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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 7. schůze v roce 2012, 
konané 28. března 2012 

 

Usnesení s termínem č.: 
277 taj.  31.03.      189 taj., MTSB 11.04.  
194 taj.  02.04.     326 taj. (ONI) 11.04. 
195 taj.  02.04.     33 star. (ONI) 30.04. 
 
Splněná usnesení č.: 101, 225 
 
Trvalá usnesení č.: 
715/11  taj. k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků jejich fondů 

43/12  taj.  pronájmy a prodeje nemovitostí zveřejňovat v BZ a internetových stránkách  
   v případech, kdy nemovitost bude radou města určena, jako zvlášť významná. 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 

 
281  
Rozpočtovou změnu č. 31/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Sdružením Linka bezpečí, Praha 8 jako příjemcem 
ve výši 3.000 Kč na provoz Linky bezpečí na rok 2012. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
282  
Rozpočtovou změnu č. 32/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Oblastní charitou Most jako příjemcem ve výši 
10.000 Kč na projekt Azylový dům Duchcov na částečné pokrytí energií. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

283  
Rozpočtovou změnu č. 33/2012 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 7.000 Kč na úhradu 
pronájmu KD Fontána a výdajů s tím spojených na Den učitelů z rezervy rady města. 
 
284  
Rozpočtovou změnu č. 34/2012 – přesun finančních prostředků v celkové výši 21.000 Kč 
z pojistného plnění na údržbu bytového fondu. 
 
285  
Rozpočtovou změnu č. 35/2012 – přesun finančních prostředků v celkové výši 347.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu Městské knihovny Bílina. 
 
286  
Rozpočtovou změnu č. 36/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a SK HC Draci Bílina, o. s., jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na 
nákup hokejové výstroje. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
287  
Rozpočtovou změnu č. 37/2012 – navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí 
na úhradu náhrady škody, úroků z prodlení a poplatků za žaloby v celkové výši 326.000 Kč. 
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288  
Dodatek č. 1 ke Směrnici MěÚ Bílina č. 07/2003, Metodický pokyn k rozpočtovým 
pravidlům, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
289  
Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Bílina, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, s účinností dnem schválení radou města3. 
 
290  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
z 02.06.2011. Mezi smluvními stranami se doplňuje o pozemek p. č. 397/25 v k. ú. Bílina 
mezi společností ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 
01, jako budoucím oprávněným a městem Bílina jako budoucím povinným. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města.  
 
291  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV - 12 -
4009166/02 týkající se stavby s názvem „Bílina, Důlní, Profi Paint Czech, kNN”, mezi 
městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako stranu budoucí 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 1.000 Kč bez DPH. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 
292  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a KC Kaskáda jako 
vypůjčitelem , jejíž předmětem je nemovitý majetek v areálu lázní, za účelem uspořádání 
jarmarků KC Kaskáda ve dnech 05.05.2012 a 08.09.2012. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
293  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a AVZO 
technických sportů a činností Bílina jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na plánované akce, ze 
schváleného rozpočtu města na rok 2012. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.     
  
294  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Sportovním kuželkářským klubem Bílina jako příjemcem ve výši 6.000 Kč na plánovanou 
akci, ze schváleného rozpočtu města na rok 2012. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.      
 
295  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Klubem 
rybolovné techniky Bílina jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na plánované akce 
ze schváleného rozpočtu města na rok 2012. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
296  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a TJ 
Sokolem Bílina jako příjemcem ve výši 8.000 Kč na plánované akce ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2012. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
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297  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Atletickým klubem Bílina jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na plánované akce 
ze schváleného rozpočtu města na rok 2012. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
298  
Udělení souhlasu s provedením stavby a zároveň udělení práva provést stavbu na části 
pozemku p. č. 2432/2 v k. ú. Bílina, panu Václavu Viktorovi, Na Větráku 413/28, Bílina. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
299  
Ukončení nájemní smlouvy č. 402 na nebytový prostor Mírové náměstí 46, Bílina –- 
punčochové zboží Mikešová Ivana k 30.04.2012. Tento prostor bude zveřejněn k dalšímu 
pronájmu. 
 
300  
Záměr navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 8.000 Kč na úhradu 3 % spoluúčasti 
na projektu „Žijeme spolu“. 
 
301  
Záměr navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 29.940 Kč na úhradu 30 % spoluúčasti 
na projektu „Připravujeme se pro život“. 
 
302  
Záměr navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 23.850 Kč na úhradu 30 % spoluúčasti 
na projektu „Pochopením k toleranci a respektu 2012“. 
 
303  
Záměr navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 14.700 Kč na úhradu 30 % spoluúčasti 
na projektu „Prázdninová poškola“. 
 
304  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 218 z 11.10.1999 s manželi Petrlíkovými, bytem 
Za Chlumem 798, Bílina, na část pozemkové parcely č. 399/1 k. ú. Bílina – Újezd, z důvodu 
plánované výstavby rodinných domů. 
 
305  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 307 z 16.07.2007 s paní Margitou Filovou, bytem Lidická 
394/7, Bílina, na část pozemkové parcely č. 399/1 k. ú. Bílina – Újezd, z důvodu plánované 
výstavby rodinných domů. 
 
306  
Směrnici č. 1/2012 o výši nájemného z nebytových prostor, dle návrhu předloženého 
vedoucím odboru nemovitostí a investic, s účinností od 1. července 2012. 
 
