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

 
Usnesení z 24. schůze v roce 2008, konané dne 17. prosince 2008  

 
 

Usnesení s termínem č.: 
1252 Taj.    07. 01. 
1251 Taj. (OŠaK)  21. 01.  
1253 Taj. (ONI)  21. 01.  
1254 Taj. (ONI)  21. 01.  
1303 Taj. (ONI)  21. 01.  
1309 Taj. (ONI)  21. 01.  

941 ONI   31. 01.  
523 Taj. (ŠaK)  31. 01.  
1266 Taj. (FO)  04. 02. 
1286 Taj. (s.r.o.)  31. 03.  
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.: 1106, 1107, 1153, 1154 

 

 
 

RADA MĚSTA 
 
 

I. ukládá 
 
 

1251  
Tajemníkovi městského úřadu připravit materiál ohledně konání akce Belinensis v roce 2009, 
na základě kterého by rada města zaujala stanovisko týkající se pořádání této akce 
v následujícím roce.        Taj. (OŠaK) 21. 01.  
 
1252  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit obecné právní vyjádření k uzavírání výpůjček.  
         Taj. 07. 01.  
1253  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic přípravou 
finanční kalkulace na vybudování jednoho sloupu veřejného osvětlení v propojovací ulici 
Kmochova a Aléská.       Taj. (ONI) 21. 01.  
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1254  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním 
studie opravy schodů vedoucích z ulice Kyselská do ulice Bílinská, včetně cenové kalkulace.  
         Taj. (ONI) 21. 01.  

 

II. revokuje 
 

1255  

Usnesení rady města č. 1172, kterým bylo schváleno ukončení pronájmu nebytových prostor 
– objektu č. 8 v areálu bývalých kasáren, Teplická ul. č. 899 společnosti SEBA T, a. s., 
dohodou k datu 31. prosince 2008 s tím, že zbývající částka nevypořádaného nájemného 
bude započítána proti nájmu za budovu závodu, Fišerova ul. č. 207/5, Bílina a měl být 
proveden převod na Městské technické služby Bílina za neuhrazené faktury. Zároveň bylo 
schváleno zveřejnění pronájmu objektu č. 87 v areálu bývalých kasáren, viz usnesení č. 1280. 

 
 

III. schvaluje 
 

1256  
Převedení finanční odměny z „Motivačního programu pro obce“ ve výši 80.000 Kč do 
investičního fondu Městských technických služeb Bílina, dle zákona č. 250/2000 Sb., § 31 
odst. l/e.  
 
1257  
Plán odpisů dlouhodobého hmotného majetku Městských technických služeb Bílina, na rok 
2009.  
 
1258  
Směrnici č. 1/2009 Městských technických služeb Bílina – ceník placených služeb na rok 
2009. 
 
1259  
Rozpočtovou změnu č. 190/2008 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře za 
III. čtvrtletí roku 2008, pro Lesy ČR, s. p. Velemín, ve výši 5.931 Kč. 
 
1260  
Rozpočtovou změnu č. 191/2008 – přesun finančních prostředků na kapitole O1 odboru 
životního prostředí, z kapitoly 3745 – položky 6119 (veřejná zeleň) na kapitolu 3722 – 
položku 5169 (likvidace černých skládek), ve výši 6.000 Kč.  
 
1261  
Rozpočtovou změnu č. 192/2008 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na 
nákup elektrické pánve pro MŠ Čapkova, ve výši 10.569 Kč.  
 
1262  
Rozpočtovou změnu č. 193/2008 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic v kapitole 77, v celkové výši 818.000 Kč.  
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1263  
Rozpočtovou změnu č. 194/2008 – přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic v kapitole 07, v celkové výši 47.000 Kč.  
 
1264  
Rozpočtovou změnu č. 195/2008 – přesuny uvnitř kap. 08 odd. § 61 71, odd. § 61 12 a odd. 
§ 55 12, odboru správního a vnitřních věcí, v celkové výši 327.000 Kč.  
 
