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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 4. schůze v roce 2014, 
konané 24. února 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
281  taj. (ONI)   19.03.  1015  taj. (ONI, KC Kaskáda) 19.03. 
914  taj. (ONI)  19.03.    
 
Splněné usnesení: 49 
 

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 
  

148  
Rozpočtovou změnu č. 6/2014 – uzavření darovací smlouvy mezi Mgr. Annou Spáčilovou – 
Lékárna Salvia, Bílina, jako dárcem a městem Bílina jako příjemcem. Předmětem smlouvy je 
přijetí peněžitého daru ve výši 7.000 Kč pro Klub důchodců I, Aléská 265. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

149  
Rozpočtovou změnu č. 7/2014 – uzavření darovací smlouvy mezi Mgr. Annou Spáčilovou – 
Lékárna Salvia, Bílina, jako dárcem a městem Bílina jako příjemcem. Předmětem smlouvy je 
přijetí peněžitého daru ve výši ve výši 2.000 Kč pro Klub důchodců II, Havířská 583. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

150  
Rozpočtovou změnu č. 22/2014 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina na 
úhradu odpisů ve výši 120.420 Kč na nově zařazený odepisovaný majetek a zároveň 
schvaluje odpisový plán na rok 2014 ve výši 2.323.916 Kč. 
 

151  

Rozpočtovou změnu č. 24/2014 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
pro Klub důchodců I. ve výši 15.000 Kč na společenské a kulturní akce, navýšení rozpočtu 
MŠ Síbova v celkové výši 25.000 Kč na poznávací výlety a návštěvy divadla, navýšení 
rozpočtu ZŠ Za Chlumem v celkové výši 35.000 Kč na Chlumiádu, návštěvu IQ parku 
Liberec, Terezína, zámku Sychrov a reprezentaci školy, navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
v celkové výši 30.000 Kč na výlety do Drážďan, farmu Babiny, do Prahy a do Nymburka, 
uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a 
Bílinskou přírodovědnou společností jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na přípravu dětí na 
soutěže v rámci oddílu Bílinské sojky, uzavření smlouvy mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Svazem důchodců jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na sportovní hry a 
zájezd, zároveň schvaluje udělení výjimky na uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a TJ NOLA Teplice jako příjemcem ve výši 10.000 
Kč na Jarní atletiku spastiků a ve výši 20.000 Kč na Mistrovství ČR v atletice spastiků, vše 
hrazeno z programu podpory společenských a zájmových organizací. Podpisem smluv 
pověřuje starostu města.  
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152  
Rozpočtovou změnu č. 25/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace z programu 
podpory kultury a literární fond mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinskou 
přírodovědnou společností jako příjemcem ve výši  25.000 Kč na brožovanou publikaci 
s botanickými a zoologickými krásami hor, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Pure music, o. s., jako příjemcem ve výši 25.000 Kč 
na 10. ročník Roots & Blues festival 2014, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a hudební skupinou GROCK, o. s., jako příjemcem 
ve výši 30.000 Kč na 5. ročník mezinárodní soutěže rockových skupin FlyUp. Podpisem 
smluv pověřuje starostu města. 
 
153  
Rozpočtovou změnu č. 27/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu v kapitole 77 rezerva DINA ve výši 106.000 Kč a rezerva PD ve výši 785.000 Kč. 
 
154  
Použití finančních prostředků z vlastního rezervního fondu MŠ Síbova ve výši 5.000 Kč na 
pořízení 2 ks digitálních fotoaparátů na projekt fotografického kroužku, dle návrhu vedoucí 
finančního odboru.  
 
155  
Uzavření dohody o provedení technického zhodnocení budovy č. p. 462 na pozemku 
p. č. 1191 a budovy č. p. 206, na pozemku p. č. 430 obojí v k. ú. Bílina mezi městem Bílina 
a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jejímž předmětem je zhodnocení výše 
uvedených budov a revitalizace kotelny, včetně topného kanálu. Podpisem dohody pověřuje 
starostu města.  
 
156  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a AVZO 
technických sportů a činností Bílina jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na plánované akce 
v roce 2014, hrazeno z rozpočtu města, schváleného zastupitelstvem města 12.12.2013 
usn. č. 275. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
157  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a SK SIAD 
Bílina jako příjemcem ve výši 11.000 Kč na plánované akce v roce 2014, hrazeno z rozpočtu 
města, schváleného zastupitelstvem města 12.12.2013 usn. č. 275. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
     
158  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 585, uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a panem Davidem Pánkem jako nájemcem, nebytového prostoru o celkové výměře 37,82 
m2, solárium, na adrese Mírové náměstí 46, Bílina, dohodou k 28.02.2014, dle žádosti 
nájemce. 
 
159  
Žádost Podkrušnohorského Gymnázia, Bílina, o prominutí pronájmu v KD Fontána na oslavu 
Dne učitelů Bílinský bakalář a zároveň schvaluje čerpání rozpočtu finančního odboru ve výši 
9.000 Kč na tuto akci.  
 
