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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 9. schůze v roce 2012, 
konané 2. května 2012 

 

Usnesení s termínem č.: 
33 star. (ONI)  30.04.     194  taj.   30.05.    
189  taj., MTSB  30.05.      
 
Splněná usnesení č.: 327, 1285 
 
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 
 

413  
V souladu s § 2 odst. 3 a odst. 4 vyhlášky č.54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace ve složení: 
členové určeni zřizovatelem: předseda konkursní komise Ing. Ladislav Kvěch, tajemník 
Městského úřadu Bílina, Bc. Zdeněk Rendl, místostarosta města Bíliny, člen určený 
ředitelem Krajského úřadu Ústeckého kraje Bc. Lenka Mottlová, samostatná referentka 
oddělení organizací a koncepcí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle 
druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení pí. Edita Králová, vedoucí školní 
jídelny při Základní škole Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, 
zaměstnanec příslušné právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení pí. Šárka 
Zelenková, vedoucí kuchařka Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková 
organizace, školní inspektor České školní inspekce Mgr. Jaroslava Boudová, školní 
inspektorka České školní inspekce, Ústecký inspektorát. 
 
 

II. revokuje 

 
414  
Usnesení rady města č. 343 z 11. dubna 2012, kterým byl schválen pronájem pozemkové 
parcely č. 269/1 o výměře cca 2600 m2 k. ú. Bílina za účelem sekání trávy. Nájemcem je pan 
Miroslav Řezníček, Bořeňská 167/7, Bílina. Nájemné bude stanoveno dle Směrnice č. 34 
Městského úřadu Bílina, tj. 7.800 Kč/rok, viz usnesení č. 430. 
 
 

III. schvaluje 

 
415  
Rozpočtovou změnu č. 53/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce 12-59 Cyklostezka Bílina – Kostomlaty na 
akci ZŠ Aléská – výměna dlažby mezi pavilony v celkové výši 16.000 Kč. 
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416  
Rozpočtovou změnu č. 54/2012 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem v celkové výši 
38.000 Kč – na lyžařský výcvik 38 dětí. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
 

417  
Rozpočtovou změnu č. 55/2012 – navýšení rozpočtu MŠ Čapkova v celkové výši 
11.000 Kč – na školu v přírodě 22 dětí. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
 

418  
Rozpočtovou změnu č. 57/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 486.000 Kč na akci „Oprava a údržba 
objektu Minigolfu – I. etapa – Bílina“. 

 

419  
Rozpočtovou změnu č. 58/2012 – přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 159.000 Kč na zajištění 
akce „Sanitární kontejner – 2 ks“ pro areál koupaliště na Kyselce. 

 

420  
Rozpočtovou změnu č. 59/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Udržovací nátěr Lesní kavárny“ v celkové 
výši 314.000 Kč. 
 

421  
Rozpočtovou změnu č. 60/2012 – přijetí daru ve výši 25.000 Kč od Severočeských dolů, a. 
s., Chomutov pro město Bílina na podporu rozvoje aktivit měst a obcí, pro aktivní využívání 
volného času občanů a udržování hornických tradic v regionu – „Den horníků“ a zároveň 
navýšení rozpočtu KC Kaskáda na „Den horníků“, které ho pořádá. 

 

422  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, ul. Kyselská 406 se slečnou Marií Kleinovou, 
s účinností od 01.05.2012, na dobu určitou, po dobu trvání jejího pracovního poměru u 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 

423  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, ul. SUNN 675 s paní Blankou Ztratilovou, na dobu 
určitou jednoho roku. 

 

424  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, ul. Tyršova 320 s panem Jakubem Pýchou, na dobu 
určitou jednoho roku. 
 

425  
Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor na Mírovém náměstí 46, Bílina, přízemí 
(bývalá prodejna punčochového zboží) s paní Ivetou Czipczirschovou, která bude prostor 
využívat pro služby manikúry, pedikúry, modeláže nehtů, oriflamu, s účinností od 
01.06.2012.. 
 

