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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 21. schůze v roce 2012, 
konané 14. listopadu 2012 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
898  taj. (ONI)   28.11.  
899  taj. (ONI)   28.11. 
957  taj. (ONI)   28.11. 

194 taj.    28.11. 
861 taj. (ONI)   28.11. 

 
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. jmenuje 
 

1028  
Pana Mgr. Zdeňka Rendla členem správní rady a pana Václava Šlamboru členem dozorčí 
rady společnosti Terra Natura, o. p. s. 
 
 

Il. schvaluje 
   

1029  
Rozpočtovou změnu č. 176/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na pokrytí havárie střešního pláště plavecké haly, 
v celkové výši 125.000 Kč. 
 
1030  
Rozpočtovou změnu č. 178/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Pečovatelské služby Bílina na poplatky za používání PC programu pečovatelská 
služba, v celkové výši 7.500 Kč. 
 
1031  
Rozpočtovou změnu č. 179/2012 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská na návštěvu filmového 
představení, v celkové výši 20.000 Kč, navýšení rozpočtu ZŠ Lidická na výlety do Lidic 
a Zubrnic a na návštěvu animovaného filmu, v celkové výši 22.000 Kč, uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinským gymnáziem, 
o. p. s., jako příjemcem, na exkurzi do meteorologické stanice Ústí nad Labem – Kočkov, 
v celkové výši 3.000 Kč, vše hrazeno z Programu podpory společenských a zájmových 
organizací. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1032  
Rozpočtovou změnu č. 180/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Pure music, o. s., jako příjemcem, na vydání CD „Petra 
Börnerová duo“, v celkové výši 5.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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1033  
Rozpočtovou změnu č. 181/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na údržbu bytového fondu, v celkové výši 
480.000 Kč. 
 
1034  
Rozpočtovou změnu č. 182/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na el. energii pro bytové hospodářství, v celkové výši 
50.000 Kč.  
 
1035  
Rozpočtovou změnu č. 183/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic – snížení příjmů o 500.000 Kč nebytového fondu 
a zároveň navýšení rozpočtu bytového fondu o 500.000 Kč. 
 
1036  
Rozpočtovou změnu č. 185/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dopravy na provoz veřejné silniční dopravy, v celkové výši 200.000 Kč.  
 
1037  
Rozpočtovou změnu č. 186/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v návaznosti na II. etapu regenerace Chlum“, v celkové výši 720.000 Kč. 
                                         
1038  
Rozpočtovou změnu č. 187/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Oprava střechy na Mírovém 
náměstí č. p. 88“, v celkové výši 189.000 Kč. 
 
1039  
Rozpočtovou změnu č. 188/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí 
předávací stanice v  ZŠ Aléská, v celkové výši 397.000 Kč. 
 
1040  
Rozpočtovou změnu č. 189/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Stavební úpravy v jídelně Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o.“, v celkové výši 434.000 Kč. 
 
1041  
Rozpočtovou změnu č. 190/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí na položku ostatní osobní výdaje, v celkové výši 
60.000 Kč. 
 
1042  
Rozpočtovou změnu č. 193/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny, o. s., jako příjemcem na 
pořádání Vánočního betlému v časech dobrých i zlých, v celkové výši 10.000 Kč. Bude 
hrazeno z rezervy rady města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
1043  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako dárcem a Klubem rybolovné 
techniky Bílina, jako obdarovaným, ve výši 5.000 Kč na zakoupení sportovních pomůcek. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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1044  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Atletickým 
klubem Bílina jako příjemcem, na opravu doskočiště pro skok o tyči v celkové výši 
49.000 Kč. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu města z rezervy pro sportovní 
organizace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
1045  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako příjemcem na nákup dresů, míčů a tréninkových pomůcek, 
v celkové výši 33.000 Kč. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu města, z rezervy 
pro sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
1046  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako příjemcem na rekonstrukci kiosku v areálu fotbalového 
hřiště, v celkové výši 45.000 Kč. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu města, z rezervy 
pro sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
1047  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2/2012/BVB 
týkající se stavby s názvem „Bílina, sídliště Za Chlumem rozšíření parkovacích stání 
a vozovky”, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene 
a společností UPC Česká Republika, s. r. o., sídlem v Praze 4, Závišova 5, PSČ 140 00, jako 
stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení 
věcného břemene na p. p. č. 1636/94, 1636/95, 1636/107, spočívající v právu zřídit 
a provozovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1048  
Dohodu o ukončení smlouvy č. 3/20/08/HP mezi městem Bílina a HOSTALEK-WERBUNG, 
spol. s r. o., a zároveň schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina 
a HOSTALEK-WERBUNG, spol. s r. o. Předmětem smlouvy je pronájem sloupů veřejného 
osvětlení a ostatních dohodnutých nosičů, za účelem umisťování informačních tabulí. 
Podpisem dohody a smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1049  
Uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce z 30.03.2011. Předmětem výpůjčky je prodloužení 
výpůjční doby na notebook AS5101AWLMi mezi městem Bílina a paní Ing. Jaroslavou 
Mrázovou. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1050  
Uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce z 30.03.2011. Předmětem výpůjčky je prodloužení 
výpůjční doby na notebooky Acer Aspire mezi městem Bílina a Kulturním centrem Kaskáda 
v Bílině. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1051  
Uzavření dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických 
komunikací mezi městem Bílina a UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 5, Praha 4. 
Podpisem dohody pověřuje starostu města.  
 
