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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 12. schůze v roce 2013, 
konané 29. května 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
1180 taj. (ONI)  12.06. 
281 taj. (ONI)  12.06. 

404 taj. (ONI)  12.06. 
419 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. ukládá 

 
404  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním 
závazné cenové nabídky na realizaci I. části rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Lidická s tím, 
že bude předložena do následujícího jednání rady města.  Taj. (ONI) – 12.06. 
 
 

II. schvaluje  
 
405  
Rozpočtovou změnu č. 61/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Asociací nositelů legionářských tradic, o. s., jako 
příjemcem na vydávání časopisu Historický kaleidoskop.  
 
406  
Rozpočtovou změnu č. 62/2013 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 8.000 Kč na 
výlet do ZOO Děčín – Růžová u Děčína, navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 45.000 Kč na 
výlety a pronájem divadla na akademii, navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví pro Klub důchodců I. ve výši 15.000 Kč na dopravu a dárky seniorům 
k významným výročím, navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro 
Pečovatelskou službu ve výši 6.000 Kč na vstupné a dopravu historickým vláčkem 
v Litoměřicích, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na 
Branný den II. v Bílině, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Mysliveckým sdružením Bořeň Bílina jako příjemcem ve výši 15.000 Kč na 
nákup krmiva a prostředků k zabránění tvorby škod zvěří a nákup léčiv, uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem důchodců jako 
příjemcem ve výši 20.000 Kč na dopravu a dárky seniorům k významným výročím, uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem tělesně 
postižených MO Bílina jako příjemcem ve výši 15.000 Kč na dopravu za poznáváním 
památek, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na poznávací výlet do 
Prahy a na soutěž Bludiště, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Základní školou praktickou v Bílině jako příjemcem ve výši 19.000 Kč na 
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projekt „Volba povolání“ a představení divadla v Mostě, vše z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací. Podpisem smluv pověřuje starostu města.   

 

407  
Rozpočtovou změnu č. 63/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši  10.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny jako příjemcem 
na slavnosti komína v Bílině – hudební akce na nádvoří Bílinského pivovaru, z Programu 
podpory kultury a literární fond. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 

408  
Rozpočtovou změnu č. 66/2013 – navýšení rozpočtu Městské knihovny v Bílině ve výši 
15.000 Kč na uhrazení poplatku za internetové připojení. 

 
409  
Rozpočtovou změnu č. 67/2013 – přesun finančních prostředků ve výši 900.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci – rekonstrukce 
elektroinstalace v ZŠ Lidická.  
 
410  
Rozpočtovou změnu č. 68/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci Oprava kanalizace – Kyselka – 
spoluúčast 135.000 Kč. 
 
411  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního investičního fondu ve výši 760.485 Kč na úhradu 
faktury za digitalizaci letního kina – II. etapa. 
 
412  
Žádost Domu dětí a mládeže Bílina o použití vlastního investičního fondu ve výši 51.384 Kč 
na pořízení klimatizačního zařízení LG P24RK, které bude instalováno v odborné učebně – 
cvičné kuchyňce. 

 
413  
Žádost paní Fialové o prominutí pronájmu v KD Fontána a zároveň schvaluje čerpání 
rozpočtu finančního odboru ve výši 8.000 Kč na pronájem KD Fontána – setkání občanů 
zaniklých obcí Jenišův Újezd a Břežánky. 
 

414  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního investičního fondu na pořízení basových beden na 
realizaci digitalizace letního kina – splnění požadavku zvuku Dolby Digital 5.1, ve výši 
165.000 Kč. 
 
