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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 19. schůze v roce 2012, 
konané 17. října 2012 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
861  taj. (ONI)   31.10.   957  taj. (ONI)   14.11. 
681  taj. (ONI)   14.11.   979 taj. (ONI)  14.11. 
898  taj. (ONI)   14.11.   194 taj.    28.11. 
899  taj. (ONI)   14.11. 
 
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 
 

l. schvaluje 
 

959  
Rozpočtovou změnu č. 159/2012 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem na koncerty, výlet 
a Akademii k 40. výročí založení školy, v celkové výši 19.000 Kč, navýšení rozpočtu 
MŠ Čapkova na dopravu na 4 výlety, v celkové výši 23.000 Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinským 
gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem na poznávací zájezdy do Drážďan a do Berlína, 
v celkové výši 20.000 Kč, vše z Programu podpory společenských a zájmových organizací 
ve městě Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
960  
Rozpočtovou změnu č. 160/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a městským pěveckým souborem Schola Viva Bilinensis jako 
příjemcem na koncert „Adventní struny ve větru“, v celkové výši 5.000 Kč. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
961  
Rozpočtovou změnu č. 161/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na vodné stočné – knihovna Mírové nám., v celkové 
výši 21.000 Kč.  
 
962  
Rozpočtovou změnu č. 162/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na havarijní opravy nebytového hospodářství, 
v celkové výši 300.000 Kč. 
 
963  
Rozpočtovou změnu č. 163/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na realizaci chodníků, v celkové výši 300.000 Kč. 
 
964  
Rozpočtovou změnu č. 164/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., oprava vstupu č. 1, v celkové výši 283.000 Kč. 
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965  
Žádost DDM Bílina o přesun finančních prostředků ve výši 1.967 Kč z rezervního do 
investičního fondu na dofinancování interaktivní tabule. Celková cena tabule činí 91.967 Kč, 
z toho 90.000 Kč je financováno z daru Severočeských dolů, a. s., Chomutov. 
 
966  
Použití finančních prostředků investičního fondu ZŠ Lidická ve výši 51.714 Kč na zakoupení 
datových projektorů ke stávajícím interaktivním tabulím. Takto použité prostředky 
investičního fondu si ZŠ Lidická převede do výnosů. 
 
967  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene z 02.06.2011 
Mezi smluvními stranami se doplňuje o pozemky p. č. 563/1, 536/8, 563/12, 563/15, 563/18 
a 563/19 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.  
 
968  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na Mistrovství 
Evropy ESKA, které se koná v Bělehradě v Srbsku ve dnech 07.12.–09.12.2012. Bude 
hrazeno ze schváleného rozpočtu města, z rezervy pro sportovní organizace. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.      
 
969  
Uzavření mandátní smlouvy mezi městem Bílina jako mandantem a společností eNovation, 
s. r. o., jako mandatářem, jejíž předmětem je komplexní organizační a věcné zajištění dvou 
zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
970  
Přiznání osobního příplatku dle § 131 zákoníku práce paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce 
Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace a paní Andree Sentenské, 
ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, a to od 
01.11.2012, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 

 
 

II. souhlasí 
 

971  
S použitím znaku města na plakátech a na pozvánce na předvánoční koncert Schola Viva 
Bilinensis, který se uskuteční 03.12.2012 v obřadní síni Městského úřadu Bílina. Znak města 
bude použit v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 o městských 
symbolech a jejich užívání. Znak lze užívat v barevném i monochromním provedení 
v podobě dané popisem dle čl. I této vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem.    
 

 

lII. zamítá 
 

972  
Žádost SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST o poskytnutí finanční dotace ve výši 
10.000 Kč na turnaj Karate Gouvemor Cup of Astrakan, který se konal v Rusku ve dnech 
22.08.–27.08.2012. 
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973  
Návrh na zvýšení sazby měsíčního nájemného v bytech ve vlastnictví města Bíliny, sazba 
zůstává ve stejné výši, tj. 35 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu, od 01.01.2013. 
 
 

IV. rozhodla 
 

974  
Sdělit své stanovisko k umístěním střešních fotovoltaických panelů na objektu umístěného na 
části p. p. č. 156/1, k. ú. Bílina, panu Janu Šámalovi, trvale bytem Horažďovice, po předložení 
kladných stanovisek dotčených orgánů a místně příslušného stavebního úřadu.  
 
975  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava atria v ZŠ Za Chlumem“ dle 
směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Petr Arpáš, s. r. o, Bílina, a to jako specializovanou 
zakázku. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  s c h v á l i t 
 

976  
Rozpočtovou změnu č. 157/2012 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
8.339 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
 

Vl. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  z a m í t n o u t 
 
977  
Nabídku na odkoupení 2 ks akcií společnosti RRA, a. s., z majetku města Varnsdorf a 2 ks 
akcií z majetku města Meziboří. 
 
 

Vll. bere na vědomí 
 
978  
Soupis schválených rozpočtových změn k datu 30.09.2012, předložený vedoucí finančního 
odboru. 
 
979  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost z 01.10.2012 a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic a ředitelku 
Městských technických služeb Bílina, k zajištění vyjádření k příslušným bodům této komise. 

          taj. (ONI) – 14.11. 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r.  
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


