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R  A  D  A    M  Ě  S  T  A    B  Í  L  I  N  Y  

 
Usnesení z 22. schůze v roce 2008, konané dne 20. listopadu 2008  

 
 

Usnesení s termínem č.: 
941 ONI   03. 12.  
1059 Taj. (SÚ)  03. 12.  
1108 MS   03. 12.  
1131 Taj. (MTSB, ONI) 03. 12. 

1106 Taj. (SÚ)  17. 12.  
1107 Taj. (ONI)  17. 12.  
1109 MTSB  30. 06.  

 
Trvalá usnesení č.: 
607/03  MTSB  měsíčně předkládat vyhodnocení skládky Chotovenka  
1142/03 ONI  prověřit před podpisem nájemní smlouvy, zda-li není žadatel dlužníkem 

179/04  OŽP  při hromadném kácení stromů informovat radu města  
2/06  SÚ  provádět 1x za rok kontrolu estet. udržování plotů v sídlišti SHD 
326/06   taj.,TS,MěP  čtvrtletně předkládat přehled o uhrazených platbách od 50 000 Kč 

273/07  MTSB  postupně nahrazovat litinové kanalizační vpustě tvrzeným plastem 

274/07 MěP  kontrola dopr. značení u ZŠ na PP I, z důvodu ničení chodníků vozidly 

1045/07 taj. (VO) postupně doplňovat pasportizaci, včetně propojení s odbory a org. 
1087/07 taj. (ŠaK) čtvrtletně předkládat přehled čerpání všech fondů přísp. organizací 

1088/07 taj. (ONI) pololetně předkládat přehled energ. nákl. v pavilonech 1 a 5 na TP 

 
Splněná usnesení č.: 1061, 1062, 1063, 1089  

------------------------------------------------------ 
RADA MĚSTA 

 
I. ukládá  

 
1106  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího stavebního úřadu jednáním o možnosti 
odkoupení pozemku – schodů vedoucích z ulice Kyselská do ulice Bílinská.  
         Taj. (SÚ) – 17. 12.  
1107  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zadáním 
projektové dokumentace na stavby: 
- Veřejné osvětlení u garáží „u bývalé pasovky“. 
- Veřejné osvětlení u garáží nad ulicí Čapkova. 
- Oprava komunikace a odstavné plochy z ul. 5. května k prodejně STAMA.  

Taj. (ONI) – 17. 12.  
1108  
Místostarostovi města řešit příjem digitálního televizního signálu na televizním převaděči na 
Chlumu.         MS – 03. 12.  
 
1109  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina aktualizovat statut Městských technických 
služeb Bílina.         MTSB – 30. 06.  
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II. schvaluje  
 

 
1110  
Rozpočtovou změnu č. 162/2008 – přijetí státní dotace na meliorační výsadbu dřevin ve výši 
1.700 Kč pro Lesy ČR, Velemín.  
 
1111  
Rozpočtovou změnu č. 163/2008 – přesun finančních prostředků v rozpočtu Městské policie 
Bílina, v celkové výši 130.000 Kč.  
 
1112  
Rozpočtovou změnu č. 164/2008 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina a Klubem přátel krušnohorské železnice ve výši 5.000 Kč, na jízdu historického vlaku 
spojenou s oslavou Mikuláše a uspořádání výstavy dne 6. 12. 2008.  Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
1113  
Rozpočtovou změnu č. 165/2008 – navýšení rozpočtu MŠ Švabinského, MŠ Čapkova, ZUŠ 
Bílina, ZŠ Aléská, ZŠ Za Chlumem a KC Kaskáda na odpisy v roce 2008, v celkové výši 
254.000 Kč a zároveň schvaluje doplněný odpisový plán těchto organizací na rok 2008.  
 
1114  
Rozpočtovou změnu č. 169/2008 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a LAWEN TENIS KLUB BÍLINA ve výši 11.000 Kč na zakoupení tréninkových potřeb. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.    
 
1115  
Uzavření smlouvy o výpůjčce se ZŠ Lidická, kterou se nahrazuje smlouva o výpůjčce uzavřená 
dne 10. 7. 2007, s platností od 1. 1. 2009. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1116  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Muzeem Bílina, o. p. s., ve výši 
31.500 Kč na nákup systémového software a zavedení internetového připojení. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1117  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1727/15 k. ú. Bílina o výměře cca 1 500 m2 za 
účelem zřízení zahrady.  
 
