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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 2008, konané dne 27. února 2008  
 
 

Usnesení s termínem č.: 

182 
taj. (MTSB, 
ONI, SÚ) 12. 03. 70 MTSB 17. 09.  

1044/07 taj. (ONI) 31. 05.  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.: 721/07, 48, 64  

 

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

I. revokuje 
 
137  
Usnesení č. 1210 ze dne 19. 12. 2007, kterým vzala na vědomí zrušení výpovědi firmy ESOX 
ETC s. r. o. z pronájmu nebytových prostor na Mírovém náměstí č. 71 o výměře 22,33 m2, 
11,82 m2 a 36,89 m2 a současně schválila ukončení nájemního vztahu z uvedených prostor 
dohodou, k datu 31. 3. 2008, viz usnesení č. 193. 
 

 
II. schvaluje 

 
138  
Účast zástupce makléřské společnosti města STACH & IP na jednání hodnotící komise na akci 
«Pojištění odpovědnosti z činnosti organizace na školní rok 2008/2009» a zároveň schvaluje 
podání nabídek na tuto akci do 30-ti dnů od zveřejnění výzvy.  
 

139  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 31, Za Chlumem 751, s paní Zorou Burešovou, na dobu 
určitou jednoho roku. 
 
140  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, ul. Za Chlumem 754, se slečnou Veronikou 
Štěpánkovou, na dobu určitou jednoho roku. 
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141  
Odpis nedobytné pohledávky za: 
a) paní Vlastimilu Vondrovou ve výši 3.592,- Kč za nezaplacený nedoplatek vyúčtování 

služeb za rok 2003, 
b) paní Jolanu Ščukovou ve výši 14.989,- Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
c) za pana Ladislava Jonitu ve výši 3.665,- Kč za nezaplacené dlužné nájemné.         
 
142  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Gabrielou Sýkorovou na pronájem nebytových prostor Za 
Chlumem č. 820/33, o výměře 56,28 m2, za cenu dle směrnice MěÚ, s účinností od 
1. 3. 2008, na dobu neurčitou, za účelem využití jako kadeřnictví - holičství. 
 
143  
Ukončení nájemní smlouvy s panem Josefem Tejmlem, z pronájmu nebytových prostor o 
výměře 90,55 m2 v I NP, v Panelovém sídlišti, ul. M. Švabinského č. 831 – řeznictví – 
uzenářství, dohodou k datu 31. 3. 2008. Nebytový prostor bude zveřejněn k dalšímu 
pronájmu.   
 
144  
Dodatek č. 1, včetně upravené přílohy č. 1, ke směrnici č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina,  s účinností od 1. 3. 2008. 
 
145  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2093/3 o výměře cca 50 m2 a části pozemkové 
parcely č. 2094/1 o výměře cca 18,5 m2 obě k. ú. Bílina za účelem zajištění přístupu 
k rodinnému domu. 
 
146  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2093/3 o výměře cca 60 m2 k. ú. Bílina za 
účelem zajištění přístupu k rodinnému domu. 
 
147  
Prodloužení Nájemní smlouvy č. 173, na pronájem části pozemkové parcely č. 873 k. ú. 
Bílina, o dalších pět let, s možností dalšího prodloužení. Nájemci jsou manželé Jaroslav a 
Hana Kovačkovi, bytem v Bílině, Za Chlumem 761.   
 
148  
Vypsání výběrového řízení na ředitele Kulturního centra Kaskáda.  
 
149  
Uzavření pracovního poměru s panem Mgr. Antonínem Moravcem na funkci ředitele 
Kulturního centra Kaskáda, včetně platového zařazení, s platností od 27. února 2008, do 
doby jmenování nového ředitele.  
 
150  
Rozpočtovou změnu č. 09/2008 - navýšení příspěvku pro Městské technické služby Bílina na 
rok 2008 ve výši 223.000,- Kč na provoz veřejných WC.  
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151  
Rozpočtovou změnu č. 10/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rezervy rady města 
ve výši 50.000,- Kč, mezi městem Bílina a Sportovně střeleckým klubem Technických služeb 
Bílina, na opravu elektroinstalace Městské střelnice Bílina v Nemocniční ulici a na instalaci 
ocelového přístřešku v areálu střelnice 0715.   
 
152  
Rozpočtovou změnu č. 11/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rezervy rady města 
ve výši 10.000,- Kč, mezi městem Bílina a Domovem důchodců Dubí, na kulturní akce v roce 
2008.   
 
153  
Rozpočtovou změnu č. 12/2008 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z  rezervy rady 
města ve výši 5.000,- Kč, mezi městem Bílina a Sportovním kuželkářským klubem Bílina, o. s., 
na nákup cen do turnaje „6. ročník memoriálu Emila Altmana“, který se koná ve dnech 
16. 5. - 1. 6. 2008 v Bílině.     
 
