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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 11. schůze v roce 2012, 
konané 30. května 2012 

 
 

Usnesení s termínem č.: 
462 taj.  ihned    491 taj.  13.06. 
189  taj., MTSB  13.06.    530 taj.   13.06. 
194  taj.   13.06.    490 taj.  22.06. 
489 taj.  13.06. 
 
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. ukládá 
 

489  
Tajemníkovi městského úřadu zpracovat materiál, týkající se možností řešení a opatření 
situace v KC Kaskáda – porušení rozpočtové kázně, a to na příští zasedání rady města. 
           Taj. – 13.06. 
            
490  
Tajemníkovi městského úřadu zpracovat obecně závaznou vyhlášku, kterou by se stanovil 
místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí,  s účinností od 01.01.2013.  
           Taj. – 22.06. 
 
491  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího stavebního úřadu zpracováním nabídky 
prodeje technologie výměníkové stanice v ZŠ Za Chlumem.    Taj. – 13.06. 
 
 

II. ruší 
 

492  
Usnesení rady města č. 482 z 16. května 2012, kterým rozhodla 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) RTG, ortopedie a chirurgie v 1. NP budovy HNsP Bílina – stavební úpravy 
b) Lékárna v 1. NP budovy HNsP Bílina – stavební úpravy. 
 
493  
Usnesení č. 306 z 28.03.2012, kterým byla schválena Směrnice č. 1/2012 o výši nájemného 
z nebytových prostor. 
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III. schvaluje 
 

494  
Rozpočtovou změnu č. 68/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina – opravy ve výši 450.000 Kč. 
 
495  
Rozpočtovou změnu č. 72/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a LitCom, o. s., jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na akci 
SAFETYSHOW na cestách konané na Mírovém náměstí v Bílině, hrazeno z rezervy rady 
města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
 

496  
Rozpočtovou změnu č. 74/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce 12-59 Cyklostezka Bílina – Kostomlaty na akci 
ZŠ Aléská – výměna dlažby nástupní plocha na realizaci nájezdové rampy a opěrné zídky 
ve výši 158.000 Kč. 
 
497  
Odměnu ředitelce ZŠ Lidická, dle § 134 Zákona č. 262/2006 Sb., v návaznosti na rozhodnutí 
MŠMT č. j. 9993-8/2012-27 za realizaci inkluzívního vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků 
se sociokulturním znevýhodněním. 
 
498  
Přijetí daru ve výši 50.000 Kč od společnosti ČEZ, a. s., Praha, pro ZŠ Aléská na vybavení 
speciálně pedagogického centra. 
 
499  
Uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2013 
mezi Pavlem Prchalem jako vypůjčitelem a městem Bílina jako půjčitelem. Předmětem 
výpůjčky je notebook s inventárním č. MUBIH000HH57. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
500  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV–12–
4010608/VB 001 týkající se stavby s názvem „Bílina, ul. ČSA, p. p. č. 1305/6, kabel NN, 
p. Svoboda”, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, 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 1.000 Kč bez DPH. Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
501  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor areálu bývalých kasáren mezi městem 
Bílina jako půjčitelem a Policií ČR jako vypůjčitelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
502  
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 208 uzavřené 29.10.1999 s paní Jiřinou 
Brejchovou, bytem Teplická 152, Bílina, jehož předmětem bude vyjmutí pronajímané části p. 
p. č. 1186/1 k. ú. Bílina, z důvodu plánované realizace projektu generální opravy Teplické 
ulice. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
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503  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1977/1 o výměře cca 5100 m2 a p. č. 1978/1 o výměře 
2954 m2 k. ú. Bílina za účelem zřízení zahrady. Nájemcem je pan Pavel Pastyřík, 
B. Němcové 323/16 Bílina. Nájemné bude stanoveno dle Směrnice č. 34 MěÚ Bílina, 
tj. 24.162 Kč/rok. Rada města zároveň souhlasí s vybudováním oplocení na pronajatých 
pozemcích. Podpisem smlouvy o pronájmu pověřuje starostu města. 
 
