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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 13. schůze v roce 2012, 
konané 27. června 2012 

 
 

Usnesení s termínem č.: 
189 taj, MTSB  25.07   635 taj. (ONI)  25.07. 
194 taj.   25.07.   642 taj. (SÚ)  25.07.  
490 taj.   25.07.   462 taj.   29.08. 
577 taj. (ONI, OD)  25.07.   530 taj.   06.09. 
     
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 
 

642  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího stavebního úřadu opětovným předložením 
žádosti pana Pavla Pastyříka, MSc. MBA o pronájem pozemkových parcel včetně možnosti 
uplatnění předkupního práva.      

         Taj. (SÚ) 25.07. 
 

II. schvaluje 
 

643  
Rozpočtovou změnu č. 96/2012 – navýšení rozpočtu MŠ Švabinského na školu v přírodě 
24 dětí, v celkové výši 12.000 Kč. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě. 
 
644  
Rozpočtovou změnu č. 97/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na rozšíření skateparku Za Chlumem, opravy 
oplocení a překážek, v celkové výši 258.000 Kč. 

 
645  
Rozpočtovou změnu č. 98/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci Wolkerova 73 – fasáda, v celkové 
výši 85.000 Kč. 
 
646  
Rozpočtovou změnu č. 99/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci domy s pečovatelskou službou – koupelny, 
generální opravy bytů, v celkové výši 422.000 Kč. 
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647  
Rozpočtovou změnu č. 100/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci parkoviště u bl. 1 Za Chlumem, 
v celkové výši 121.000 Kč. 
 
648  
Rozpočtovou změnu č. 101/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci zastřešení rampy v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, v celkové výši 185.000 Kč. 
 
649  
Rozpočtovou změnu č. 102/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na opravu vstupu do výstavní síně u kostela, 
v celkové výši 90.000 Kč. 
 
650  
Rozpočtovou změnu č. 103/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci oprava havarijního stavu chodníku 
v ul. Teplická, v celkové výši 548.000 Kč. 

 

651  
Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce č. V1/2012 souboru movitých věcí z 09.02.2012 
mezi městem Bílina jako půjčitelem a Českou republikou – Úřadem práce ČR, Praha 2, jako 
vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení výpůjční doby. Dodatek č. 1 se uzavírá na 
dobu určitou od 01.07.2012 do 31.12.2012. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
652  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 4100543502 
týkající se stavby s názvem „Bílina, přeložka parovodu SUNN”, mezi městem Bílina jako 
stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Teplárenská, a. s., se 
sídlem v Říčanech, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, jako stranu budoucí oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, 
za jednorázovou úplatu, která bude činit 30 Kč/m a zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
653  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 57 ul. Tyršova 320/10 s panem Markem Chaloupkou 
pouze na dobu určitou jednoho roku s tím, že je byt převeden z kategorie „běžný“ do kat. 
„rozjezdový“. 
 
654  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Radkem Hakrem na byt v azylovém domě Důlní 425. 
Nájemní smlouva bude uzavřena vždy na jeden měsíc, při plnění podmínky platby 
nájemného a splátkového kalendáře.  
 
655  
Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.07.2012 do 30.06.2017 na nebytový 
prostor Mírové náměstí 87, Bílina, o celkové výměře 78,36 m2 – knihkupectví s paní Irenou 
Mazánkovou, Husova 888, Podbořany, za nájemné stanovené dle směrnice č. 1/2012. 
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656  
Uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina, jako dárcem 
a panem Josefem Horáčkem, jako obdarovaným, ve výši 20.000 Kč. 
 
657  
Uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina, jako dárcem 
a panem Mgr. Zdeňkem Rendlem, jako obdarovaným, ve výši 20.000 Kč. 
 
658  
Úpravu platu Kristy Sýkorové – ředitelky Domu dětí a mládeže Bílina, Havířská 10, 
příspěvková organizace a Jany Soukupové Michálkové – ředitelky Kulturního centra 
Kaskáda v Bílině, příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle 
předloženého návrhu finančního odboru, s účinností od 01.07.2012.  
 
659  
Plat a jeho složky Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, 
příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády 
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, s účinností od 01.08.2012.  
 
660  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 27/1 k. ú. Bílina-Újezd o výměře cca 110 m2 
za účelem vybudování zpevněné manipulační plochy určené k nakládání a vykládání zboží 
v souvislosti s prodejnou autodílů umístěnou v č. p. 6 v ulici P. Bezruče. 
 