1052  
Úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012, dle návrhu předloženého 
vedoucí finančního odboru. 
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1053  
Výzvu, zadávací podmínky a návrh na oslovení pěti firem k podání nabídky na veřejnou 
zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na stavební práce „Sanace skalního masivu v Důlní ulici“, dle návrhu 
předloženého vedoucím odboru nemovitostí a investic. 
 
1054  
Odměny ředitelům příspěvkových organizací dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., dle návrhu 
vedoucí finančního odboru. 
 
1055  
Domovní řád pro pronajímané domy ve vlastnictví města s účinností od 01.12.2012, 
dle návrhu předloženého vedoucím odboru nemovitostí a investic. Podpisem domovního 
řádu pověřuje starostu města. 
 
 

III. rozhodla 
 
1056  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu pro poskytovatele sociální služby 
„Asistent pro terénní kontakt – Bílina na rok 2013“ nejpozději do 30.11.2012. 
 
1057  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Sanace skalního masivu v Důlní ulici“ dle § 38 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
1058  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v návaznosti na II. etapu regenerace Chlum“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě 
Elektroservis Tejček, s. r. o., Bílina, a to jako specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy 
o dílo pověřuje starostu města. 
 
1059  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce předávací stanice v ZŠ 
Aléská – havárie“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě ESOX ETC, s. r. o., Račín, a to 
jako specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města.  
 
 

IV. souhlasí 
 
1060  
S podáním žádosti o dotaci do 42. výzvy Operačního programu Životní prostředí na projekt 
„Obnova aleje na Kyselce“ a projekt s názvem „Revitalizace zeleně na základních školách 
v Bílině“. 
 
1061  
S investičním záměrem firmy H. P. M. Servis, s. r. o., Most, na rekonstrukci prostor na p. p. č. 
1681/20, 1681/23 a rozšíření do p. p. č. 1681/26, vše k. ú. Bílina s tím, že požaduje předložit 
ke schválení projektovou dokumentaci pro stavební povolení. 
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V. zamítá 
 
1062  
Návrh pana Ing. Ivana Bílého, Ph.D. o udělení Ceny Rady města Bíliny slečně Denise 
Králové, za významnou a dlouholetou práci pro rozvoj města v oblasti sportu. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
1063  
Rozpočtovou změnu č. 177/2012 – navýšení rozpočtů příspěvkových organizací dle návrhu 
finančního odboru na majetek zakoupený příspěvkovými organizacemi v r. 2012, v celkové 
výši 67.000 Kč.  
 
1064  
Rozpočtovou změnu č. 184/2012 – přijetí finanční dotace na 4. část financování zavedení 
procesního řízení Městského úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu podle modelu CAF, 
v celkové výši 630.836 Kč. 
 