1265  
Rozpočtovou změnu č. 197/2008 – navýšení rozpočtu odboru školství a kultury na úhradu 
pronájmu a ozvučení akce Belinensis, ve výši 15.000 Kč.  
 
1266  
Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení dle uvedených 
podmínek pro rok 2009. Zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu zpracovat návrh jeho 
vyhodnocení a předložit ho zastupitelstvu města ke schválení.   Taj. (FO) 04. 02.  
 
1267  
Odpis pohledávky za poškozený sloup veřejného osvětlení, ve výši 2.728 Kč.  
 
1268  
Uzavření nové smlouvy o dílo s nakladatelstvím Vltava Labe Press, a. s., na vydávání 
Bílinského zpravodaje v roce 2009, dle návrhu odboru školství a kultury. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
1269  
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 8. března 2006 uzavřené mezi městem 
Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou v Bílině. Předmětem dodatku je vyřazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a majetku 
vedeného v operativní evidenci. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
1270  
Uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Bílina a Mateřskou školou 
Čapkova Bílina. Předmětem výpůjčky je smažící elektrická pánev. Popisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
1271  
Uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce nemovitosti uzavřené dne 17. ledna 2006 
mezi městem Bílina a příspěvkovou organizací Městské technické služby Bílina ke dni 
31. prosince 2008. Předmětem této výpůjčky byla sportovní hala v Bílině, ul. Tyršova čp. 374 
(zelená). Podpisem dohody pověřuje starostu města.  
 
1272  
Uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce nemovitosti uzavřené mezi městem Bílina a 
SK SIAD ke dni 31. prosince 2008. Předmětem této výpůjčky byla nemovitost p. č. 1907 k. ú. 
Bílina (fotbalové hřiště). Podpisem dohody pověřuje starostu města.  
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1273  
Uzavření smlouvy o nájmu movitých a nemovitých věcí mezi městem Bílina a Sportovním a 
rekreačním zařízením Bílina, s. r. o., s účinností od 1. ledna 2009. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
1274  
Úpravu směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina vč. nové přílohy č. 2, dle předloženého návrhu, s účinností od 
1. ledna 2009.  
 
1275  
Odpis nedobytné pohledávky za zemřelou Čonkovou Margitu, Důlní 425, Bílina, ve výši 
5.955,10 Kč, za odběratelskou fakturu č. 30/2000. 
 
1276  
Odpis nedobytné pohledávky Gabčové Ivetě a Jánovi, Za Chlumem 809, Bílina, ve výši 
728,90 Kč, za odběratelskou fakturu č. 4/2004. 
 
1277  
Odpis nedobytné pohledávky za zemřelého Kokyho Josefa, Důlní 174, Bílina, ve výši 
1.254,70 Kč, za odběratelskou fakturu č. 81/1999. 
 
1278  
Zveřejnění pronájmu nebytového prostoru v objektu Lázní Kyselka pro potřeby zaměstnanců 
firmy zajišťující ostrahu objektu lázní.  
 
1279  
Žádost nájemníků domu na Mírovém náměstí č. 87/9 o změnu užívání nebytových prostor – 
kosmetika o výměře 35,32 m2, jako společné prostory domu.  
 
1280  
Ukončení pronájmu nebytových prostor – objektu 8 v areálu bývalých kasáren, Teplická ul. č. 
899 společnosti SEBA T, a. s., dohodou k datu 31. prosince 2008 s tím, že zbývající částka 
nevypořádaného nájemného bude započítána proti nájmu za budovu závodu Fišerova 
ul. č. 207/5, Bílina. Zároveň schvaluje zveřejnění pronájmu objektu č. 8 v areálu bývalých 
kasáren.  
 
1281  
Zveřejnění výpůjčky pavilonu č. 5, bývalé ZŠ Teplické Předměstí, na dobu určitou jednoho 
roku, za účelem realizace sociálních služeb a vzdělávacích aktivit dětí a mládeže.  