154  
Rozpočtovou změnu č. 13/2008 – navýšení rozpočtu Městským technickým službám Bílina ve 
výši 300 tis. Kč na realizaci provedení opatření navrhovaného společností VÚHU pro první 
fázi řešení problému na skládce Chotovenka, která spočívá v analýze chemismu průsakových 
vod s cílem identifikovat klíčové kontaminující látky a způsoby jejich eliminace, 
vč. vybudování dvou pozorovacích vrtů, viz usnesení č. 179. 
 
155  
Rozpočtovou změnu č. 14/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rezervy rady města 
ve výši 10.000,- Kč, mezi městem Bílina a Fotbalovou školou Bílina, na úhradu nákladů za 
dopravu na Mezinárodní fotbalový turnaj ČR, který se koná ve dnech 9. 5. – 11. 5. 2008.   
 
156  
Rozpočtovou změnu č. 15/2008 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rezervy rady města 
ve výši 20.000,- Kč, mezi městem Bílina a Motoklubem Bílina, na úhradu nákladů spojených 
se spolupořádáním sportovního podniku enduro, v rámci seriálu Česká série Cross Country, 
který se koná ve dnech 22. 3. - 23. 3. 2008 v Bílině. 
 
157  
Rozpočtovou změnu č. 16/2008 – navýšení rozpočtu MŠ Síbova z rezervy rady města ve výši 
10.000,- Kč na výjezd dětí do školky v přírodě v roce 2008.  
 
158  
Odpisový plán MŠ M. Švabinského, MŠ Čapkova, MŠ Síbova, ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem, ZŠ 
Aléská, Centrální školní jídelny, Základní umělecké školy, Domu dětí a mládeže a KC Kaskáda, 
na rok 2008, dle žádostí ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací. 
 
159  
Poskytnutí grantů z  Programu podpory sportu – Grant na trenéra sportovní organizace na 
rok 2008 a uzavření smlouvy o dotaci mezi městem Bílina a SK SIAD Bílina v celkové výši 
48.000,- Kč. 
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160  
Zřízení nového pracovního místa „Přestupky II“ s účinnosti od 1. 7. 2008 a zároveň ve smyslu 
§ 102 odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, stanovuje celkový počet zaměstnanců 
Městského úřadu Bílina k 1. 7. 2008 na 119.  
 
161  
Záměr podání projektové žádosti na výstavbu dětských a sportovních hřišť v Bílině.  
 
162  
Použití znaku města na propagačních materiálech a webových stránkách organizace HC Draci 
Bílina o. s. 
 
163  
Dodatek č. 1 ceníku Městských technických služeb Bílina na rok 2008. 
 
164  
Návrh zápisu do kroniky města za rok 2006.  
 

 
III. rozhodla 

 
165  
O  pořadí nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku «Obnova lázeňského parku Kyselka v 
Bílině – zásah do stromového patra» dle ustanovení § 27 zákona 137/2006 Sb.  o  veřejných  
zakázkách takto:  
Pořadí Název firmy 

1. Gardenline s.r.o.  Šeříkova 405, Litoměřice 
2. Ekodendra s.r.o. Straky 46, Zabrušany 
3. Sdružení Kyselka Jirkov, Červený Hrádek 2 

 
166  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci  «Správa a 
údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2008», je  nabídka 
firmy KOLOS – Mir. Kopačka Teplice. Druhou v pořadí je nabídka firmy KRBEC Milan Teplice. 
 

167  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci  «Oprava 
chodníku ul. Pražská, pravá strana – zeleň a vjezdy», je  nabídka firmy Žejdlík. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy BV MOST s. r. o. Most.   
 
168  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci  
«Přezkoumání hospodaření obce za rok 2007», je  nabídka firmy AGIS s.r.o. Most. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy ing. Zeman Dubí. 

 
169  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 pro akci 
«Výměna 6 ks tabulí ve třídách v ZŠ Aléská». 
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170  

Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 pro akci 
«Vybudování nového chodníku, ul. Litoměřická, okolo č.p. 226 v Bílině» s tím, že hodnocení 
nabídek bude probíhat dle kritérií: 

- cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet) váha 70 % 
- doba záruky za provedené dílo, váha 20 % 
- další předpoklady pro plnění zakázky (reference) 10 %  

V podmínkách zadavatele bod 9. termín realizace: do konce měsíce dubna 2008. Vítěz 
výběrového řízení dílo značí dlažbou s logem firmy a rokem pokládky.  
 
171  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 pro akci 
«Rekonstrukce copilitové stěny v ZŠ Za Chlumem» s tím, že hodnocení nabídek bude 
probíhat dle kritérií: 

- cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet) váha 70 % 
- doba záruky za provedené dílo, váha 20 % 
- další předpoklady pro plnění zakázky (reference) 10 %  

V podmínkách zadavatele bod 10. termín realizace: od 1. 7. 2008 do 15. 8. 2008. 
 