160  
Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., Praha, pro ZŠ Za Chlumem za účelem podpory 
projektu „Pokračování ve výměně dlažby na chodbách ZŠ Za Chlumem“ ve výši 200.000 Kč. 
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161  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 19.02.2014. Zároveň schvaluje bytový pořadník na 
I. pololetí roku 2014, dle návrhu předloženého bytovou komisí. 
 
162  
Směrnici č. 2/2014 o nájemném z prostor sloužících k podnikání s platností od 01.01.2014, 
která nahrazuje směrnici č. 1/2012 o výši nájemného z nebytových prostor z 01.07.2012. 
 
163  
Rozšíření pojistného krytí na pojistnou událost vzniklou působením pojistného nebezpečí 
„vodovod“, kdy limit plnění je ve výši 100.000 Kč, spoluúčast 1.000 Kč a roční pojistné 
5.000 Kč. 
 
164  
Záměr realizace I. etapy rozšíření veřejného osvětlení Za Chlumem za bl. 2. 
 
165  
Žádost občanského sdružení Automotosport Osek, o. s., k povolení konání automobilového 
závodu do vrchu na území města Bílina 12.04.2014. 
 
166  
Žádost ZUŠ Gustava Waltera o použití vlastního investičního fondu na pořízení zvonkohry 
zn. Bergerault GSER ve výši 64.800 Kč. 
 
167  
Zpracování žádosti o dotaci odbornou firmou a předložení žádosti o dotaci v rámci 22. výzvy 
Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2, Zavádění ICT v územní veřejné správě. 
 
168  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 231, která byla uzavřena dne 30.06.2001 mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a paní Janou Mikleovou jako nájemcem na část pozemku p. č. 1595/1 
k. ú. Bílina.  
  

II. souhlasí 
 
169  

S pronájmem níže uvedených pozemků za účelem uspořádání závodů na bývalé skládce 
Chotovenka za podmínek uvedených v nájemní smlouvě č. 380 a zároveň schvaluje 
uzavření této nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a MOTOKLUBEM 
Bílina jako nájemcem. Předmětem je pronájem částí pozemků p. p. č. 227/6 o výměře 787 
m2, část p. p. č. 227/8 o výměře 17717 m2, část p. p. č. 82/2 o výměře 139 m2, část p. p. č. 
99/2 o výměře 6752 m2, st. p. č. 93 o výměře 157 m2, st. p. č. 94 o výměře 192 m2 k. ú. 
Chotovenka a část p. p. č. 146/6 o výměře 12083 m2, část p. p. č. 146/13 o výměře 1159 m2, 
část p. p. č. 146/14 o výměře 307 m2, část p. p. č. 146/15 o výměře 75 m2 k. ú. Štrbice dle 
geodetického vytyčení, za účelem provozování činnosti motoristického sportovního areálu 
v termínech od 14.03. do 17.03.2014, od 02.05. do 05.05.2014, od 03.10. do 06.10.2014. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
 

III. zamítá 
 
170  
Žádost pana Rostislava Lanze o financování autobusové linky č. 570914 na trase Litvínov – 
Bílina – Louny – Praha. 
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171  
Žádost sdružení Českého autosportu o povolení konání mototuristické akce – RPR Memoriál 
Dalibora Janka na území města Bíliny 05.04.2014.  

 
 

IV. bere na vědomí 
 

172  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 03.02.2014. 
 
173  
Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků města Bíliny 
k 31.12.2013, předloženou vedoucí finančního odboru. 
 
174  
Informaci vedoucí finančního odboru o provozu mateřských škol během letních prázdnin 
2014.  
 
175  
Informativní zprávu o hospodaření KC Kaskáda, předloženou vedoucí finančního odboru. 
 
176  
Splnění usnesení č. 49 z 22.01.2014, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
zpracovat směrnici o výši nájemného z prostor sloužících k podnikání viz usnesení č. 162. 
 
177  
E-mail pana Oldřicha Bubeníčka, člena zastupitelstva města, ve kterém žádá členy rady 
města o další neprojednávání privatizace či pronájmu veřejného osvětlení ve městě. 
 
178  
Rozpis zájezdů pro občany města Bíliny v roce 2014 včetně navrhované ceny jízdného. 
 
 

V. stahuje z programu 
 

179  
Mat. č. 120 – žádost KC Kaskáda o navýšení rozpočtu na uspořádání kurzu 
latinskoamerických tanců. 
 

180  
Mat. č. 125 – rekonstrukce pokojů v Hotelu U Lva s tím, že materiál bude předložen na příští 
radě města. 
 
181  
Mat. č. 126 – oprava střešního a obvodového pláště Lesní kavárny na Kyselce s tím, že 
materiál bude předložen na příští radě města. 
 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r.  
místostarosta města 

Martin Liška v. r. 
člen rady města 


