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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 17. schůze v roce 2012, 
konané 19. září 2012 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
189 taj, MTSB  03.10.    861 taj. (ONI) 31.10. 
194 taj.   03.10.     
462 taj.   03.10. 
681 taj. (ONI)  03.10. 
 
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. revokuje 
 

858  
Usnesení rady města č. 341 z 11. dubna 2012, kterým schválila záměr pronájmu části 
pozemkové parcely 1977/1, a p. p. č. 1978/1 k. ú. Bílina o celkové výměře cca 8054 m2

 za 
účelem zřízení zahrady, zároveň souhlasila s vybudováním oplocení na vlastní náklady 
žadatele. 
 
859  
Usnesení rady města č. 503 z 30. května 2012, kterým schválila pronájem části pozemkové 
parcely 1977/1 o výměře cca 5100 m2

 a p. č. 1978/1 o výměře 2954 m2
 k. ú. Bílina za účelem 

zřízení zahrady. Nájemcem byl pan Pavel Pastyřík, B. Němcové 323/16, Bílina. Nájemné 
bylo stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 24.162 Kč/rok, zároveň souhlasila 
s vybudováním oplocení na pronajatých pozemcích.  
 
860  
Usnesení rady města č. 714 z 25. července 2012, kterým schválila záměr pronájmu části 
pozemkové parcely 1977/1, a p. p. č. 1978/1 k. ú. Bílina o celkové výměře cca 8054 m2

 za 
účelem sekání trávy a vyčištění pozemku, zároveň zamítla žádost pana Pavla Pastyříka 
MSc. MBA, o uplatnění předkupního práva v případě rozhodnutí o prodeji této 
nemovitosti. 
 
 

II. ukládá 
 

861  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic vypsáním 
výběrového řízení, respektive zajištění odborně způsobilé firmy pro vypsání výběrového 
řízení na akci „Obnova a následná správa veřejného osvětlení“, dle investičního záměru 
schváleného komisí pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku 
města, konané 18.09.2012. 
          Taj. (ONI) – 31.10. 
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Ill. schvaluje 
 

862  
Rozpočtovou změnu č. 140/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem na 
školu v přírodě pro 57 dětí, v celkové výši 28.500 Kč. Bude hrazeno z rezervy pro školy 
v přírodě. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
863  
Rozpočtovou změnu č. 141/2012 – přesun rozpočtu finančního odboru ve vlastním podílu 
města k dotaci na Příměstský tábor, v celkové výši 6.000 Kč. 
 
864  
Rozpočtovou změnu č.142/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru životního prostředí z položky veterinární péče na položku monitoring půdy 
a podzemních vod, v celkové výši 46.000 Kč.    
 
865  
Rozpočtovou změnu č. 143/2012 – navýšení rozpočtu MŠ Švabinského na dopravu na 
2 výlety, v celkové výši 15.000 Kč, navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
pro Pečovatelskou službu na dopravu a částečné vstupné, v celkové výši 6.000 Kč a pro 
Klub důchodců I. na dárky pro seniory a dopravu na 2 zájezdy, v celkové výši 12.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem 
důchodců jako příjemcem Kč na dárky pro jubilanty, hudbu a zájezd, v celkové výši 6.000 Kč, 
vše z Programu podpory společenských a zájmových organizací. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
866  
Rozpočtovou změnu č. 144/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na opravu střechy hlavní budovy lázní, v celkové výši 
270.000 Kč. 
 
867  
Rozpočtovou změnu č. 145/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na opravu střechy ZŠ Aléská, v celkové výši 
200.000 Kč. 
 
868  
Rozpočtovou změnu č. 146/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na opravy bytového fondu, v celkové výši 400.000 Kč. 
 
869  
Rozpočtovou změnu č. 147/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na opravy nebytového fondu, v celkové výši 
300.000 Kč. 
 
870  
Rozpočtovou změnu č. 148/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na výměnu dlažby v obj. č. p. 23 v ul. Komenského, 
v celkové výši 42.000 Kč.  
 
871  
Rozpočtovou změnu č. 149/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci vybudování popelnicového stání v areálu 
Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, v celkové výši 286.000 Kč.  
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872  
Čerpání rozpočtu finančního odboru – školství za pronájem KD Fontána na setkání občanů 
zaniklých obcí Radovesice, Dřínek, Hetov, Lýskovice a Chotovenka, v celkové výši 8.000 Kč, 
které se koná 06.10.2012. 
 

873  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1136/1 k. ú. Bílina o celkové výměře cca 200 m2 
za účelem využití jako zahrada.   
 

874  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1819/1 o výměře 244 m2 k. ú. Bílina, za účelem vybudování 
parkoviště pro hosty penzionu.  
 

