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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 10. schůze v roce 2012, 
konané 16. května 2012 

 
 

Usnesení s termínem č.: 
462 taj.  ihned    194  taj.   30.05. 
33 star. (ONI)  30.05.     189  taj., MTSB  30.05.  
   
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. ukládá 
 
462  
Tajemníkovi městského úřadu jednat se zástupci Motoklubu Bílina o důsledném dodržení 
podmínek smlouvy o pronájmu pozemků na bývalé skládce Chotovenka, uzavřené 4. dubna 
2012 s tím, že při nesplnění podmínek nejpozději do 15. června 2012 bude výše uvedená 
nájemní smlouva vypovězena.       Taj. – ihned  
 
 

II. schvaluje 
 
463  
Rozpočtovou změnu č. 61/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Hipodromem Most, a. s., jako příjemcem, ve výši 
20.000 Kč na částečné krytí výdajů spojených s otevřením „Piknik parku“ na Hipodromu 
v Mostě. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
 
464  
Rozpočtovou změnu č. 62/2012 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 7.000 Kč na dopravu 
do Prahy do ZOO, navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro 
Pečovatelskou službu ve výši 6.000 Kč na dopravu a částečné vstupné a navýšení rozpočtu 
ZŠ Aléská ve výši 4.000 Kč na mini fotbalový turnaj, vše z programu podpory společenských 
a zájmových organizací. 
 
465  
Rozpočtovou změnu č. 63/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinským divadelním minimem jako příjemcem ve výši 
40.000 Kč na 2 představení. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
466  
Rozpočtovou změnu č. 64/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 125.000 Kč na pokrytí opravy střechy 
objektu Mírové náměstí č. p. 46. 
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467  
Rozpočtovou změnu č. 65/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 277.000 Kč na pokrytí opravy fasády 
objektu Seifertova 1. 
 
468  
Rozpočtovou změnu č. 66/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schválného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic na protipovodňové opatření u domu č. p. 254 v ulici Fügnerova 
v celkové výši 339.000 Kč. 
 
469  
Rozpočtovou změnu č. 67/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na opravu archivu v ZŠ Lidická v celkové výši 
136.000 Kč. 
 
470  
Rozpočtovou změnu č. 69/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 340.000 Kč na akci „Generální oprava 
veřejného osvětlení – lokalita Důlní v Bílině“. 
 
471  
Rozpočtovou změnu č. 70/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 42.000 Kč na pokrytí SDK podhledů na 
Minigolfu a zároveň pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo. 
 
472  
Odpis nedobytné pohledávky finančního odboru – manka a škody v celkové výši 730 Kč. 
 
473  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 ul. Mírové náměstí 90 s panem Petrem Károu na dobu 
určitou jednoho roku a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 ul. Tyršova 320 s paní Marií 
Šebkovou na dobu určitou jednoho roku s tím, že byt bude převeden do kat. „běžný“ a další 
uvolněný byt kategorie „běžný“ bude převeden do kat. „rozjezdový“. 
 
474  
Zveřejnění pronájmu nebytového prostoru o výměře 78,36 m2 na adrese Mírové náměstí 87, 
Bílina od 01.07.2012 za nájemné dle platné směrnice s požadavkem pro využití jako 
knihkupectví.  
 
475  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a panem 
Petrem Bezoldem jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je rozšíření plnění smlouvy 
o vícepráce v rámci realizace parkoviště v ulici Jižní. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města.  
 
476  
Záměr podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova turistických stezek na Kyselce“ jako 
součást projektu „Muzeum“.  
 
477  
Záměr výpůjčky nebytových prostor – objektu bývalých kasáren za účelem výcviku 
příslušníků Policie ČR. 
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478  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 33 z 11. ledna 2012, kterým rada města vzala na 
vědomí žádost pana Ondřeje Grabovského o rozšíření skateparku v areálu ZŠ Za Chlumem 
a zároveň uložila starostovi ve spolupráci s vedoucím odboru nemovitostí a investic zajistit 
potřebné podklady, a to nejpozději do 30.05.2012. 
 
 

III. jmenuje 
 

479  
Paní Lenku Zlatohlávkovou na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, 
příspěvková organizace na dobu 6 let s účinností od 01.08.2012, v souladu s ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a dále pak ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 

IV. rozhodla 
 
480  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Generální oprava veřejného osvětlení – lokalita Důlní v Bílině“ je nabídka firmy Luboš 
Malina-ELECTROM, Most. Druhou v pořadí je nabídka firmy TELKONT, s. r. o., Teplice.    
 
481  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Protipovodňová opatření u domu č. p. 254 
v ul. Fügnerova“ dle směrnice č.04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě GUTRA, s. r. o., Most, a to jako 
specializovanou.  
 
482  
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 akce: 
a) RTG, ortopedie a chirurgie v 1. NP budovy HNsP Bílina – stavební úpravy 
b) Lékárna v 1. NP budovy HNsP Bílina – stavební úpravy. 
 
 

V. bere na vědomí 
 
483  
Informace o branném dnu, který pořádá Historický spolek města Bíliny v sobotu 19. května 
2012 v areálu bývalého pivovaru. 
 
484  
Informace Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D., člena rady města, o účelném čerpání finančních 
prostředků z Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina společností Salix 
Centrum psychosociálního poradenství a rehabilitace v Ústí nad Labem na projekt Pracovní 
diagnostika a poradenství, pracovní a sociální rehabilitace pro občany města Bílina 
s chronickými potížemi s uplatněním a společenskou a pracovní seberealizací. 
 
485  
Zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy 
Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace. 
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486  
Informace npor. Bc. Radka Kaňáka, vedoucího OO Policie ČR, ohledně zabezpečení 
pořádku ve městě při pořádání kulturních a společenských akcí. 
 
 

VI. stahuje z programu 
 
 
487  
Materiál č. 335 – bezbariérový přístup a úpravu příjezdové cesty Aléská čp. 255 s tím, že 
materiál bude upraven a předložen na příští schůzi rady města. 
 
488  
Materiál č. 257 – veřejnoprávní kontrolu v KC Kaskáda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