 
1282  
Pronájem části pozemkové parcely č. 2332/1 k. ú. Bílina o výměře cca 556 m2, za účelem 
zřízení zahrady. Nájemcem je pan Berki Imrich, bytem v Bílině, Antonína Sovy 633.  Nájemné 
bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 1 668 Kč/rok.  
 
1283  
Stanovisko bytové komise dle zápisu ze dne 10. prosince 2008.  
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1284  
Bytový pořadník na I. pololetí roku 2009, dle návrhu bytové komise. 
 
1285  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1729/1 k. ú. Bílina o výměře cca 170 m2, části 
pozemkové parcely č. 1729/14 k. ú. Bílina o výměře cca 160 m2 a části pozemkové parcely č. 
1729/15 k. ú. Bílina o výměře cca 45 m2 za účelem zřízení zahrádky a přístupové cesty 
k domu čp. 385.  Nájemcem je spol. BYSS, spol. s.r.o., se sídlem v Bílině, Čsl. Armády 
10a/885. Roční nájemné je stanoveno na částku ve výši 15 Kč/m2, tj. celkem 5.625 Kč. 
 
1286  
Ceník pro Sportovní a rekreační zařízení Bílina, s. r. o., následovně: 
- zimní stadion, sportovní hala (zelená) a plavecká hala – ceny roku 2008, 
- tělocvična na Teplickém Předměstí – 250 Kč/hod. 
Ceník je platný od 1. ledna 2009 s tím, že do 31. března 2009 bude předložen návrh na 
aktualizaci.          Taj. (s.r.o.) 31. 03.  
 
1287  
Zapůjčení projektové dokumentace na rekonstrukci lázní Bílina Kyselka společnosti IRENGEN, 
s. r. o., Teplice, a to do 31. března 2009.   
 
1288  
Stanovení celkového počtu zaměstnanců Městského úřadu Bílina od 1. ledna 2009 na 119, 
včetně zaměstnanců na rodičovské dovolené a organizačních složek města v počtu: Azylový 
dům – 10, Městská knihovna – 10, Dům se soustředěnou pečovatelskou službou – 7, dle 
zákona č. 128/2000 Sb., § 102, písm. j), v platném znění.  
 
1289  
Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
v roce 2009 na 32.  
 
1290  
Stanovení mzdy jednateli společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., od 
1. ledna 2009, s úpravou návrhu tajemníka městského úřadu.  
 
1291  
Mimořádnou odměnu ředitelce Městských technických služeb Bílina. 
 
1292  
Úpravu osobního příplatku ředitelce Městských technických služeb Bílina, s platností od 
1. ledna 2009. 
 
1293  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 941, kterým bylo odboru nemovitostí a 
investic uloženo ve spolupráci s technickými služby připravit návrh na řešení (rekonstrukci) 
veřejného osvětlení ve městě, a to do 31. ledna 2009.  
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IV. ruší 
 
1294  
Část usnesení rady města č. 930, kterým bylo odboru nemovitostí a investic uloženo zadat 
vypracování projektové dokumentace na okružní křižovatku Seifertova x Pražská x Tyršova x 
5. května.  
 

V. rozhodla 
 
1295  
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 „ZŠ Lidická – 
výměna radiátorů“ s tím, že termín předání nabídky zadavateli bude do 30 dnů od zveřejnění 
výzvy.  
 
1296  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2008“ je nabídka firmy AGIS, spol. s. r. o., Most. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy BDO Prima Audit, s. r. o., Praha.  
 
1297  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Ostraha 
areálu Lázně Kyselka“ je nabídka firmy ČBS SEVER, spol. s. r. o., Sulejovice. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Imrich Záhorčík – hlídací agentura DAGO, Mariánské Radčice.  
 
1298  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Služby útulku pro psy a kočky“ 
firmě Útulek pro opuštěná zvířata – Kubalík David Jimlín, dle směrnice č. 04/2007, čl. VII, 
odst. 3, jedinému uchazeči.   
                 