307  
Pravidla pro užívání vývěsních vitrín, s účinností od 1. června 2012, dle návrhu 
předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 
308  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 189/2012, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu ve spolupráci s ředitelkou Městských technických služeb Bílina předložit 
kompletní materiál týkající se veřejného osvětlení ve městě, včetně výkonu, spotřeby 
a porovnání minimálně deseti dodavatelů, dle připomínek rady města, do další rady města, 
tj. 11. dubna 2012. 
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309  
Odpis pohledávky právnické osoby MON, spol. s r. o. v likvidaci v celkové výši 10.900 Kč 
za uloženou pokutu rozhodnutím č. j. ObŽÚ/03/1850/Do z 20.01.2004.          
 
 

II. zamítá 
 

310  

Žádost manželů Ježkových o pronájem části pozemkové parcely č. 52 k. ú. Bílina. 
 
 

III. souhlasí 
 

311  
S použitím investičního fondu Městských technických služeb Bílina na nákup zahradní 
techniky a parkovacího automatu na Mírové náměstí ve výši 490.000 Kč. 
 
312  
S pronájmem níže uvedených pozemků za účelem uspořádání závodů na bývalé skládce 
Chotovenka za podmínek uvedených v nájemní smlouvě č. 359 a zároveň schvaluje 
uzavření této nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a MOTOKLUBEM 
Bílina jako nájemcem. Předmětem je pronájem částí pozemků p. p. č. 227/6 o výměře 787 
m2, část p. p. č. 227/8 o výměře 17717 m2, část p. p. č 82/2 o výměře 139 m2, část p. p. č. 
99/2 o výměře 6752 m2, st. p. č. 93 o výměře 157 m2, st. p. č. 94 o výměře 192 m2 k. ú. 
Chotovenka a část p. p. č. 146/6 o výměře 12083 m2, část p. p. č. 146/13 o výměře 1159 
m2, část p. p. č. 146/14 o výměře 307 m2, část p. p. č. 146/15 o výměře 75 m2 k. ú. Štrbice 
dle geodetického vytyčení, za účelem provozování činnosti motoristického sportovního 
areálu v termínech od 06.04. do 09.04.2012, od 18.05. do 21.05.2012, od 01.06. do 
04.06.2012, od 05.10. do 08.10. 2012, od 16.11. do 19.11.2012. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
 

IV. pověřuje 
 

313  

Tajemníka městského úřadu jednáním s makléřem města Bíliny o možnostech zavedení 
benefitů pro zaměstnance městského úřadu, městskou policii a organizační složky v oblasti 
životního a penzijního pojištění.   

 
 

V. rozhodla 
 

314  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
chodníku ul. Alšova – pravá strana“ je nabídka společnosti PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. 
Druhou v pořadí je nabídka společnosti Iro stavební, s. r. o., Český Krumlov.  
 
 
315  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Bílina včetně 
podkladů“ je nabídka firmy DHV CR, spol. s r. o. Druhou v pořadí je nabídka firmy PROCES 
– Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o, Ostrava.  
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316  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Tři osobní užitkové automobily“ je nabídka firmy OKIM, spol. s r. o., Ústí nad Labem. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy AUTOCENTRUM ELÁN, s. r. o., Teplice. 
 
317  

Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, 
dle připomínek členů rady města, na akce: 

a) Oprava silnice k letnímu kinu v Bílině na Kyselce, 
b) Oprava silnice v ulici Wolkerova v Bílině, 
c) Oprava a údržba objektu Minigolfu – I. etapa – Bílina. 

 
318  

Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci: 
SANITÁRNÍ KONTEJNER – 2 ks. 
 
319  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Koupaliště Kyselka – oprava ochozu 
bazénu“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Stroj Consult, s. r. o., a to jako 
specializovanou zakázku. 
 
320  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění veřejné městské hromadné 
dopravní obslužnosti ve městě Bílina v režimu veřejné linkové dopravy“ dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, č. VIII odst. 5, společnosti Veolia Transport, s. r. o., na období od 1. dubna do 30. 
září 2012, a to jako specializovanou zakázku. 
 
 

VI. bere na vědomí 
 

321  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 05.03.2012. 
 
322  
Ukončení nájemní smlouvy č. 199 z 13.05.1998 dohodou, s manželi Beranovými, bytem 
5. května 279, Bílina, na část pozemkové parcely č. 399/1 k. ú. Bílina – Újezd, z důvodu 
plánované výstavby rodinných domů. 
 
323  
Splnění usnesení rady města č. 101 z 08.02.2012, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním novelizace 
směrnice č. 14/1998 o výši nájemného z nebytových prostor, viz usnesení č. 306. 
 
324  
Splnění usnesení č. 225 z 29. února 2012, kterým bylo tajemníkovi Městského úřadu Bílina 
uloženo připravit pravidla pro užívání vitrín, viz usnesení č. 307. 
 
325  
Zápis z komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města 
z 29. února 2012. 
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VII. stahuje z programu 
 

326  
Vyhodnocení zakázky malého rozsahu na akci „Lávka k hřišti s umělým povrchem“ s tím, že 
ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic 
zajištěním rozpočtu na tuto akci od nezávislého rozpočtáře a oslovením uchazeče s nejnižší 
cenovou nabídkou o předložení písemného vyjádření (zdůvodnění) nízké nabídkové ceny. 
          Taj. (ONI) – 11.04. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města  

 

 
 
 
 
 

Martin Liška 
člen rady města 

 


