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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, 
konané 14. března 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. 
277 taj.  31.03. 
 
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. schvaluje  
 
248  
Rozpočtovou změnu č. 24/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Židovskou obcí Teplice jako příjemcem ve výši 3.000 Kč na vydávání 
čtvrtletníku Židovské obce Teplice – Posel v roce 2012. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
249  
Rozpočtovou změnu č. 25/2012 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská o částku 16.000 Kč na 
pomůcky a materiál nového kroužku při ŠD – kroužkování; navýšení rozpočtu MŠ Síbova 
o částku 20.000 Kč na dopravu na výlety; navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví pro Klub důchodců I. o částku 10.000 Kč na sportovní hry, zájezdy 
a vstupenky do plavecké haly; navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro 
Klub důchodců II. o částku 15.000 Kč na poznávací zájezdy a sportovní hry; uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Zůstaňme mladí ve 
stáří, o. s., jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na Jarní farmářské trhy; uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a ZO Českého svazu včelařů 
jako příjemcem ve výši 15.000 Kč na materiál, vzdělávací činnost a léčení včelstev; uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a TJ zdravotně 
postižených NOLA jako příjemcem ve výši 35.000 Kč na Mistrovství ČR v atletice spastiků 
a podzimní republikové závody v lehké atletice pro handicapované sportovce; uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem důchodců 
jako příjemcem ve výši 15.000 Kč na zájezdy a drobné dárky pro jubilanty, vše z Programu 
podpory společenských a zájmových organizací. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
 
250  
Rozpočtovou změnu č. 26/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Bílinskou přírodovědnou společností jako příjemcem ve výši 25.000 
Kč na knihu „Příroda okolí Bíliny“; uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Člověkem v tísni jako příjemcem ve výši 48.000 Kč na Mezinárodní 
filmový festival Jeden svět 2012. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
 
251  
Rozpočtovou změnu č. 29/2012  – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická v celkové výši 25.000 Kč na 
lyžařský výcvik 25 dětí, z rezervy pro školy v přírodě.  
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252  
Rozpočtovou změnu č. 30/2012 – navýšení rozpočtu Městské policie Bílina ve výši 
35.000 Kč na zakoupení plně automatického defibrilačního přístroje v rámci „Projektu časné 
defibrilace“. 
 
253  
Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 269/1 k. ú. Bílina o celkové výměře cca 2 600 m2 za 
účelem sekání trávy. 
 
254  
Pronájem pozemkové parcely č. 1305/2 o výměře 14 m2 a části 1305/1 k. ú. Bílina o výměře 
cca 100 m2 za účelem umístění montované (mobilní) garáže. Nájemcem je pan Pavel 
Ryjáček, Čsl. Armády 554, Bílina. Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, 
tj. 342 Kč/rok. 
 
255  
Pronájem části pozemkové parcely č. 2315 k. ú. Bílina o výměře 570 m2, za účelem zřízení 
zahrady. Nájemcem je paní Vlasta Karchňáková, Důlní 425, Bílina. Nájemné bude stanoveno 
dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 1.710 Kč/rok.  
 
256  
Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a DHV CR, 
s. r. o., Praha, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je doplnění ve věci zpracování 
Územního plánu města Bílina.    
 
257  
Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor na Mírovém náměstí 46, Bílina (bývalé 
elektro Vrchotka, přízemí) s paní Ivanou Mikešovou, Pražská 198/66, Bílina, za účelem 
využití jako prodejna punčochového zboží. Nájemné bude stanoveno dle platné směrnice 
č. 14, sazby dle využití 765 Kč, 668 Kč a 365 Kč/1 m2/rok, s účinností od 01.05.2012. 
                                                                                                                                                                                                                             
258  
Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor na Mírovém náměstí 46, Bílina (bývalé 
elektro Vrchotka, 1. patro) s paní Lenkou Schuldesovou, za účelem využití jako centrum jógy 
a zdravého životního stylu, s účinností od 01.04.2012. Nájemné bude stanoveno dle 
směrnice č. 14. 
 
259  
Úpravu směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina s účinností od 01.04.2012, dle návrhu předloženého odborem 
nemovitostí a investic. 
 
260  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 49, o velikosti 1+2, Tyršova 320/10, kategorie 
„rozjezdový“ s panem Romanem Kumstou a slečnou Nikolou Folejtarovou, na dobu určitou 
jednoho roku. 
 
