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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 7. schůze v roce 2013, 
konané 3. dubna 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
194 taj.    17.04.  
1180 taj. (ONI)  12.06. 
 
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. pověřuje 
 
213  
Starostu města vedením jednání o výkupu pozemků p. č. 404/4 o výměře cca 1988 m2 
(ostatní plocha/neplodná půda) od paní Helgy Neubertové a p. č. 684/1 o výměře cca 595 m2 

(orná půda), p. č. 684/2 o výměře cca 1293 m2 (ostatní plocha/jiná plocha), p. č. 687/2 
o výměře cca 346 m2 (ostatní plocha/neplodná půda) od pana Jiřího Vacka, z důvodu 
plánované stavby ochranného protipovodňového polderu. 
 
 

II. vydává 
 
214  
Nařízení č. 2/2013 pro „Označování budov“, dle návrhu předloženého vedoucí správního 
a vnitřních věcí, které nabývá účinnosti 01.04.2013. 
 
 

III. schvaluje 
 
215  
Rozpočtovou změnu č. 25/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 5.000 
Kč, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Arkádií, společnost pro komplexní péči o 
zdravotně postižené jako příjemcem, na dopravu klientů se zdravotním omezením na 
lázeňský pobyt v Maďarsku – Harkány, v termínu od 21.06.2013 do 30.06.2013. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
216  
Rozpočtovou změnu č. 26/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Údržba městského mobiliáře“ v celkové výši 
600.000 Kč. 
 
217  
Rozpočtovou změnu č. 28/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Generální oprava topení v KD Fontána“ 
v celkové výši 474.000 Kč. 
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218  
Rozpočtovou změnu č. 29/2013 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
pro Klub důchodců II. na poznávací zájezdy, sportovní hry a vstupenky, v celkové výši 
15.000 Kč, navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem na výlet do Karlových Varů a cestovné na 
Labské pískovce, v celkové výši 14.000 Kč, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem na 
exkurzi do jaderné elektrárny Temelín, v celkové výši 6.000 Kč, zároveň schvaluje udělení 
výjimky na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a TJ NOLA Teplice jako příjemcem na Mistrovství ČR v atletice spastiků a Jarní atletiku 
spastiků, v celkové výši 40.000 Kč, vše hrazeno z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací. Podpisem smluv pověřuje starostu města.   
 
219  
Rozpočtovou změnu č. 30/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 
30.000 Kč, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a hudební skupinou GROCK jako 
příjemcem na 5. ročník mezinárodní soutěže rockových skupin Fly Up. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
220  
Rozpočtovou změnu č. 31/2013 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická na lyžařský výcvik 34 žáků, 
v celkové výši 34.000 Kč, hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
 
221  
Rozpočtovou změnu č. 32/2013 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská na lyžařský výcvik 19 žáků, 
v celkové výši 19.000 Kč, hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
 
222  
Přijetí finančního daru Základní školou Aléská od společnosti Severočeské doly, a. s., 
Chomutov, pro zkvalitnění výuky – na výměnu nábytku ve třídě 1. stupně, v celkové výši 
60.000 Kč. 
 
223  
Přijetí finančního daru Mateřskou školou Síbova od společnosti Severočeské doly, a. s., 
Chomutov, pro zkvalitnění výuky – na vybavení MŠ Síbova šatnovými bloky, v celkové výši 
90.000 Kč. 
 
224  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Petra Láza výši 14.437 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 
225  
Zadávací podmínky, v otevřeném řízení podle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, na „Sociální služby pro Integrované centrum prevence“. 
 
226  
Žádost paní Olgy Fejesové o přidělení bytu v Domě se soustředěnou pečovatelskou službou 
Bílina. 
 
227  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Sportovním kuželkářským klubem Bílina jako příjemcem na 11. ročník Memoriálu Emila 
Altmanna, v celkové výši 6.000 Kč, hrazeno z Programu podpory sportu – rezerva pro 
sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.            
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228  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB 3/2013/RWE týkající se stavby s názvem 
„Rekonstrukce MS Bílina, Fügnerova”, mezi městem Bílina jako stranou povinnou z věcného 
břemene a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 
401 17, jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu 
neurčitou za jednorázovou úplatu v hodnotě 12.000 Kč včetně DPH. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 

229  
Uzavření podnájemní smlouvy – nebytový prostor restaurace Za Chlumem 820/33, Bílina 
o výměře 196,71 m2 mezi společností Bílej, s. r. o., zastoupenou jednatelem Janem 
Trojovským, Braňany 179, PSČ 435 22 jako nájemcem a Renatou Tirbovou, Za Chlumem 
732/19, Bílina – provozování hostinské činnosti jako podnájemcem. Vztah smlouvy o nájmu 
nebytových prostor uzavřené od 01.07.1998 mezi nájemcem a pronajímatelem se nemění. 
 

230  
Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor Mírové náměstí 71, Bílina o celkové výměře 
31,98 m2 s firmou FAREBO, s. r. o., Dělnická 13, Most-Velebudice, PSČ 434 01, za účelem 
využití jako prodejny zámečnických a nástrojářských výrobků a veškerých elektronických 
součástek, s účinností od 01.05.2013. Podpisem smlouvy pověřuje starostu. 
 