1299  
Uložit odvod finančních prostředků MŠ Čapkova, ve výši 10.869 Kč, z investičního fondu na 
úhradu investice, která je určená pro mateřskou školu (elektrická pánev). 
 
1300  
Zástupci politických klubů SNK-ED a ČSSD nahlásí nové členy a u politických klubů ČSSD a 
LiRA nahlásí druhého zástupce do hodnotící komise pro následné posouzení a hodnocení 
nabídek zakázek malého rozsahu kategorie B, C a D dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina. Uvedená seskupení 
mohou nahlásit i dalšího člena.  
 
1301  
Vypovědět nájemní smlouvu panu Karlu Červenému z pronájmu nebytových prostor ve 
Wolkerově ul. č. 73 – prodejna průmyslového zboží. Nebytový prostor o výměře 107,49 m2 
bude zveřejněn k dalšímu pronájmu.  
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VI. uděluje  
 
1302  
Zvláštní povolení k trvalému umístění vozu s občerstvením na Mírovém náměstí, pro pana 
Bui Quang Khanh.  

 
VII. projednala 

 
 
1303  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 8. prosince 2008 
a ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit vyjádření vedoucího odboru nemovitostí 
a investic k bodům č. 41, 43 a 44.     Taj. (ONI) 21. 01.  

 
 

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

1304  

Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení panu Vladimíru 
Michalčíkovi za opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činí 790.727 Kč, po zmírnění by činil 77.547 Kč.  

 
 

IX. bere na vědomí 
 
 
1305  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospodaření na skládce 
Chotovenka-pískovna za leden – listopad 2008.  
 
1306  
Informaci vedoucí odboru školství a kultury o poděkování Ondřeje Lišky, ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy, paní Kristě Sýkorové, ředitelce DDM, za dlouholetou práci o děti a 
mládež.  

 
1307  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport ze dne 24. 11. 2008.  
 
1308  
Vyhodnocení bytového pořadníku na II. pololetí 2008.  
 
1309  
Žádost občanů ulice Horská s tím, že ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího 
odboru nemovitostí a investic zpracováním studie na vyřešení situace – nevyhovující stav 
komunikace a přilehlé části břehů Lukovského potoka.   Taj. (ONI) 21. 01.  
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1310  
Žádost občanů z Pražského Předměstí o vybudování veřejného osvětlení a ostříhání živého 
plotu s tím, že rada města bude informována o dalším postupu, který vyjde z jednání mezi 
odborem nemovitostí a investic, Městskými technickými službami Bílina a projektantem.  

Taj. (ONI) 21. 01.  
1311  
Informaci Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D. o činnosti Bílinské pobočky Člověka v tísni, o. p. s., za 
rok 2007.  
 
1312  
Sdělení SK SIAD Bílina o jejich zájmu o provozování fotbalového hřiště s umělou trávou.  
 
1313  
Informaci Ing. Jaroslavy Mrázové o záměru odstoupení ze správní rady společnosti Muzeum 
Bílina o. p. s.  
 
1314  
Splnění usnesení č. 1106, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího stavebního úřadu jednáním o možnosti odkoupení pozemků – schodů vedoucích 
z ulice Kyselská do ulice Bílinská.  
 
1315  
Splnění usnesení rady města č. 1107, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
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 ulice 5. května k prodejně STAMA 

 
1316  
Splnění usnesení č. 1153, kterým bylo místostarostovi města uloženo zajistit zprovoznění 
vytápění v zelené hale.  
 
1317  
Splnění usnesení č. 1154, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic prověřením možnosti zřízení společného prostoru 
pro nájemníky domu na Mírovém náměstí č. p. 87/9 z nebytového prostoru – bývalá 
kosmetika.      
 

X. stahuje z programu  
 
1318  
Materiál č. 651 – navýšení ceny na realizaci akce „Lávka přes řeku Bílina a silnici I/13, Bílina“.  
 

 
Roman Šebek 

místostarosta města 
Josef Horáček  

starosta města  
 


