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R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 
 

Usnesení z 2. schůze konané dne 23. ledna 2008  
 
 
Usnesení s termínem č.: 
63 taj. 06. 02. 721/07 MTSB  27. 02.  
26 taj. (ONI) 27. 02. 890/07 MS 27. 02.  
27 taj.  27. 02.  1044/07 taj. (ONI) 27. 02.  

47 taj. (MěP, OD,   

ONI, MTSB) 
27. 02. 2 taj. 12. 03.  

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

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

 
Splněná usnesení č.: 1046/07, 1/08 

 

I. ukládá 
 
 
26  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit odbor nemovitostí a investic, aby předložil náklady na 
případnou opravu střechy obřadní síně na hřbitově.     taj. 27. 02.
        
27  
Tajemníkovi městského úřadu stanovit koordinátora v oblasti řízení odpadového 
hospodářství a zároveň zajistit plnění plánu odpadového hospodářství.   taj. 27. 02.  
 
 

II. schvaluje 
 
28  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově Vrchlická č. p. 270 o výměře 
467,64 m2, mezi městem Bílina a společností Muzeum Bílina o.p.s., s podmínkou umožnění 
vstupu a průchodu nájemci bytu uvedeného domu, a s podmínkou hrazení služeb spojených 
s činností, s účinností od 1. dubna 2008 na dobu neurčitou, za účelem využití jako muzeum a 
sídlo společnosti.   
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29  
Zařazení stavby obvodové zdi na rozhraní pozemku města Bíliny č. 47 a pozemku v majetku 
p. Hany Novákové č. 56, do plánu investic na r. 2008.  
 
30  
Ukončení nájemní smlouvy s paní Jitkou Havlíkovou z pronájmu nebytových prostor Za 
Chlumem č. 820/33  o výměře 56,28 m2 v I. NP – prodej dětského textilu, k datu 29. 2. 2008. 
Nebytový prostor bude zveřejněn k dalšímu pronájmu.   
 
31  
Zveřejnění pronájmu nebytových prostor v objektu č. 9 v areálu bývalých kasáren.  
 
32  
Rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na lyžařské výcviky a školy 
v přírodě následovně – ZŠ Lidická 30.000,- Kč na lyžařský výcvik, ZŠ Aléská 170.000,- Kč na 
školu v přírodě, MŠ Síbova 25.000,- Kč, MŠ M. Švabinského 40.000,- Kč a MŠ Čapkova 
12.000,- Kč na ozdravné pobyty dětí. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy s Gymnáziem Bílina 
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 23.000,- Kč na lyžařský výcvik.  
 
33  
Rozpočtovou změnu č. 197/2007 – přijetí sponzorského daru od pana Ladislava Levíka, pro 
Klub důchodců I, ve výši 5.000,- Kč.  
 
34  
Rozpočtovou změnu č. 1/2008 - přijetí peněžního daru od Mgr. Anny Spáčilové – Lékárna 
Salvia, pro Klub důchodců I, ve výši 5 000,-Kč. 
 
35  
Rozpočtovou změnu č. 2/2008 - přijetí peněžního daru od Mgr. Moniky Peterkové – Lékárna 
na Teplickém Předměstí, pro Klub důchodců II, ve výši 5 000,- Kč.  
 
36  
Vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu dne 10. března 2008 u příležitosti 
49. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.  
 
37  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 721, kterým bylo uloženo ředitelce Městských 
technických služeb Bílina předložit návrhy možného řešení výstavby nové plavecké haly, do 
27. 02. 2008 s tím, že bude svolána schůzka za účasti vedoucího odboru nemovitostí a 
investic a vedení města za účelem projednání jednotlivých možností.  

 

III. ruší 
 
38  
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akci «Zpracování PD 
– Rekonstrukce vnitřních rozvodů elektroinstalace v objektech HNsP v Bílině».  
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39  
Záměr výpůjčky tělocvičny v bývalé základní škole na Teplickém Předměstí. 
 
40  
Záměr pronájmu nebytových prostor v Komenského ulici č. 38/12 o výměře 61,50 m2 – levá 
strana I. NP  a o výměře 91,38 m2 I. NP – bývalé prostory firmy J – D – M, tím, že 
místostarosta zajistí zabezpečení prostor pultem centrální ochrany.  
 
 

IV. rozhodla 

 
41  
Na základě zjištěných závad při kontrole pronajatého majetku na hřbitově, upozornit paní 
Hertu Zvolánkovou na odstranění zjištěného stavu nejpozději do 30. 4. 2008.  V opačném 
případě bude nájemní smlouva vypovězena a vypsáno výběrové řízení na nového nájemce.    
  
42  
Vypsat výběrová řízení  na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, pro akce: 
a) «Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2008» 
b) «Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2008» 
 
43  
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: „Navýšení 
hrázky jímky průsakových vod na skládce Chotovenka“.  
 
44  
Vypsat otevřené řízení na veřejnou zakázku pro akci „Obnova lázeňského parku Kyselka 
v Bílině – zásah do stromového patra“ dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. Zajištění výběrového řízení zadává firmě EPP s. r. o. Roudnice nad 
Labem, s tím, že vedoucí odboru nemovitostí a investic předá této firmě podněty od členů 
rady města. 
 
45  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Restaurování sochy sv. Floriána a sv. 
Antonína Paduánského» dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII odst. 5, Restaurátorské sochařské 
škole AVU v Praze, s celkovými náklady ve výši 186 410,- Kč, jako specializovanou zakázku.  
 