 

IV. rozhodla 
 

231  
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 akci 
„Malování vnitřních prostor v Základní škole Lidická“. 
 
232  
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) ZŠ Lidická – sanace tělocvičny, 
b) Oprava hudebního altánu v areálu Lázní Kyselka. 
 
233  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Sociální služby pro Integrované centrum 
prevence“ dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
234  
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 akci 
„Diskové pole – síťové úložiště“, upravené dle připomínek členů rady města. 
 
235  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Správa 
a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bílina na rok 2013“ je nabídka 
firmy KOLOS-Miroslav Kopačka, Teplice. Druhou v pořadí je nabídka společnosti CREDO 
LITOMĚŘICE VDZ, s. r. o., Malé Žernoseky.  
 
236  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Správa 
a údržba svislého dopravního značení na území města Bílina na rok 2013“ je nabídka firmy 
Značky Dubí, s. r. o. Druhou v pořadí je nabídka společnosti Multitechnik divize IV, 
spol. s r. o., Most.  
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V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
237  
Rozpočtovou změnu č. 27/2013 – přijetí finanční dotace na zajištění Lékařské pohotovostní 
služby pro rok 2013, v celkové výši 700.000 Kč. 
 
238  
Záměr prodeje pozemku p. č. 16 o výměře 1108 m2 k. ú. Bílina-Újezd za cenu v místě 
obvyklou dle znaleckého posudku s tím, že žadatel uhradí náklady na jeho vypracovaní. 
 
239  
Odpis nedobytných pohledávek odboru sociálních věcí a zdravotnictví – přeplacené sociální 
dávky v celkové výši 217.156,07 Kč. 
 
240  
Odpis nedobytných pohledávek odboru sociálních věcí a zdravotnictví – přeplacené výživné 
v celkové výši 968.332,00 Kč. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
241  
Žádost Římskokatolické církve o finanční příspěvek na rekonstrukci historické klenby 
umístěné na části pozemku p. č. 131 k. ú. Bílina.  
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
242  
Informaci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o dopisu od obyvatel Domu 
s pečovatelskou službou v Bílině, týkající se vyjádření pochvaly pečovatelce paní Ivetě 
Novákové. 
 
 

VIII. ruší 
 
243  
Rozhodnutí schválené radou města 06.03.2013, usnesením č. 157, dle kterého veškeré 
právní úkony, zejména smluvní vztahy a finanční operace, které byly uzavírány příspěvkovou 
organizací KC Kaskáda byly podmíněny schvalováním a kontrasignováním vedoucí 
finančního odboru, respektive pověřeným pracovníkem Městského úřadu Bílina, a to 
s platností od 21.03.2013.  
 
244  
Komisi pro rozvoj města k 03.04.2013.  
 
 

IX. zamítá 
 
245  
Žádost o finanční příspěvek Občanského sdružení BC na akci Professional Boxing Show. 
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X. bere na vědomí 
 
246  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k žádosti vlastníků zahrad o opravu 
příjezdové cesty na zahrádkářskou kolonii pod Bořněm. Odbor nemovitostí a investic zajistí 
opravu cesty z rozpočtové rezervy. 
 

247  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení odstranění havárie topné soustavy v KD 
Fontána. 
 
248  
Plán oprav chodníků předložený vedoucím odboru nemovitostí a investic. 
 
249  
Plán oprav silnic předložený vedoucím odboru nemovitostí a investic. 
 
250  
Rezignaci Mgr. Reného Štěpánka na členství v komisi pro mládež a kulturu Euroregionu 
Krušnohoří k 25.03.2013 a zároveň odvolává pana Michala Mleje z pozice náhradníka ve 
výše zmíněné komisi. 
 
251  
Rezignaci pana Michala Mleje na funkci předsedy a člena pracovní skupiny pro regeneraci 
městské památkové zóny, a to k 02.04.2013. 
 
252  
Zápis z komise pro školství, kulturu a sport z 18.03.2013. 
 
253  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 20.03.2013. 
 
 

XI. promíjí 
 
254  
Odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.054.584 Kč, 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.  
 
 

XII. jmenuje 
 

255  
Pana Martina Bergera, ředitele KC Kaskáda, členem komise pro mládež a kulturu 
Euroregionu Krušnohoří a jako náhradníka Mgr. Reného Štěpánka. 
 

256  
Pana Oldřicha Jedličku, DiS., předsedou pracovní skupiny pro regeneraci městské 
památkové zóny. 
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XIII. nezaujala stanovisko 
 
257  
K informaci Martina Bergera, ředitele KC Kaskáda o plánovaném festivalu Track Brack open 
air, který se uskuteční 15.06.2013.  
 
 

XIV. stahuje z programu 
 
258  
Mat. č. 190 – opravy bytu v domě č. p. 94, Mírové náměstí Bílina s tím, že materiál bude 
předložen na příštím jednání rady města. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

Václav Šlambora 
člen rady města 

 