1065  
Rozpočet města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2013 v této výši: 
 

Celkové příjmy ve výši: 253.834.000 Kč 
Financování ve výši:  47.410.000 Kč 
Celkové výdaje ve výši: 301.244.000 Kč 

 
1066  
Uzavření dodatku ke smlouvě k běžnému účtu mezi UniCredit Bank Czech Republic, a. s., 
a městem Bílina, jehož předmětem je změna výše úročení. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 
 
1067  
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012, kterou se stanovuje systém nakládání s komunálním 
a stavebním odpadem na území města Bíliny.  
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
1068  
Informaci pana Michala Mleje, člena rady města o projektu „Lázeňská turistika Bílina – 
Altenberg“. 
 
1069  
Otevřený dopis pana Mgr. Antonína Moravce z 31.10.2012, týkající se situace v Kulturním 
centru Kaskáda. 
 
1070  
Odpovědi pana Michala Mleje a ředitelky KC Kaskáda na otevřený dopis pana Mgr. Antonína 
Moravce z 31.10.2012, týkající se situace v KC Kaskáda. 
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t 
 
1071  
Peněžní fond dle zákona č. 250/2000 Sb. § 5 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
a to Fond rezerv a rozvoje. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
1072  
Žádost Lawen tenis klubu Bílina o zakrytí centrálního dvorce s umělým povrchem, vzhledem 
k vysoké finanční investici. 
 
 

XI. bere na vědomí  
 
1073  
Splnění usnesení rady města č. 681 z 25.07.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zpracovat výhledově program likvidace buňkoviště jako celku s cílem odstranění 
buňkoviště na jaře 2013. 
 
1074  
Splnění usnesení rady města č. 979 ze 17.10.2012, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo, pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic a ředitelku Městských 
technických služeb Bílina, k zajištění vyjádření k příslušným bodům komise pro životní 
prostředí, dopravu a bezpečnost z 01.10.2012.  
 
1075  
Informativní zprávu vedoucí finančního odboru o hospodaření KC Kaskáda.  
 
1076  
Informativní zprávu vedoucí finančního odboru o předžalobní výzvě k zaplacení neuhrazené 
pohledávky společnosti KANGAROO PRODUCTION, s. r. o., která byla zaslána 
KC Kaskáda.  
 
1077  
Informaci pana Michala Mleje, zastupitele města Bíliny o pronájmu prostor velké zasedací 
místnosti Městského úřadu Bílina Vysoké škole zdravotnictva a socialnej práce sv. Alžbeta 
Bratislava s tím, že žádost bude podána oprávněným zástupcem Vysoké školy. 
 
1078  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o Mezinárodní konferenci Úspory energie 
a metoda EPC, která se koná 27.11.2012 v Praze a zároveň schvaluje účast pana 
Mgr. Reného Štěpánka na této konferenci. 
 
1079  
Informaci starosty města o jmenování Mgr. Zdeny Jílkové do funkce vedoucí Městské 
knihovny v Bílině, od 01.01.2013. 
 
1080  
Informaci vedoucího odboru dopravy o změně jízdního řádu městské hromadné dopravy 
v Bílině, s účinností od 08.12.2012. 
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1081  
Zápis z komise pro školství, kulturu a sport z 05.11.2012. 
 
 

XII. stahuje z programu 
 
1082  
Mat. č. 756 – uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, ul. Za Chlumem 754 s paní Andreou 
Moncoĺovou. 
 

 

 

RADA MĚSTA 
 

 v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 
 

I. schvaluje 
 
1083  
Uzavření smlouvy o umístění a spolupráci při provozování prodejních automatů se 
společností Delikomat, s. r. o., s platností od 15.11.2012. 
 
1084  
Uzavření smlouvy o nájmu reklamní plochy pro účely umístění reklamní tabule 
se společností Profeko, s. r. o. 
 
1085  
Podnájemní smlouvu mezi Rekreačním a sportovním zařízením, s. r. o., Bílina, jako 
nájemcem a SK HC Draci Bílina, o. s., jako podnájemcem, s platností od 15.11.2012. 
 
1086  
Úpravy ceny permanentní vstupenky a změnu ceníkových položek s platností od 15.11.2012, 
dle návrhu předloženého jednatelem Rekreačního a sportovního zařízení Bílina, s. r. o.  
 
1087  
Úpravu ceníkových položek za podnájem hřiště v Zelené hale a malé tělocvičny 
na Teplickém Předměstí pro trénink tenisového klubu LTK Bílina, dle návrhu předloženého 
jednatelem Rekreačního a sportovního zařízení Bílina, s. r. o.  
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