172  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 pro akci 
«Malování v ZŠ Za Chlumem – 7000 m2» s tím, že hodnocení nabídek bude probíhat dle 
kritérií: 

- cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet) váha 80 % 
- další předpoklady pro plnění zakázky (reference) 20 %  

V podmínkách zadavatele bod 9. termín realizace: od 1. 7. 2008 do 15. 8. 2008. 
 
173  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 pro akci 
«Přístorojové vybavení jazykové učebny – ZŠ Aléská» s tím, že hodnocení nabídek bude 
probíhat dle kritérií: 

- cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet) váha 60 % 
- doba záruky za provedené dílo, váha 30 % 
- další předpoklady pro plnění zakázky (reference) 10 %  

V podmínkách zadavatele bod 9. termín realizace: od 1. 7. 2008 do 15. 8. 2008. 
 
174  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 pro akci 
«Rekonstrukce a vybavení jazykové učebny nábytkem – ZŠ Aléská» s tím, že hodnocení 
nabídek bude probíhat dle kritérií: 

- cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet) váha 70 % 
- doba záruky za provedené dílo, váha 20 % 
- další předpoklady pro plnění zakázky (reference) 10 %  

V podmínkách zadavatele bod 9. termín realizace: červen 2008. 
 
175  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 pro akci 
«Pojištění odpovědnosti z činnosti organizace na školní rok 2008/2009».  
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176  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 pro akci «Úprava 
prostor po hračkářství – Žižkovo náměstí čp. 58 v Bílině» s tím, že hodnocení nabídek bude 
probíhat dle kritérií: 

- cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet) váha 60 % 
- doba záruky za provedené dílo, váha 20 % 
- další předpoklady pro plnění zakázky (reference) 10 %  
- termín realizace 10 % 

 
177  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Restaurace U koupaliště - oprava vnitřní a 
vnější kanalizace“ dle směrnice MěÚ č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII. odst. 5, firmě Žejdlík Bílina, a to jako 
specializovanou. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 17/2008. 
 
178  
Zadat veřejnou zakázku na akci na akci „Restaurace U koupaliště - oprava sociálního zařízení“ 
dle směrnice MěÚ č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII. odst. 5, firmě Radek Ptáčník, se sídlem Osek, Krtkova 156, a to 
jako specializovanou.  

 
179  
Zadat veřejnou zakázku na akci „Analýza chemismu průsakových vod na skládce Chotovenka“ 

dle směrnice MěÚ č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Bílina, č. VIII. odst. 5, firmě Výzkumný ústav hnědého uhlí, Most, a to jako 

specializovanou.  

 
 

IV. projednala 
 

180  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 4. 2. 2008 a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí odborů a ředitelku MTSB zpracováním 
vyjádření k příslušným bodům tohoto zápisu, do jednání rady města dne 12. 3. 2008: 
a) ředitelka MTSB     bod č.: 8, 9 
b) vedoucí odboru nemovitostí a investic  bod č.: 10, 11, 12,  
c) vedoucí odboru výstavby                             bod č.: 13 
 
 

V. souhlasí 
 
 
181  
S úpravou ceny pronájmu tělocvičen ZŠ Lidická s platností od 1. 3. 2008 následovně: cena za 
krátkodobý pronájem tělocvičny v ZŠ Lidická: 150,- Kč/hod, malá tělocvična v bývalé ZŠ 
Teplická: 150,- Kč/hod. a velká tělocvična v bývalé ZŠ Teplická: 250,- Kč/hod.  
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182  
S navázáním kontaktů a s přijetím rodáků města Bíliny v roce 2009 ve městě.  
 
183  
Se zhotovením reklamních tabulí se znakem a logem města a textem „Město Bílina 
podporuje sport“ a s umístěním tabulí na plochách sportovních zařízení zřizovaných městem 
Bílina.  

 
 

VI. jmenuje 
 

184  
Pana Michala Mleje, bytem Bílina, ul. 5. května 47, členem dozorčí rady TERRA NATURA 
o. p. s., se sídlem v Hrobčicích, do konce funkčního období, tj. do 10. 5. 2010. 
 
 

VII. ruší 
 
185  
Usnesení č. 890, kterým bylo místostarostovi města uloženo zadat ředitelce Městských 
technických služeb Bílina zakoupení čtyřkolky pro rok 2008 za účelem úklidu psích 
exkrementů ve městě.  
 

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

 
 
186  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení paní Ireně 
Bakosové za opožděně uhrazený nedoplatek vyúčtování služeb za rok 1999. 
Poplatek z prodlení před zmírněním -  zbylá část činí 70.649,- Kč, po zmírnění by činil - zbylá 
část 1.026,- Kč. 
 