661  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 20.06.2012, vyjma bodu 2/c a zároveň schvaluje 
návrh bytového pořádníku na II. pololetí 2012. 
 
662  
Nechat zpracovat znalecký posudek na statiku domu Za Chlumem 752–756 na náklady 
města z důvodu propadající se zeminy na základě žádosti společnosti SEVER Plus, s. r. o., 
Bílina. 
 
663  
Zajištění územního rozhodnutí pro ulici 5. května a zároveň ukládá tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího stavebního úřadu zajištěním smluvních dohod s vlastníky pozemků, 
které jsou projektem rekonstrukce dotčeny.  
 
664  
Zahraniční služební cestu na Ukrajinu do města Nowowolynsk, která se koná 23.–
27.08.2012 za účasti pana Josefa Horáčka, starosty města, Mgr. Reného Štěpánka, člena 
rady města, Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D., člena rady města, Ing. Ladislava Kvěcha, 
tajemníka městského úřadu. 
 
 

III. zamítá 
 
665  
Žádost Draci Bílina, o. s., o příspěvek ve výši 10.000 Kč pro Nicol Křehlovou na letní 
soustředění krasobruslařů, které se koná 04.–10.08.2012 v Příbrami.  
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IV. souhlasí 
 

666  
S použitím investičního fondu Městských technických služeb Bílina na nákup malého vozidla 
pro svoz parkových košů do výše 600.000 Kč vč. DPH. Nákup se bude řídit směrnicí 
č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
667  
S instalací/umístěním střešních fotovoltaických panelů na střešní konstrukci panelového 
domu č. p. 654, ul. M. Švabinského na p. p. č. 1683/66, k. ú. Bílina, společnosti HIT CZ, 
s. r. o. – Poděbradská papírna, se sídlem U Bažantnice 983/15, 290 01 Poděbrady III, 
IČ: 49823809, kterou při tomto jednání zastupuje na základě plné moci společnost 
NELUMBO, s. r. o., se sídlem Pražská ul., č. p. 585, 430 01 Chomutov, IČ: 26433770.  

 

668  
Se změnou termínu dokončení projektové dokumentace pro územní řízení v ulici 5. května, 
v návaznosti na uzavření dohod s vlastníky pozemků, které jsou projektem rekonstrukce 
dotčeny.  

 

669  
S poptávkovým řízením, tj. oslovení pěti projekčních kanceláří pro zjištění nabídkové ceny 
pro zpracování podkladů studie proveditelnosti obchvatu dle varianty X. 

 
670  
S prominutím poplatků za zábor veřejného prostranství na akci firmy GA Energo technik – 
položení kabelů vysokého napětí v ul. Jenišovská, Jižní, Alšova a v části ul. Bořeňská. 
 
 

V. rozhodla 
 

671  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava havarijního stavu chodníku 
v ul. Teplická“ dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Josef Žejdlík, Bílina, a to jako 
specializovanou zakázku z důvodu havárie. 
 
 

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

672  
Odpis nedobytných pohledávek půjček z fondu rozvoje bydlení v celkové výši 29.424,50 Kč.  

 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  z r u š i t 
 
673  
Usnesení zastupitelstva města č. 128 z 26.05.2011, kterým schválilo realizaci obchvatu 
města Bíliny dle varianty A (východní obchvat), dle přílohy předložené vedoucím odboru 
dopravy, a zároveň zamítlo prověřování dalších variant obchvatu, pro něž by zpracování 
studie proveditelnosti a následné posouzení případných nových variant v procesu EIA bylo 
hrazeno z prostředků města Bíliny, dle dopisu Mgr. Martina Sýkory, 1. náměstka ministerstva 
dopravy. 
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VIII. bere na vědomí 
 
674  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 04.06.2012. 
 
675  
Vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance Dagmar Melcové, vedoucí Centrální 
školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace v souladu s ust. § 73a odst. 1 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, k 31.07.2012.  

 
676  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o probíhající rekonstrukci nebytového 
prostoru (bývalé prodejny oděvů), Wolkerova 73. 

 
677  
Informaci tajemníka městského úřadu o plánované zahraniční služební cestě na Slovensko 
do města Stropkov, která se uskuteční 03.–05.08.2012. 

 
678  
Informaci starosty města, týkající se poděkování obce Račetice, občanskému sdružení 
Bílina, za účast na tradiční Svatovojtěchovské pouti. 
 
 

IX. stahuje z programu 
 
679  
Mat. č. 441 – obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o stanovení koeficientů pro výpočet daně 
z nemovitostí.   
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r.  
starosta města 

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

 