875  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se stavby 
s názvem „Zabezpečení kabelu Severočeských dolů, a. s., Bílina-nábřeží”, mezi městem 
Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností Severočeské doly, 
a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, jako stranu budoucí oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou za 
jednorázovou úplatu v hodnotě cca 17.400 Kč bez DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

876  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, ul. SuNN 676 s paní Simonou Kubešovou, na dobu 
určitou jednoho roku. 
 

877  
Uzavření dodatku č. 1 k rámcové dohodě č. BA/233025 mezi městem Bílina a společností 
Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4-Michle, dle návrhu komise pro účelné 
a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města. Předmětem dodatku je 
především prodloužení rámcové dohody o 36 měsíců. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 

878  
Výpověď nájemní smlouvy č. 341 panu Van Chiu Nguyen. 
 

879  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 12.09.2012 a zároveň bere na vědomí upravený 
bytový pořádník na II. pololetí 2012. 
 
880  
Hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda – Hajmová Jaroslava, tajemnice – 
Strnadová Petra, členové komise – Tučková Martina, Chmelíčková Renata, Ručkayová 
Jana, Čermáková Irena, Dis, Ing. Pánovová Monika, Ing. Šimková Jana, Fejesová Veronika, 
Kulhánek Josef, pro období od 01.11.2012 do 31.10.2013. 
 
 

lV. souhlasí 
 

881  
S použitím znaku města na pozvánce na tiskovou konferenci pořádnou společností ČEZ 
Teplárenská, a. s., 24. září 2012 v zasedací místnosti 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.    
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882  
S použitím investičního fondu Městských technických služeb Bílina, na zakoupení 6 ks 
stožárů vč. svítidel k výměně veřejného osvětlení na ul. Bílinská – 1/13, v celkové výši 
150.000 Kč. 
 
 

V. rozhodla 
 

883  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění veřejné městské hromadné 
dopravní obslužnosti ve městě Bílina v režimu veřejné linkové dopravy“ dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, č. VIII odst. 5, společnosti Veolia Transport, s. r. o., a to jako specializovanou 
zakázku. 
 
884  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodavatel telekomunikačních služeb“ dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4-Michle, 
a to jako specializovanou zakázku. 
 
 

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

885  
Odeslání písemné nabídky ministerstvu financí na uplatnění předkupního práva na věci –
zdravotnické zařízení (4 ks transportních vozíků určených na přepravu stravy z kuchyně 
k pacientům) v celkové pořizovací ceně 524.664 Kč, užívané Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, za cenu 1 Kč, na základě smlouvy o bezúplatném převodu 
majetku zdravotnického zařízení do vlastnictví obce uzavřené dle zákona č. 91/1992 Sb. 
a dohody o zajištění závazků a smlouvy o zřízení předkupního práva z 30.11.2005, mezi 
Fondem národního majetku České republiky a městem Bílina. 
 
886  
Rozpočtovou změnu č. 138/2012 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
8.081 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  

 
887  
Rozpočtovou změnu č. 139/2012 – přijetí státní dotace na meliorační činnost ve výši 
1.150 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  

 
 

Vll. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
888  
Informaci vedoucího odboru životního prostředí o stávajícím stavu a návrhu na obnovu aleje 
v ul. Boženy Němcové.  
 
 

Vlll. bere na vědomí 
 
889  
Odstoupení pana Pavla Pastyříka MSc. MBA od žádosti na pronájem části pozemkové 
parcely 1977/1, a p. p. č. 1978/1 v k. ú. Bílina. 
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890  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic týkající se zpracování statického 
posouzení stavebně-technického stavu jižní části I. NP panelového bytového domu č. p. 572 
v ulici Za Chlumem v Bílině. 

 
891  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic ke zpracování projektové dokumentace – 
prověřovací studie na chodník v ulici Mostecká v Bílině s tím, že realizace akce bude 
zařazena do plánu investic na rok 2013.  
 
892  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost z 03.09.2012 a zároveň 
ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic 
k zařazení akce „Vybudování chodníku od zastávky MHD v ul. Jenišovská do ul. Zahradní“, 
do plánu investic na rok 2013. 
 
893  
Zápisy z komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města 
z 23.07.2012 a z 18.09.2012. 
 
 

lX. nezaujala stanovisko 
 
894  
K materiálu č. 630 – nabídka k prodeji 2 ks akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého 
kraje, a. s., z vlastnictví města. 
 
 

X. stahuje z programu 
 
895  
Materiál č. 625 – navýšení limitu pojistného plnění. 
 
896  
Materiál č. 639 – ukončení nájemní smlouvy č. 074 na nebytový prostor Fišerova 218/5, 
Bílina s nájemcem SEBA-T, a. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