187  
Neúčtovat poplatek z prodlení panu Zdeňku Janskému za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb za rok 1998. 

 
188  
Spoluúčast města Bíliny na finanční krytí projektu „Regenerace sídliště Za Chlumem I. etapa“ 
ve výši 30 % celkových nákladů. 
 
189  
Projekt „Regenerace sídliště Za Chlumem I. etapa“, který spočívá v obnově centrální části 
sídliště - veřejné osvětlení, malé dětské hřiště, výstavba parkoviště, úprava porůzných 
povrchů, úprava zeleně a obnova podloubí u obchodů.    
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190  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, která slouží jako podklad k řízení před stavebním 
úřadem v Bílině a pro budoucí uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemena pro umístění 
zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně na části p.p.č. 1812 k. ú. Bílina.  Smlouva 
se uzavírá mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, jako stranou budoucí oprávněná z věcného břemene a Městem Bílinou jako stranou 
budoucí povinnou z věcného břemene.  Zároveň doporučuje souhlasit s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými.  
 
191  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s.r.o. Bílina, o 
poskytnutí půjčky ve výši 4 mil. Kč, na mzdy zaměstnanců a odvody z mezd zaměstnanců, 
v roce 2008, z důvodu pozdních plateb za výkony od zdravotních pojišťoven. 
 
 

IX. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o  j e d n á n í  
 
 

192  
Zápis z lázeňské komise ze dne 18. února 2008 a ze dne 25. února 2008. 

 

 
X. bere na vědomí  

 
 
193  
Ukončení nájemního vztahu s firmou ESOX ETC s.r.o. z pronájmu nebytových prostor na 
Mírovém náměstí č. 71 o výměře 36,89 m2 a 2,17 m2 dohodou, k datu 31. 3. 2008. Uvedené 
prostory budou zveřejněny k dalšímu pronájmu. Nebytové prostory o výměře 20,16 m2 – 
obchodní místnost, kancelář a 11,82 m2 budou užívány firmou ESOX ETC, s.r.o. i nadále, na 
dobu neurčitou. V prostorách o výměře 11,82 m2 firma ESOX ETC, s.r.o. vybuduje sociální 
zařízení na vlastní náklady, bez nároku na jakoukoli kompenzaci.  
 
194  
Zveřejnění pronájmu objektu č. 9 v areálu bývalých kasáren, ul. Teplická v době od 
25. 1. 2008 do 9. 2. 2008.    
 
195  
Informaci odboru životního prostředí o vyčíslení ekologické hodnoty dřevin, které byly, 
anebo ještě budou, pokáceny v souvislosti s realizací stavby „Nový zdroj 660 MW 
v Elektrárně Ledvice“.  

 
196  
Ukončení nájemní smlouvy č. 288 na část pozemkové parcely č. 2313 a 2315 k. ú. Bílina na 
vlastní žádost paní Jany Králové, bytem v Bílině, 5. května 275. 
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197  
Informaci místostarosty města o ukončení pracovního poměru dohodou s panem Petrem 
Máchou, ke dni 19. 2. 2008, který byl pověřený řízením Kulturního centra Kaskáda, 
viz usnesení č. 148 a 149.  
 
198  
Plnění usnesení č. 1044/2007, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit 
zadání projektové dokumentace pro obnovu obřadní síně Městského úřadu v Bílině s tím, že 
termín předání prováděcí projektové dokumentace je prodloužen do konce května 2008. 
 
199  
Splnění usnesení č. 48, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucí 
odborů, ředitelku MTSB a ředitele MěP zpracováním vyjádření k příslušným bodům zápisu 
z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost ze dne 14. ledna 2008.  
 
200  
Splnění usnesení č. 64, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo prověřit u Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, zda by se v případě poskytnutí finančního příspěvku 
MUDr. Pavlu Kasalovi (na zakoupení nového přístrojového vybavení ordinace pro gynekologii 
a porodnictví Gyneka s. r. o.) nejednalo o nedovolenou podporu.   
 
201  
Splnění usnesení č. 721, kterým je ředitelce Městských technických služeb Bílina uloženo 
předložit radě města návrhy možného řešení výstavby nové plavecké haly.  
 
202  
Hospodaření na skládce Chotovenka – pískovna za měsíc leden 2008. 
 
203  
Dopis paní Herty Zvolánkové ohledně provozu a odstraňování závad na městském hřbitově. 
 
204  
Informaci tajemníka městského úřadu o výsledku kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje 
ze dne 25. 10. 2007 ohledně občanskoprávních přestupků a vedení komise pro projednávání 
přestupků.  
 
205  
Výroční zprávu MěÚ Bílina o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


