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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 4. schůze v roce 2012, 
konané 29. února 2012 

 

Usnesení s termínem č.: 
101 taj. (ONI) 28.03.     194 taj.  02.04. 
189 taj., MTSB 28.03.     195 taj.  02.04. 
225 taj.  28.03.       33 star. (ONI) 30.04. 
 
Splněné usnesení č.: 88 
 
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. jmenuje 
 

190  

Konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské 
školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve složení: 
předseda konkursní komise Ing. Ladislav Kvěch, tajemník Městského úřadu Bílina, ostatní 
členové: Mgr. Zdeněk Svoboda Ph. D., člen Rady města Bíliny, Ing. Roman Zettlitzer, 
odborný referent správního oddělení odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, Bc. Mirka Jelínková, ředitelka Mateřské školy Hostomice, 
Mgr. Markéta Maršíková, pedagogický pracovník Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, 
Mgr. Martina Hrdá, školní inspektorka České školní inspekce, Ústecký inspektorát. 
 
191  

Pana Petra Štětku (ODS) členem bytové komise. 
 
192  

Pana Radima Pecháčka (ODS) členem hodnotící komise pro zakázky malého rozsahu. 
 
 

II. ukládá 

 
193  
Tajemníkovi městského úřadu jednat se zástupci firmy ČEZ Teplárenská, a. s., Chomutov, 
o změně smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie, a to v příloze 
č. 1, kde by došlo k vyjmutí objektu Hotelu U Lva z připojovaných objektů. 
           Taj. – 02.04. 
194  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním 
harmonogramu odstranění nedostatků v Hotelu U Lva, který bude obsahovat časovou 
posloupnost jednotlivých kroků od diagnostiky přes projektové zajištění po možnou realizaci, 
a to včetně stanovení odhadovaných finančních nákladů.     Taj. – 02.04. 
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III. revokuje 
 

195  

Usnesení rady města č. 1164 z 30. listopadu 2011, kterým rada města schválila termíny 
svatebních obřadů včetně jmen oddávajících na rok 2012, dle návrhu předloženého vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí s tím, že oddávajícími jsou: leden – Josef Horáček, únor – 
Bc. Zdeněk Rendl, březen – Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph. D., viz usnesení č. 223. 
 

 

IV. schvaluje 

 
196  
Rozpočtovou změnu č. 14/2012 – přijetí peněžního daru pro Klub důchodců I. ve výši 5.000 
Kč od Mgr. Anny Spáčilové – Lékárna Salvia, Bílina. 
 
197  
Rozpočtovou změnu č. 14/2012 – přijetí peněžního daru pro Klub důchodců II. ve výši 5.000 
Kč od Mgr. Moniky Peterkové – Lékárna na Teplickém předměstí, Bílina. 

 
198  
Rozpočtovou změnu č. 16/2012 – navýšení rozpočtu z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací ZŠ Za Chlumem ve výši 20.000 Kč na dopravu na poznávací výlety 
a materiál na sportovní akci, navýšení rozpočtu MŠ Švabinského ve výši 20.000 Kč na 
dopravu na výlety v I. pololetí 2012, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Bílinskou přírodovědnou společností jako příjemcem ve výši 
33.000 Kč na podporu ptactva, náplň stezky a soutěže dětí a uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Mysliveckým sdružením Bořeň Bílina jako 
příjemcem ve výši 15.000 Kč na nákup krmiva a materiálu k zabránění tvorby škod zvěří. 
Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
 

199  
Rozpočtovou změnu č. 17/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory kultury a literární fond mezi městem Bílina jako poskytovatelem a PURE MUSIC, 
o. s. jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na Root & Blues fest 2012, uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Jindřichem Luňákem – HAKIM 
jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na Babí léto na Kyselce 2012 a uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a hudební skupinou GROCK o. 
s. jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na 3. ročník FlyUp 2012 soutěž rockových kapel. 
Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
 

200  
Rozpočtovou změnu č. 20/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic, v celkové výši 33.000 Kč na akci přístřešek pro 
sanitky v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
201  
Rozpočtovou změnu č. 22/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic, na pokrytí havárie topného zařízení v Zelené hale ve 
výši 400.000 Kč. 
 

202  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SHOTOKAN KARATE DO MASOPUST Bílina jako příjemcem ve výši 30.000 Kč na 
plánované akce, hrazeno ze schváleného rozpočtu města. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.      
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203  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a VELOSPORT TEAM Bílina jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na plánovanou akci, hrazeno 
ze schváleného rozpočtu města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
204  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. BVB/1/2012/Ch týkající se stavby s názvem „Bílina, PČ. 623/1 – přípojka vody”, mezi 
městem Bílina, jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a panem Romanem 
Burešem s paní Barborou Burešovou, bytem Bílina, Za Chlumem 790, panem Jiřím Bullou, 
Fügnerova 257, Bílina a panem Karlem Syslem, Čapkova 854, Bílina, jako stranu budoucí 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za 
jednorázovou částku 500 Kč za vodoměrnou šachtu a 100 Kč/bm přípojky. Rada města 
zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.   
 