504  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 206 uzavřené 24.05.1999 s manželi Mejtskými na pronájem 
části pozemku p. č. 1186/1 k. ú. Bílina, z důvodu plánované realizace projektu generální 
opravy Teplické ulice. 
 
505  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 253 uzavřené 13.11.2002 s panem Štefanem Janáčkem na 
pronájem části pozemku p. č. 1186/1 k. ú. Bílina, z důvodu plánované realizace projektu 
generální opravy Teplické ulice. 
 
506  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 801 k. ú. Bílina o výměře cca 12 m2 za účelem 
vybudování terasy s altánem. 
 
507  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2313 a 2315 k. ú. Bílina o výměře cca 547 m2 
za účelem zřízení zahrady.  
 
508  
Kompletní opravu chodníku M. Švabinského č. p. 604–609 v rámci dotačních titulů 
regenerace sídlišť a zařazení této akce do plánu investic na rok 2013. 
 
509  
Opravu chodníku Za Chlumem č. p. 744–749 a zařazení této akce do plánu investic na rok 
2013. 
 
510  
Opravu chodníku Za Chlumem za domem č. p. 787–790 a zařazení této akce do plánu 
investic na rok 2013. 
 
511  
Oplocení sportovní plochy u domu v ul. Čapkova č. p. 855–856 a zařazení této akce 
do plánu investic na rok 2013. 

 
512  
Směrnici č. 1/2012 o výši nájemného z nebytových prostor s jednotnou výší nájmu za m2 
v hodnotě 250 Kč, s účinností od 01.07.2012. 
 
513  
Zápis do kroniky města za rok 2011, dle návrhu zpracovaného kronikářkou města 
Ing. Jaroslavou Mrázovou.  
 

IV. zamítá 
 
514  
Žádost paní Františky Trousilové o prominutí poplatku z prodlení za opožděně uhrazené 
dlužné nájemné. 
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V. souhlasí 
 

515  
S provedením stavby a zároveň s udělením práva provést stavbu na pozemku p. č. 1630/1 
v k. ú. Bílina, paní Magdě Dattlové. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
516  
S uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina a firmou Stroj Consult, s. r. o., 
Litvínov, na akci „Oprava ochozu koupaliště Kyselka“ z důvodu prodloužení termínu 
dokončení. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 

VI. odvolává 
 
517  
Slečnu Lenku Plachou (KSČM) z funkce členky komise pro školství, kulturu a sport. 
 

VII. jmenuje 
 

518  
Paní Jitku Skalickou (KSČM) členkou komise pro školství, kulturu a sport. 
 

VIII. rozhodla 
 

519  
Na základě jednacího řádu rady města čl. 6/15, že není důvod pro vyloučení pana MUDr. 
Jaroslava Čermáka a pana Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D. z projednávání a rozhodování o 
materiálu č. 363 – Směrnice č. 1/2012 o výši nájemného z nebytových prostor. 
 
520  
Na základě posouzení písemné žádosti příspěvkové organizace KC Kaskáda a v souladu 
s § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, jako 
zřizovatel, z důvodu zamezení tvrdosti, prominout odvod za porušení rozpočtové kázně 
ve výši 1.033.390,35 Kč. 
 
521  
O uzavření „Dodatků o výši nájemného“ ke „Smlouvám o pronájmu nebytových prostor“ 
s přepočtem nájemného dle nové Směrnice č. 1/2012 z 30.05.2012, viz usnesení č. 511. 
 

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

522  
Rozpočtovou změnu č. 71/2012 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
10.268 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  

 

523  
Rozpočtovou změnu č. 73/2012 – přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., v celkové výši 
950.000 Kč na tyto akce:  
a) oprava fasády č. p. 71 na Mírovém náměstí ve výši 200.000 Kč,  
b) oprava dvorního traktu parkoviště Městského úřadu v Bílině v Seifertově ul. 1 ve výši 

150.000 Kč,  
c) zřízení nového oplocení dětského hřiště v ulici Síbova ve výši 200.000 Kč,  
d) signální zařízení pacient – lékař (sestra) v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., 

Bílina ve výši 400.000 Kč. 
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X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  v y d a t 
 
524  
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 – Požární řád města. 