261  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a firmou 
HAKIM, s. r. o., Bílina, jako zhotovitelem, na akci „Hřbitov Bílina – oprava zdi“ na 
zabezpečení BOZP při realizaci díla. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
262  
Žádost paní Marie Vodrážkové a zároveň schvaluje výjimku pro přidělení bytu v domě se 
soustředěnou pečovatelskou službou. 
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263  
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o organizaci a výkonu veřejné služby mezi městem Bílina 
a Úřadem práce České republiky. Předmětem dodatku je prodloužení doby účinnosti 
smlouvy, a to do 31.12.2012. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 

 
264  
Opravu části usnesení rady města č. 190 z 29. února 2012, kterým rada města jmenovala 
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, u pana 
Ing. Romana Zettlitzera, který je samostatným referentem útvaru interního auditu Krajského 
úřadu Ústekého kraje, nikoli odborným referentem správního oddělení odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

 
 

II. zamítá 
 
 
265  
Žádost paní Evy Šulcové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou. 
 
266  
Žádost pana Miroslava Kabáta, MC Studio – Regia TV, o rozšíření smlouvy o spolupráci 
a výrobě reportáží a vedení videokroniky.  
 

 

III. souhlasí 
 
 
267  
S umístěním střešních fotovoltaických panelů na střešní konstrukci rodinného domu č. p 430, 
u. B. Němcové na poz. parc. č. 1987/6, k. ú. Bílina, panu Miloslavu Černému, B. Němcové 
430, Bílina.  

 
 

IV. rozhodla 
 
 
268  
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) Obnovení fasádního pláště objektu č. p. 73 – Mírové náměstí, Bílina, 
b) ZŠ Aléská – výměna dlažby mezi pavilony, 
c) Oprava a úprava hygienického zázemí, Komenského ul., Bílina, 
d) Oprava veřejného osvětlení v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
269  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Restaurování sochy panny Marie 
Immaculata – II. etapa“ dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, prof. Petru Sieglovi, akad. soch. 
rest.,  a to jako specializovanou zakázku. 
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V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
270  
Rozpočtovou změnu č. 27/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště Bílina, příspěvková 
organizace jako příjemcem, ve výši 177.000 Kč na rekonstrukci budovy gymnázia v Bílině 
z rezerv města – přebytku hospodaření. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města.       
 
271  
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ve znění k 01.06.2011, kterým se Domu dětí a mládeže 
v Bílině povoluje reklamní činnost.       
 
272  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bílina a obcí Měrunice, jejímž předmětem je 
činnost a úkoly Městské policie Bílina na území obce Měrunice. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 

 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na   v ě d o m í 
 
 
273  
Návrh občanů města na zjednosměrnění ulice Wolkerova. Rada města zároveň bere na 
vědomí žádost manželů Kykalových o finanční náhradu za fasádu a průčelí domu č. p. 81 ve 
Wolkerově ulici. 

 
 

VII. bere na vědomí 
 
 
274  
Nabídku pana Jana Šámala na snížení kupní ceny nemovitostí objektu Husitské bašty, p. p. 
č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 87/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 89/2 
(ostatní plocha/zeleň) a p. p. č. 89/7 (ostatní plocha/zeleň) vše k. ú. Bílina na 5.500.000 Kč, 
za podmínky odkoupení nemovitosti do 01.05.2012. 
 
275  
Plán oprav silnic v roce 2012, předložený odborem nemovitostí a investic. 
 
276  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o postupu zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 
 
277  
Návrh Projektu revitalizace lázeňství města Bílina od společnosti PIKAZ, s. r. o., Projektová 
a inženýrská kancelář se sídlem v Praze. Rada města zároveň ukládá tajemníkovi 
městského úřadu svolat schůzku se zástupci společnosti PIKAZ a vedením města.  
         Taj. – 31.03. 
278  
Zápis ze sociálně zdravotní komise z 29.02.2012.  
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VIII. stahuje z programu 
 
 
279  
Mat. č. 164 – pronájem nebytového prostoru (bývalé oděvy) v ul. Wolkerova 73, Bílina s tím, 
že materiál bude předložen na dalším jednání rady města.  
 
280  
Mat. č. 167 – návrh na vybudování kočárkárny – kolárny ve společném prostoru domu 
Wolkerova 73, Bílina. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