46  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Likvidace odpadních vod na skládce 
Chotovenka - havárie“ dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. V odst. 2, firmě GUTRA s. r. o., s celkovými 
náklady 200.000,- Kč.   
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47  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka a montáž sedaček na balkon 
Městského divadla“ dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII odst. 5, firmě HOKO-VH s. r. o., Vlčnov, 
s celkovými náklady do 1.000.000,- Kč, jako specializovanou zakázku.   
 
 

V. projednala 
 
48  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost ze dne 14. 1. 2008 a 
ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí odborů, ředitelku MTSB a ředitele MěP 
zpracováním do jednání rady města dne 27. 2. 2008 vyjádření k příslušným bodům tohoto 
zápisu: 

a) ředitel městské policie   bod č. 3, 6 
b) vedoucí odboru dopravy   bod č. 6 
c) ředitelka MTSB    bod č. 1, 2, 4, 5 
d) vedoucí odboru nemovitostí a investic bod č. 7  

 
 

VI. pověřuje 
 
49  
Člena rady města, pana Milana Pecháčka, spoluprácí s Městskými technickými službami 
Bílina, při dořešení sanace skládky Chotovenka – jímka průsakových vod.   
 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 
50  
Účast města Bíliny v programu prevence kriminality na rok 2008 s minimálním podílem 
města ve výši 20 % celkových nákladů.  
 
51  
Uzavření smlouvy o podmínkách provozování Ambulantní pohotovostní péče v Bílině na rok 
2008 mezi Městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou s.r.o. Bílina.   
 
52  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní 
péče ve spádové oblasti města Bílina na rok 2008 mezi městem Bílina a Ústeckým krajem.  
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 VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí  
 
53  
Splnění usnesení č. 290/2007, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo zadat 
odboru nemovitostí a investic provedení soupisu všech projektových dokumentací v hodnotě 
nad 400.000,- Kč, včetně výběrových řízení.  

 

IX. bere na vědomí 
 
54  
Splnění usnesení č. 1/2008, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit odbor 
nemovitostí a investic zadáním studie pro „dopravu v klidu“ na Pražském Předměstí II a 
v sídlišti Za Chlumem.  
 
55  
Informaci o plnění usnesení č. 2/2008, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit odbor nemovitostí a investic jednat se společností Teplárenská a.s., Most – 
Komořany o poskytnutí slevy z nákladů na ohřev vody v objektu SuNN 677, Bílina. Další 
termín 12. 3. 2008.  
 
56  
Informaci o jednání komise pro školství, kultury a sport dne 10. 12. 2007.  
 
57  
Splnění usnesení č. 1046, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit plnění 
jednotlivých úkolů Plánu odpadového hospodářství města Bíliny, viz usnesení č. 27. 
 
58  
Informaci starosty města ohledně černé skládky v areálu Viamontu v Bílině.  
 
59  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina a člena rady města pana Milana 
Pecháčka o současné situaci na skládce Chotovenka, viz usnesení č. 43 a 46. 
 
60  
Plnění trvalého usnesení č. 326/06 - přehled výdajů nad 50 tis. Kč  odboru nemovitostí  a 
investic, odboru dopravy a odboru správního a vnitřních věcí za IV. čtvrtletí 2007.  
 
61  
Zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnosprávních 
kontrolách za IV. čtvrtletí 2007.  
 
62  
Zánik členství Ing. Michala Beňáka v lázeňské komisi a v dozorčí radě TERRA NATURA, 
z důvodu úmrtí dne 9. ledna 2008.  



Usnesení RM ze dne 23. ledna 2008  6 
 

63  
Děkovný dopis PhDr. Jiří Vopršala ze společnosti IMA Production s. r. o. týkající se 
předvánoční akce „Krásné třpytivé Vánoce“ pro společnost Škoda Auto v Bílině.  
 
64  
Žádost MUDr. Pavla Kasala o finanční příspěvek na zakoupení nového přístrojového vybavení 
ordinace pro gynekologii a porodnictví Gyneka s. r. o., s tím, že tajemník městského úřadu 
prověří u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zda by se v případě poskytnutí finančního 
příspěvku nejednalo o nedovolenou podporu.  
 
65  
Informaci starosty města týkající se dalších jednání ohledně lázní Bílina Kyselka.  

 

X. stahuje z programu 
 
 
66  
Materiál č. 8 - záměr zakoupení dvouosého svozového vozidla pro Městské technické služby 
Bílina na leasing. Materiál bude předložen na další schůzi rady města.   
 
67  
Materiál č. 16 – návrh na uzavření nájemních smluv na uvolněné bytové jednotky. Materiál 
bude předložen radě města po projednání v bytové komisi.  
 
68  
Materiál č. 30 - zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava bytu správce 
koupaliště Kyselka“ jako specializovanou zakázku a s tím, že tajemník městského úřadu 
pověří odbor nemovitostí a investic k předložení podkladů pro vypsání zakázky malého 
rozsahu na tuto akci, do další schůze rady města.  
 
69  
Materiál č. 33 - uzavření smlouvy o výpůjčce se ZŠ Lidická týkající se výpůjčky tělocvičny 
v bývalé ZŠ Teplická, viz usnesení č. 39. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města  

 
 