205  
Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce č. V 9/2011 movitého majetku mezi panem 
Pavlem Prchalem a městem Bílina. Předmětem dodatku je prodloužení výpůjčky notebooku 
pro výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti Rekreační a sportovní zařízení, s. r. o., 
Bílina. Dodatek č. 1 se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2012. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu. 
 
206  
Uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce z 30.08.2004 mezi městem Bílina a Mateřskou 
školou Síbova 332. Předmětem dodatku je navýšení účetní hodnoty nemovitosti s č. p. 332. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
207  
Uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce z 30.08.2004 mezi městem Bílina a Základní 
školou Aléská 270. Předmětem dodatku je navýšení účetní hodnoty nemovitosti s č. p. 270. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
208  
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina a společností Bezold Petr, 
Zahradní 347, Bílina, na vybudování přístřešku pro sanitky v Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
 
209  
Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 355 uzavřené mezi Městem Bílina jako 
pronajímatelem a MOTOKLUBEM Bílina jako nájemcem. Předmětem dodatku je 
prodloužení pronájmu 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 do 31.03.2012 
za podmínek uvedených ve smlouvě z 13.06.2011 v odstavci 2 – 4. Rada města zároveň 
promíjí MOTOKLUBU Bílina nedodržení 30 denní lhůty na podání žádosti o prodloužení 
pronájmu. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
210  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 ul. Důlní 425 s panem Josefem Derbály, na dobu 
určitou, a to do 31.03.2012. 
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211  
Ukončení nájemní smlouvy s panem Rudolfem Makulou na nebytový prostor – garáž, 
Teplická 555, Bílina k 29.2.2012.  
 
212  
Uzavření Dodatku č. 2 na část „C“ ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina a společností Jiří 
Ballý, Hostomice, na „Opravu opěrných zdí A+B, ZŠ Lidická, Bílina“. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 

213  
Dodatečné přijetí daru pro KC Kaskáda ve výši 700.000 Kč od ČEZ, a. s., Praha 4, na 
realizaci projektu „Dokončení digitalizace Městského divadla“, uskutečněného v roce 2011. 
 

214  
Přijetí daru ve výši 250.000 Kč od ČEZ, a. s., Praha, pro ZŠ Aléská na výměnu dlažby 
v přízemí budovy druhého stupně ZŠ. 
 
215  
Přijetí daru ve výši 250.000 Kč od ČEZ, a. s., Praha pro ZŠ Za Chlumem na celkové opravy 
a rekonstrukce chodby v ZŠ. 
 
216  
Žádost ZŠ Za Chlumem o použití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Za 
Chlumem v celkové výši 249.500 Kč na nákup interaktivního systému do 2 učeben ve výši 
150.000 Kč a nákup varného elektrického kotle do ŠJ ve výši 99.500 Kč. 
 

217  
Výjimku ze směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina na projekt ZŠ Za Chlumem „EU peníze školám“ dle směrnice 
EU, protože totožné nebo související plnění projektu nesmí být rozděleno do více zakázek. 
 
218  
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Bílina, Čapkova 
869, příspěvková organizace a ukládá vedoucí finančního odboru zveřejnit oznámení 
o konání konkursu na úřední desce. 
 
219  
Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 310 k. ú. Bílina o výměře 142 m2 za účelem zřízení 
zahrady. 
 
220  
Odpisový plán MŠ Švabinského, MŠ Čapkova, MŠ Síbova, ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem, ZŠ 
Aléská, Centrální školní jídelny, Základní umělecké školy, KC Kaskáda a Domu dětí 
a mládeže Bílina na rok 2012, dle žádostí ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací, 
v celkové výši 2.208.000 Kč. 
 
221  
Odpis pohledávky podnikatele Hung Nguyen Duc v celkové výši  2.400 Kč  za uloženou 
pokutu rozhodnutím č. j. ObŽÚ/95/607 z 16.11.1995.                     
 
222  
Změnu termínu dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci Teplické ulice v Bílině 
a zároveň pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 k SOD č. 176/11 mezi městem 
Bílina a společností AZ Consult spol. s r. o., Ústí nad labem, na prodloužení termínu do 
30.03.2012. 
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223  
Termíny svatebních obřadů na rok 2012, dle návrhu předloženého vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí s tím, že oddávajícími jsou: leden – Josef Horáček, únor – 
Bc. Zdeněk Rendl, březen – Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph. D a zároveň pověřuje pana 
Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph. D., člena zastupitelstva města přijetím prohlášení o uzavření 
manželství snoubenců a dle § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích stanovuje užívat 
závěsný odznak se státním znakem ČR při svatebních obřadech. 
 
224  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 20.2.2012, a zároveň bere na vědomí upravený 

bytový pořádník na I. pololetí 2012. 
 
 

V. souhlasí 
 

225  
Se záměrem umístění vitrín na objekt Městského úřadu Bílina v ul. Seifertova, která bude 
sloužit k propagaci místních politických stran a ukládá tajemníkovi městského úřadu připravit 
do rady města pravidla na užívání vitrín.       Taj. – 28.03. 
 