426  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Bílina – Chlum, 
p. p. č. 1664/182 , kNN , garáže“ ev. č. smlouvy oprávněného: IV-12-4008545/PVB001 mezi 
městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
v Děčíně, 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 46.800 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
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427  
Uzavření nájemních smluv na kanalizační a vodovodní zařízení mezi městem Bílina 
a společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., Teplice, a pověřuje starostu města 
jejich podpisem. 
 
428  
Záměr poskytnutí finančního daru do výše 20.000 Kč občanskému sdružení LitCom, Velvěty 
63, 415 01 Teplice, na akci SAFETYSHOW na cestách, která se uskuteční na Mírovém 
nám. v Bílině 16.05.2012 s tím, že do příští rady města bude připravena rozpočtová změna.  
 
429  
Přijetí daru ve výši 50.000 Kč od Severočeských dolů, a. s., Chomutov pro Dům dětí 
a mládeže Bílina na podporu rozvoje mimoškolního vzdělávání a aktivit pro využití volného 
času dětí a mládeže. 
 
430  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1139/1 k. ú. Bílina o výměře cca 30 m2 za 
účelem uskladňování dřeva na otop.   
 
431  
Pronájem pozemkové parcely č. 269/1 o výměře cca 2600 m2 k. ú. Bílina za účelem sekání 
trávy. Nájemcem je pan Miroslav Řezníček, Bořeňská 167/7, Bílina. Nájemné bude 
stanoveno dle Směrnice č. 34 Městského úřadu Bílina, tj. 52 Kč/rok. 
 
432  
Žádost paní Fialové o prominutí poplatku za pronájem v KD Fontána a zároveň schvaluje 
čerpání schváleného rozpočtu finančního odboru ve výši 8.000 Kč na pronájem KD Fontána 
na setkání občanů zaniklých obcí Jenišův Újezd a Břežánky, které se uskuteční 26.05.2012. 
 
433  
Žádost MŠ Síbova o přesun finančních prostředků ve výši 127.000 Kč z rezervního do 
investičního fondu a použití investičního fondu ve výši 127.000 Kč na nákup sporáku do MŠ 
Aléská ve výši 62.160 Kč a na nákup dvojtrouby do MŠ Síbova ve výši 64.250 Kč.   
 
434  
Žádost Městských technických služeb Bílina o použití investičního fondu na nákup sběracího 
koše na traktor ISEKI ve výši 186.000 Kč. 
 
435  
Vybudování bezbariérového přístupu k zadnímu vchodu a provedení zadláždění pro sanitky 
u věžového panelového domu v ul. Aléská č. p. 255 v Bílině, na základě žádosti paní 
Jaroslavy Grimmové. 
 
436  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 23.04.2012, a zároveň bere na vědomí upravený 
bytový pořádník na I. pololetí 2012. 
 
437  
Navrhované změny v „Pravidlech pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou”, s účinností dnem schválení. 
 
438  
Zpracování generelu veřejného prostranství, dle návrhu předloženého komisí pro rozvoj 
města.  
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IV. souhlasí 
 

439  
S instalací/umístěním střešních fotovoltaických panelů na střešní konstrukci rodinného domu 
č. p. 330/6, ul. Husova na části p. p. č. 1440, k. ú. Bílina, paní Stanislavě Hlochové, SUNN 
708, Bílina.  
 
440  
S návrhem smlouvy o dílo ve věci technické pomoci při zpracování podkladů pro Rozbor 
udržitelného rozvoje území a zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území. 
 
441  
S užitím znaku města Bíliny občanským sdružením LitCom, Velvěty 63, 415 01 Teplice pro 
akci SAFETYSHOW na cestách. 
 
