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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 19. schůze v roce 2013, 
konané 2. října 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
281 taj. (ONI)  16.10.   744 taj. (ONI)  16.10. 
1180 taj. (ONI)  16.10.    
 

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 

745/13 taj. (ONI)   předkládat pravidelně informace o harmonogramu realizace služeb  

        v integrovaném centru prevence 

 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
 

756  
Rozpočtovou změnu č. 133/2013 – přesun finančních prostředků v celkové výši 15.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu Městské knihovny v Bílině na položku nákup služeb. 
 
757  
Rozpočtovou změnu č. 135/2013 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem v celkové výši 
27.904 Kč na úhradu odpisů z nově pořízeného majetku – barevného kopírovacího stroje 
DOVELOP a konvektomatu.  
 
758  
Rozpočtovou změnu č. 136/2013 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda v celkové výši 81.528 Kč 
na úhradu odpisů z nově pořízeného majetku na digitalizaci letního kina – ozvučení, 3D 
technologie, včetně stavebních prací a elektroprací, dále výčepního zařízení Lindr, basových 
reproboxů a PC sestavy Comfor Office.  
 
759  
Rozpočtovou změnu č. 137/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 23.000 Kč na investiční akci „Topná 
soustava – Městského úřadu Bílina“. 
 
760  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SanDóMon Bílina, jako příjemcem, v celkové výši 3.600 Kč na pronájem tělocvičny na 
Gymnáziu v Bílině do konce kalendářního roku 2013, z Programu podpory sportu – rezerva 
pro sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.            
 
761  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST Bílina jako příjemcem ve výši 30.000 Kč na 
plánované akce, hrazeno ze schváleného rozpočtu města. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.      
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762  
Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o nájmu movitých a nemovitých věcí z 25.05.2001 mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem a Městskými technickými službami Bílina, p. o., jako 
nájemcem. Předmětem dodatků je snížení ceny pronájmu za parkoviště na Mírovém náměstí 
a Žižkovo náměstí, dle návrhu předloženého ředitelkou Městských technických služeb Bílina, 
s účinností od 1. ledna 2014. Podpisem dodatků pověřuje starostu města.  
 
763  
Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 99 ze 17.02.1992 mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a paní Zdeňkou Zemanovou, jako nájemcem. Podpisem dodatku 
č. 2 pověřuje starostu města.  
 
764  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy 
o právu stavby č. TP – 12 – 4012367/001 týkající se stavby s názvem „TP – Bílina, 
Pivovarská p. p. č. 1186/2“ mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného 
břemene a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Teplická 847/8, Děčín-Podmokly, 
PSČ 405 02, IČ: 24729035, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu, která 
bude činit 100 Kč/bm (dále také jen „náhrada“). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami 
v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
765  
Uzavření smluv o souhlasu s umístěním a realizací stavby – chodníku v Mostecké ulici, mezi 
městem Bílina jako stavebníkem a manželi Veselými, p. Knézlem, p. Komárkem, 
pí. Kadlečkovou, p. Koudelkou, pí. Adamcovou a pí. Novotnou, jako vlastníky nemovitostí. 
Podpisem smluv pověřuje starostu města. Rada města zároveň souhlasí s tím, že realizace 
této akce bude zařazena do plánu investic na rok 2014. 
 
766  
Návrh smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu s názvem „Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce“ mezi Svazem měst a obcí ČR a městem Bílina. 
 
767  
Udělení výjimky pro přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou panu 
Ladislavu Novákovi. 
 
768  
Udělení výjimky pro přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou paní 
Marii Schneiderové. 
 
769  
Žádost paní Jindřišky Zalcherové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
770  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 171 uzavřené 21.09.1994 s panem Milošem Hýřem a paní 
Renatou Prášilovou (dříve Hýřovou) Bílina, na část pozemkové parcely č. 1636/1 a 1636/12 
k. ú. Bílina.  
 
771  
Hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda – Hajmová Jaroslava, tajemnice – 
Strnadová Petra, členové komise – Bc. Herzingerová Jana, Bc. Marinčáková Helena, 
Prchalová Petra, Železná Lucie, pro období od 01.11.2013 do 31.10.2014. 
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772  
Přijetí finančního daru od společnosti ČEZ, a. s., Praha, pro MŠ Čapkova za účelem podpory 
projektu „Projekt výměny sociálního zařízení“ ve výši 250.000 Kč. 
 
773  
Přijetí movitého daru od firmy Stanislav Tejček ELEKTROSERVIS, Bílina, pro potřeby 
ZŠ Lidická. Předmětem daru je televizor LED LCD TV 40“ Samsung UE40F6200, včetně 
fixního držáku, v celkové výši 14.435 Kč.  
 
774  
Použití finančních prostředků ve výši 2.000 Kč z rozpočtu Pečovatelské služby Bílina 
poskytnuté z Programu společenských a zájmových organizací na občerstvení pro seniory a 
lektory přednášek v domě se soustředěnou pečovatelskou službou. 
 
775  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního investičního fondu na opravy na letním amfiteátru 
Kyselka v celkové výši 313.000 Kč. 
 
776  
Záměr uspořádání akce „Setkání partnerských měst – kraj, ve kterém žijeme“ v roce 2014. 
 
777  
Záměr uspořádání akce „Přátelství bez bariér věku i národnosti“ v roce 2014. 

 
 

II. zamítá 
 
778  
Žádost vedoucí organizační složky Městské knihovny Bílina o zachování funkčního místa 
„Knihovník a propagační referent“ v Městské knihovně od 01.01.2014. 
 
 

III. projednala a doporučuje zastupitelstvu města s c h v á l i t 
 
779  

Rozpočtovou změnu č. 123/2013 – přesun finančních prostředků z přebytku minulých let 
v celkové výši 3.768.000 Kč na předfinancování akcí Regenerace zeleně na hřbitově, 
Obnova aleje na Kyselce a Revitalizace zeleně na základních školách. 
 

780  

Rozpočtovou změnu č. 131/2013 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
7.919 Kč, pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
781  
Rozpočtovou změnu č. 132/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 
50.000 Kč mezi městem Bílina jako obdarovaným a ČEZ, a. s., Praha, jako dárcem, na 
výměnu a dovybavení PC a audiovizuální techniky v Městské knihovně Bílina. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
782  

Rozpočtovou změnu č. 134/2013 – přesun finančních prostředků v celkové výši 372.000 Kč 
z pojistného plnění na údržbu bytového fondu. 
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IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města v y d a t 
 
783  

Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2013 o zákazu veřejného nabízení, poskytování a využívání 
sexuálních služeb na území města Bíliny. 
 
 

V. bere na vědomí 
 
784  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 281 ze 17.04.2013, 
kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic zajištěním potřebné projektové a inženýrské přípravy jednotlivých etap 
a stavebních prací v Hotelu U Lva. 
 
785  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 745 z 20. září 2013, 
kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic předkládat pravidelné informace o harmonogramu realizace služeb v integrovaném 
centru prevence. 
 
786  
Dopis paní Evy Strolené, adresovaný radě města, týkající se problémů s nepřizpůsobivými 
občany v Teplické ulici. 
 
787  
Informaci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o stavu bytů v domech se 
soustředěnou pečovatelskou službou, o počtu vyřízených žádostí o poskytování 
pečovatelské služby a žádostí o přidělení bytu v domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
788  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 18.09.2013. 
 
 

VI. stahuje z programu 
 

789  
Materiál č. 491 – návrh rozpočtových pravidel města Bíliny s tím, že materiál bude předložen 
do příští rady města. 
 
 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

Václav Šlambora v. r. 
člen rady města 