 

VI. zamítá 
 

226  
Žádost „Junior aréna“, o. s., o poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000 Kč na projekt: 
Interaktivní výstava „Slovo má Hurvínek“.  
 
 

VII. rozhodla 
 

227  

Nevyhlašovat konkursy na pracovní místa ředitele Základní školy, Bílina, Lidická 18, okres 
Teplice, příspěvková organizace, Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace, Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 
organizace, Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 
Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, Domu dětí a mládeže Bílina, 
Havířská 10, příspěvková organizace, Základní umělecké školy Gustava Waltera. 
 

228  

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) Tři osobní užitkové automobily pro Městskou policii Bílina, 
b) Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Bílina 

 včetně podkladů, 
c) Oprava chodníku ul. Alšova – pravá strana, 
d) Lávka k hřišti s umělým povrchem.  

 

229  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Asistent 
pro terénní kontakt na rok 2012“ je nabídka společnosti Most k naději, o. p. s., Most. Druhou 
v pořadí je nabídka sdružení White Light I., o. s., Ústí nad Labem.  
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230  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Užitkový 
vůz dodávkového typu“ pro Hornickou nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina je nabídka 
firmy Autocentrum Elán, s. r. o., Teplice. Druhou v pořadí je nabídka firmy Autodíly Špindler 

Holding, a. s., Ústí nad Labem.  
 
231  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Správa 
a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2012“ je nabídka firmy 
Petr Fejfar – Značky Dubí. Druhou v pořadí je nabídka firmy SOMARO, CZ s. r. o., Praha.  
 
232  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Správa 
a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2012“ je nabídka 
firmy KOLOS-Miroslav Kopačka, Teplice. Druhou v pořadí je nabídka firmy LINKA František, 
LINKA Louny.  
 
233  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava chodníku u silnice I/13 od radnice 
k Lidlu – pravá strana“ dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, stavební firmě Žejdlík 
Josef, Bílina, a to jako specializovanou zakázku. 
 
234  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Odstranění havárie topného zařízení 
v Zelené hale“ dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě ESOX, s. r. o., a to jako 
specializovanou zakázku. 
 
235  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Odstranění havárie kanalizace v areálu 
Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.“ 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 zakázku. 
 
236  
Zrušit veřejnou zakázku „Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve 
městě Bílina v režimu veřejné linkové dopravy“. 
  
 

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

237  
Rozpočtovou změnu č. 19/2012 – přesun v příjmové části rozpočtu z položky 1347 – místní 
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj na položku 1113 – daň z příjmu fyzických 
osob z kapitálových výnosů ve výši 2.000.000 Kč. 
 

238  
Rozpočtovou změnu č. 21/2012 – přesun finančních prostředků na pokrytí havárie 
kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina ve výši 1.661.000 Kč 
včetně DPH. Rada města zároveň rozhodla projednat tento materiál na zasedání 
zastupitelstva města, které se uskuteční v mimořádném termínu 7. března 2012 od 16:00 
hodin.  
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IX. bere na vědomí 
 

239  
Zápis z komise pro školství, kulturu a sport z 06.02.2012. 
 

240  

Uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. II/272 z 30.09.2010 s panem Milanem Šamonilem, 
bytem Bílina, Lidická 394/7 po uplynutí 6 měsíční lhůty, stanovené v bodě 5) Zásad prodeje 
nemovitostí z vlastnictví města Bíliny ve znění dodatku č. 3 z 26.09.1996.   

 

241  

Rozpis zájezdů pro občany města Bíliny v roce 2012 včetně navrhované ceny jízdného. 
 

242  

Podmínky pro užívání zasedací místnosti v suterénu radnice města Bíliny, které nabývají 
účinnosti 01.03.2012. 
 

243  

Zprávu odboru nemovitostí a investic o technickém stavu objektu Minigolfu v Bílině, Kyselka, 
s tím že po dokončení projektové dokumentace bude předložen radě města návrh řešení. 
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Informaci odboru nemovitostí a investic o návrhu částečného řešení oplocení bikrosové 
dráhy na Teplickém předměstí v Bílině s tím, že v případě poskytnutí dotace na projekt 
Regenerace panelového sídliště Teplické předměstí III. etapa, bude možné část oplocení 
realizovat v rámci tohoto projektu. 
 

245  
Splnění usnesení č. 88 z 8.2.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucí finančního odboru přípravou vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
funkce ředitele Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, p. o. a připravit návrh na jmenování 
konkursní komise ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. v platném znění a zároveň 
ji pověřit k vyžádání delegování jednotlivých zástupců do konkursní komise ve smyslu 
vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. v platném znění.  
 
 

X. stahuje z programu 
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Materiál č. 147 – Započetí stavby „Hřbitov Bílina – oprava zdi“. 
 
 

XI. nezaujala stanovisko 
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K materiálu č. 156 – provedení stavebních úprav, zmenšení bytové jednotky školníka v ZŠ 
Za Chlumem. 
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starosta města 
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místostarosta města 

 


