílina jako příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
21  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 155.000 Kč na zabezpečení 
ambulantní pohotovostní péče ve spádové oblasti města Bílina na období 01.01. – 
31.03.2012., mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou 
Bílina, s. r. o., jako příjemcem. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
 

V. pověřuje 
 
22  
Tajemníka městského úřadu zasláním odpovědi panu Janu Holému na stížnost na jednatele 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., dle vyjádření dozorčí rady 
společnosti.  
 

VI. rozhodla  
 
23  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Provádění malířských 
a lakýrnických prací dle pokynů“ pro rok 2012, dle připomínek členů rady města. 
 
24  
Zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vyhlášené dle 
Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících 
pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-
2013 na Zpracování projektové dokumentace vč. výstavní interiérové části přestavby objektu 
Inhalatoria na expoziční výstavní objekt včetně obnovení provozu zřídla, z důvodu 
nevyjasněných autorských práv ze strany zadavatele. 
 
25  
Zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby vyhlášené dle 
Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících 
pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-
2013 na Zpracování projektové dokumentace vč. výstavní interiérové a exteriérové části 
přestavby objektu Bašty na Bílinské muzeum, z důvodu nevyjasněných autorských práv ze 
strany zadavatele. 
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26  
O svolání valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, dle § 
129 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a to na 08.02.2012 od 15:00 hod. 
 
 

VII. bere na vědomí 
 
27  
Splnění usnesení rady města č. 813 z 19.10.2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zadáním posouzení technického 
stavu a bezpečnosti Zelené haly pro provozování sportovních aktivit a pořádání kulturních 
akcí s tím, že o výsledku kontroly bezpečnostního technika bude rada města informována na 
zasedání 08.02.2012. 
 
28  
Plnění usnesení rady města č. 1121 z 16. listopadu 2011, kterým bylo starostovi města 
uloženo jednat o možnosti odkoupení armovacího železa, zbylého ze stavby lávky přes řeku 
Bílinu a silnici I/13, některou ze stavebních firem s tím, že další informace bude podána na 
radě města 25. ledna 2012. 
 
29  
Splnění usnesení rady města č. 1232 z 21. prosince 2011, kterým bylo dozorčí radě 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., uloženo prověřit stížnost pana 
Jana Holého na chování jednatele společnosti.  
 
30  
Splnění usnesení rady města č. 1283 z 21. prosince 2011, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo připravit podklady pro vypsání nového výběrového řízení na 
zakázku malého rozsahu na akci „Provádění malířských a lakýrnických prací dle pokynů“ 
s hodnotícím kritériem – cena za 1 m2.  
 
31  
Vyjádření vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví k podnikatelskému záměru „Projekt 
Bílina“ Občanským sdružením pro lepší mezilidské vztahy s tím, že do rady města 
08.02.2012 bude předloženo i vyjádření příslušných vedoucích odborů a organizací. 
         vedoucí – 08.02. 
32  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 07.12.2011.  
 
33  
Žádost pana Ondřeje Grabovského o rozšíření skateparku v areálu ZŠ Za Chlumem 
a zároveň ukládá starostovi ve spolupráci s vedoucím odboru nemovitostí a investic zajistit 
potřebné podklady, a to nejpozději do 30.04.2012.   Star. (ONI) – 30.04. 
 
34  
Zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnosprávních 
kontrolách za IV. čtvrtletí 2011. 
 
35  
Nabídku pana Lukáše Martinka na vydání publikace kreseb historických staveb města Bíliny. 
 
36  
Informace starosty města o jednáních ohledně uzavřené smlouvy na zajištění veřejné 
městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Bílina v režimu veřejné linkové dopravy.  
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VIII. stahuje z programu 
 
 
37  
Materiál č. 2 – podklady pro vypsání výběrového řízení na „Asistent pro terénní kontakt“ 
s tím, že materiál bude doplněn a předložen na příští schůzi rady města.  
 
 

 
 

R A D A  M Ě S T A 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 

I. schvaluje 
 
 
38  
Doplnění ceníku zimního stadionu v Bílině o cenu půjčovného bruslí ve výši 20 Kč/pár/hodinu 
vč. DPH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