415  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Člověkem v tísni, o. p. s., jako příjemcem, z Programu podpory kultury a 
literární fond. Předmětem dodatku je rozdělení poskytnutého finančního příspěvku na akci na 
filmový festival „Jeden svět 2013“ a na akci „Skate siesta“. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 

 

416  
Uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby mezi městem Bílina jako 
stavebníkem a společností IMPULS Bílina, s. r. o., jako vlastníkem nemovitosti, kdy 
předmětem smlouvy je souhlas s realizací chodníku pro tělesně postižené od nádraží ČD 
k Zelenému domu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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417  
Uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby mezi městem Bílina jako 
stavebníkem a panem Martinem Mudruňkou jako vlastníkem nemovitosti, kdy předmětem 
smlouvy je souhlas s realizací chodníku pro tělesně postižené od nádraží ČD k Zelenému 
domu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
418  
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 38,21 m2 v 1. patře 
Komenského 38, Bílina. 
   
419  
Záměr rekonstrukce parních saun v plavecké hale a zároveň ukládá tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zjištěním alespoň dvou cenových 
nabídek.        Taj. (ONI) – 12.06. 
 
420  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z 11.07.2011 uzavřené mezi městem Bílina jako 
objednatelem a Prof. ak. soch. a rest. Petrem Sieglem jako zhotovitelem. Předmětem 
dodatku je prodloužení termínu restaurování sochy Sv. Antonína, a to do 30.08.2013. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
421  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z 26.02.2012 uzavřené mezi městem Bílina jako 
objednatelem a Prof. ak. soch. a rest. Petrem Sieglem jako zhotovitelem. Předmětem 
dodatku je prodloužení termínu restaurování sochy Panny Marie Immaculaty, a to do 
30.08.2013. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
422  
Žádost sdružení Automotosport Osek, o. s., o povolení konání automobilového závodu do 
vrchu na území města Bílina, které se uskuteční 13.07.2013. 
 
 

III. zamítá  
 
423  
Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Tuchlov, o poskytnutí finančního příspěvku. 
 
 

IV. rozhodla 
 
424  
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 
„Radnice – úprava otopné soustavy“. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
425  
Rozpočtovou změnu č. 64/2013 – přijetí dotace ve výši 575.000 Kč a přesun podílu města 
z kapitoly 09 ve výši 64.000 Kč na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality“ 
z programu Prevence kriminality MVČR 2013. 
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VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
426  
Žádost pana Aloise Kružíka o udělení výjimky ze zákazu provozování sázkových her, loterií 
a podobných her.  
 
 

VII. bere na vědomí 
 
 
427  
Vyjádření Mgr. Jiřího Dostála, právního zástupce města, k záměru navýšení základního 
kapitálu v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina.  
 

428  
Ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Bílina a panem Michalem Mlejem, jako 
členem rady města, jejímž předmětem byla výpůjčka notebooku HP ProBook 4520, včetně 
softwaru Office Basic 2007.  

 
429  
Žádost Domu dětí a mládeže Bílina, Havířská 10, příspěvková organizace, o rozšíření 
doplňkové činnosti a zároveň pověřuje finanční odbor přípravou změny zřizovací listiny. 

 

430  
Informaci vedoucí finančního odboru o objednání a následně uzavření smlouvy na přezkum 
hospodaření za rok 2013 s firmou AGIS, spol. s r.o. 
 
431  
Zápis z komise pro školství, kulturu a sport z 13.05.2013. 

 
432  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 414 na nebytový prostor o celkové výměře 38,21 m2 uzavřené 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Janem Šámalem jako nájemcem 
k 31.08.2013.  
 

433  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení havárie přívodu elektrické energie do obřadní 
síně městského hřbitova s tím, že po zjištění příčiny havárie bude radě města předložen 
rozpočet na zajištění opravy. 

 
434  

Žádost pana Karla Vondráčka o vyznačení 3 časově omezených parkovacích stání, před 
objektem bývalého podniku SEBA, včetně nesouhlasu Policie ČR, Dopravního inspektorátu 
v Teplicích s touto žádostí. 
 

435  
Informaci starosty města o zahraniční studijní cestě pořádané Severočeskými doly, a. s., 
v termínu od 21. do 24. května 2013. 
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VIII. stahuje z programu 
 
 
436  
Materiál č. 318 – ukončení nájemní smlouvy č. 101 na nebytový prostor v přízemí budovy 
Žižkovo náměstí 58, Bílina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 