1118  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2167/1 k. ú. Bílina o výměře cca 675 m2 za 
účelem zřízení zahrady.  
 
1119  
Uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt č. 6, ul. Tyršova 320/10 s paní Jarmilou 
Havlíkovou na dobu šesti měsíců.  
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1120  
Pronájem části pozemkové parcely č. 2093/3 o výměře 107 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití 
jako manipulační plocha. Nájemcem jsou manželé Václav a Jana Královi, bytem v Bílině, Na 
Větráku 402/26.  Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 321 Kč/rok. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1121  
Záměr řešit příjem digitálního televizního signálu v nájemních bytech v oblasti Mírového 
náměstí, v Zeleném domě a ve Wolkerově ulici na náklady města. Odbor nemovitostí a 
investic připraví vypsání výběrového řízení.  
 
1122  
Uzavření jedné společné smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi městem Bílina a 
společností Člověk v tísni, o. p. s., s účinností od 1. 12. 2008 na dobu určitou do 31. 12. 2008 
s tím, že další smlouva o výpůjčce bude uzavřena pouze v případě předložení zprávy o 
činnosti a o hospodaření bílinské pobočky za rok 2007, ředitelem pobočky společnosti Člověk 
v tísni, o. p. s. v Bílině. 
 
1123  
Ukončení nájemní smlouvy s firmou ELEMO K + K, s. r. o., z pronájmu nebytových prostor o 
výměře 38,50 m2 v I. NP, Litoměřické ul. č. 6 – kancelář, dohodou k datu 31. 12. 2008. 
Nebytový prostor bude zveřejněn k dalšímu pronájmu za cenu 224 Kč/m2/rok.  
 
1124  
Obsah zápisu do kroniky města za rok 2007, dle předloženého návrhu.  

 
1125  
Upravený statut Městských technických služeb Bílina, s účinností od 1. 1. 2009.  
 
1126  
Termíny pro konání schůzí Rady města Bíliny v roce 2009 následovně: 
leden  7. 21.    červenec 8.  29. 
únor  4.  18.     srpen  12.  26. 
březen  4.  18.    září  16. 30. 
duben  1.  15.    říjen  14. 
květen  6.  20.    listopad 4.  18. 
červen  3. 17.    prosinec 2. 16. 
 

 

III. zamítá  
 
 

1127  
Žádost firmy Rosezin, s. r. o., o navýšení ceny zakázky „Oprava odběrného plynového zařízení 
bytového domu Za Chlumem č. p. 752 - 756/3, Bílina“.  
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IV. rozhodla  
 
 

1128  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci: „Vestavba 
výtahů do domů s pečovatelskou službou (DPS) Havířská, čp. 582/27 a  583/28, Bílina“. 
 
1129  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci: „Ostraha 
areálu Lázně Kyselka v Bílině“.  
 
1130  
Vyplatit Mgr. Anně Spáčilové finanční příspěvek na opravu fasády domu v Seifertově ulici 
č. p. 3/5 v Bílině, ve výši 20.000 Kč, v souladu s usnesením rady města č. 289 ze dne 18. 4. 
2007, (po předložení dokladu potvrzujícího provedení práce, případně nákup materiálu 
a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku).  
 
 

V. projednala  
 

1131  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 10. listopadu 2008 
a ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic 
a ředitelku Městských technických služeb Bílina zpracováním vyjádření k příslušným bodům 
tohoto zápisu, do jednání rady města dne 3. prosince 2008: 
a) ředitelka MTSB     bod č.: 39 
b) vedoucí odboru nemovitostí a investic  bod č.: 37, 40   Taj. – 03. 12.  

 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 

1132  
Záměr účasti města v Programu terénní práce v roce 2009 a zároveň doporučuje schválit 
podání žádosti o účelovou dotaci se spoluúčastí města s tím, že konkrétní částka bude 
upřesněna v návrhu rozpočtu města na rok 2009.  

 
1133  
Rozpočtovou změnu č. 168/2008 – přijetí dotace na financování III. etapy komunitního 
plánování ve výši 452.021 Kč.  
 