442  
Se zpřístupněním objektu bývalých kasáren v Bílině Policii ČR za účelem výcviku jejích 
příslušníků.  
 
443  
V souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
s udělením výjimky nad počet dětí do výše hygienické kapacity Mateřské školy Bílina, Maxe 
Švabinského 664, příspěvková organizace, Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková 
organizace a Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, dle žádostí 
ředitelek MŠ pro školní rok 2012/2013 s tím, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  
 
 

V. pověřuje 

 
444  

Pana Josefa Horáčka, starostu města a pana Michala Mleje, člena rady města, jednáním 
o možnosti otevření pobočky Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bílině. 

 
 

VI. rozhodla 

 
445  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
silnice ulice Wolkerova“ je nabídka firmy EKOSTAVBY Louny, s. r. o. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy EUROVIA CS, a. s., Praha. 
 
446  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
silnice k letnímu kinu v Bílině na Kyselce“ je nabídka firmy EKOSTAVBY Louny, s. r. o. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy EUROVIA CS, a. s., Praha. 
 
447  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
a údržba objektu Minigolfu – I. etapa – Bílina“ je nabídka firmy ŽEJDLÍK JOSEF Bílina. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina.  
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448  
Zadat zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 na akci „Sanitární kontejner – 2 ks“ 
pro areál koupaliště na Kyselce jedinému uchazeči, a to společnosti Algeco, s. r. o., 
Spytihněv.  
 
449  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Udržovací nátěr Lesní kavárny“ dle 
Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě HPM servis, s. r. o., Most, a to jako specializovanou 
zakázku. 

 
450  
Neobnovit „Údržbu, servis a opravy kamerového systému“ se společností NTD group a. s. 
pro rok 2012. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  s c h v á l i t 
 
451  
Převod movitého majetku, mobilního podia NIVTEC vč. příslušenství, IČ MUBIH000ET8O, 
do správy příspěvkové organizace Základní umělecká škola G. Waltera.  
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
452  
Splnění usnesení rady města č. 327 z 11.04.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo předložit počet žáků na ZŠ zřizovaných městem Bílina, včetně finančních 
prostředků přidělených ze státního rozpočtu na pokrytí učebních pomůcek pro rok 2012.  
 
453  
Splnění usnesení č. 1285 z 21.12.2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru dopravy prověřením možnosti rozšíření komunikace na křižovatce 
(tvar T) u bloku č. 6 a bloku č. 8 Za Chlumem, na úkor zeleně. 
 
454  

Informaci tajemníka městského úřadu o přidělení finančních prostředků Krajským úřadem 
Ústeckého Kraje na učebnice a učební pomůcky na jednotlivých základních školách 
zřízených městem Bílina. 
 
455  
Informaci vedoucí finančního odboru o stavu fondů příspěvkových organizací města 
k 31.03.2012. 
 
456  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o dražbě o nemovitosti – budova č. p. 2 na parcele 
1817, budova č. p. 4 na parcele 1815, p. p. č. 1815, p. p. č. 1816, p. p. č. 1817, p. p. č. 1818 
vše k. ú. Bílina (bývalý Štěpánský dvůr). 
 
457  
Informace odboru nemovitostí a investic ke stavu plavecké haly a možného postupu řešení. 
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458  
Informaci starosty městy o zahraniční služební studijní cestě do Německa a Belgie pořádané 
Severočeskými doly, a. s., ve dnech 24. – 27. dubna 2012. 
 
459  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 11.04.2012. 
 
 

IX. stahuje z programu 
 

460  
Mat. č. 311 – Žádost ZŠ Lidická o navýšení rozpočtu na opravu spisovny s tím, že materiál 
bude předložen na příštím zasedání 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 
 

461  
Nákup ochranných mřížek odtokových kanálků a úhelníků včetně dopravy na koupaliště na 
Kyselce v celkové výši 217.480 Kč. Vše hrazeno z rozpočtu společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 
 

 
 

 
 
 

Josef Horáček 
starosta města  

 

 
 
 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