 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
525  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o pořízení Územní studie, Mostecké předměstí – 
Lokalita Větrák, vnitroblok ulic Liptická a Fišerova.  
 
 

XII. bere na vědomí 
 
526  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 07.05.2012. 
 
527  
Ukončení Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce V9/2011 z 30.03.2011 mezi městem Bílina 
a panem Pavlem Prchalem. 
 
528  
Změnu trasy zájezdu pro občany města Bíliny dne 23.06.2012 na zámek Orlík a Zvíkov. 
 
529  
Informaci vedoucí finančního odboru o možnosti zavedení místního koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitostí. 
 
530  
Informaci zástupce společnosti ROSS Holding, a. s., týkající se možnosti rekonstrukce 
pivovaru, zároveň pověřuje tajemníka připravením materiálu na zasedání zastupitelstva 
města, které se uskuteční 21.06.2012.      Taj. – 13.06. 
 
531  
Informaci Realitní kanceláře SEVER Plus, s. r. o., o stavu panelového domu Za Chlumem 
č. p. 752–756, který není v majetku města. 
 
532  
Informaci vedoucího stavebního úřadu k plnění usnesení rady města č. 462 z 16.05.2012, 
kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo jednat se zástupci Motoklubu Bílina o 
důsledném dodržení podmínek smlouvy o pronájmu pozemků na bývalé skládce 
Chotovenka, uzavřené 4. dubna 2012 s tím, že při nesplnění podmínek nejpozději do 15. 
června 2012 bude výše uvedená nájemní smlouva vypovězena. Zároveň pověřuje tajemníka 
městského úřadu svolat jednání se zástupci obce Světec, Motoklubu Bílina a zástupci města 
Bíliny, ohledně řešení pronájmu pozemků na bývalé skládce Chotovenka Motoklubu Bílina. 
 
533  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení rady města č. 189 z 8. 
února 2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo ve spolupráci s ředitelkou 
Městských technických služeb Bílina předložit kompletní materiál týkající se veřejného 
osvětlení ve městě, včetně výkonu, spotřeby a porovnání minimálně šesti dodavatelů, 
dle připomínek rady města. 
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534  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení rady města č. 194 z 29. 
února 2012, kterým byl pověřen 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.  
 
535  
Splnění usnesení rady města č. 33 z 11. ledna 2012, kterým rada města vzala na vědomí 
žádost pana Ondřeje Grabovského o rozšíření skateparku v areálu ZŠ Za Chlumem a 
zároveň uložila starostovi města ve spolupráci s vedoucím odboru nemovitostí a investic 
zajistit potřebné podklady, a to nejpozději do 30.04.2012. 
 

 

XIII. stahuje z programu 
 
536  
Mat. č. 351 – prodeje nemovitostí před zveřejněním s tím, že materiál bude předložen 
na příštím zasedání rady města. 
 
537  
Mat. č. 339 – uzavření dodatku k veřejnoprávním smlouvám č. 2, kterým se mění a doplňují 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bílina a obcemi Světec, Ohníč, Hostomice, Ledvice 
a Hrobčice s tím, že materiál bude předložen na příštím zasedání rady města. 
 
538  
Mat. č. 361 – uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bílina a obcí Bžany 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. rozhodla 
 
539  
Uzavřít podnájemní smlouvu mezi společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
jako nájemcem a společností Kornout, s. r. o., jako podnájemcem, předmětem smlouvy je 
areál minigolfu na Kyselce. Podpisem smlouvy pověřuje jednatele, Mgr. Petra Boudu. 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 
člen rady města 

 