1134  
Rozpočtovou změnu č. 167/2008 – přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na 
obnovu lázeňského parku Kyselka ve výši 1.740.837 Kč.  
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VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
1135  
Nabídku společnosti deredes, s. r. o., czech republic, Praha, na pořádání besed se 
spoluobčany na téma zadluženost. 
 
1136  
Nabídku společnosti deredes, s. r. o., czech republic, Praha, na vymáhání, případně odkup 
některých pohledávek. 

 
1137  
Žádost Oblastní charity Most, Střediska azylového bydlení Osek, o poskytnutí finančního 
příspěvku na provoz azylových domů.  
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 

1138  
Přehled čerpání neinvestiční dotace na zajištění provozu Ambulantní pohotovostní péče za 
období červenec až září 2008.  

 
 

IX. nezaujala stanovisko  
 

1139  
K materiálu č. 534 – přidělení zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Zajištění prodeje, 
pronájmu či návrhu na využití areálu bývalého pivovaru v Bílině, Pivovarské náměstí čp. 1, 
Bílina» jedinému uchazeči, který splnil všechny podmínky, a to společnosti BONUS TEPLICE 
real, spol. s r. o.  
 

 
X. bere na vědomí 

 
 
 

1140  
Informaci vedoucí odboru školství a kultury o připravovaném 200. výročí bitvy u Fort Hensel 
(Itálie) s tím, že se město do připravované akce nezapojí.  
 
1141  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o likvidaci starých ojetých 
motorových vozidel. Seznam na odprodej bude zveřejněn.  
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1142  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospodaření za leden - říjen 2008 
na skládce Chotovenka – pískovna.   
 
1143  
Splnění usnesení č. 1061, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním vybudování veřejného osvětlení u garáží 
u „bývalé pasovky Za Chlumem“ a u garáží v ulici Čapkova, viz usnesení č. 1107. 
 
1144  
Splnění usnesení č. 1062, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním opravy odstavné plochy a komunikace, 
která je v havarijním stavu, z ulice 5. května k prodejně STAMA – staviva a firmy Hörmann – 
vratové systémy a přípravou projektové dokumentace k vybudování parkoviště, která bude 
zařazena do rozpočtu města na rok 2009, viz usnesení č. 1107. 
 
1145  
Splnění usnesení č. 1063, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic k provedení opravy schodů a nátěru zábradlí 
vedoucích z ulice Jiráskova do ulice Síbova k restauraci „Komplex“. Oprava bude zařazena do 
plánu oprav na rok 2009.  
 
1146  
Splnění usnesení č. 1089, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloženo 
zpracovat vyjádření k příslušným bodům zápisu z jednání komise pro životní prostředí, 
dopravu a výstavbu ze dne 13. 10. 2008.   
 

 
XI. stahuje z programu  

 
 
 
1147  
Vypsání výběrových řízení na zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akce:  
a) „Provádění malířských a lakýrnických prací dle pokynů“ 
b) „Provádění truhlářských prací dle pokynů“ 
c) „Provádění podlahářských prací dle pokynů“ 
d) „Provádění zednických a obkladačských prací dle pokynů“ 
e) „Provádění elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů“ 
f) „Provádění kominických prací včetně pravidelných revizí dle pokynů“ 
g) „Provádění klempířských a pokrývačských prací dle pokynů“ 
h) „Provádění topenářských prací dle pokynů“ 
Výzvy budou doplněny a předloženy na příští schůzi rady města. 
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1148  
Vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci:  „Výměna 
oken v domech s pečovatelskou službou (DPS) Havířská, čp. 582/27 a  583/28, Bílina“. 
  
1149  
Materiál č. 544 – zařazení akce „Výměna kompresoru chladícího zařízení zimního stadionu“ 
ve výši 1 900 000 Kč, vč. DPH, do rozpočtu města na rok 2009.  
 
1150  
Materiál č. 561 – poskytnutí finančního příspěvku SK SIAD Bílina, Komenského 41/6, Bílina, 
na pokrytí nákladů spojených s úhradou daně z převodu nemovitosti. Materiál bude 
přepracován a předložen na další schůzi rady města.  
 
1151  
Materiál č. 566 – Autorský dozor při realizaci stavby „Lávka přes řeku Bílina a silnici I/13, 
Bílina“.  
 
1152  
Materiál č. 572 – zřizovací listinu Městských technických služeb Bílina. Materiál bude 
předložen na příští schůzi rady města.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města  

 


