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

 
Usnesení z 16. schůze v roce 2008, konané dne 13. srpna 2008  

 
 

Usnesení s termínem č.: 
546 taj. 27. 08. 523 Taj. (OŠaK) 17. 09. 
673 taj.  27. 08.  757 taj. (ONI) 17. 09.  
748 taj. (ONI) 27. 08. 756 MS 31. 10.  
390 taj.  31. 08. 675 MS 15. 10.  
70 MTSB 17. 09.  

   
 
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.: 674, 700, 717  
 

 

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
  

I. ukládá 
 
757  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit odbor nemovitostí a investic vypsáním výběrového 
řízení na vybudování nových stání na separovaný odpad, dle podkladů předložených 
Městskými technickými službami Bílina, viz usnesení č. 813.  taj. – 17. 09. 
 

 

II. schvaluje  

 
758  
Zapojení investičního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši 265.000 Kč na 
posílení zdrojů k financování údržby a oprav nemovitého majetku.  
 
759  
Žádost firmy PECUD, výrobní a obchodní družstvo Žandov, o úpravu provozní doby 
v provozovně na Mírovém náměstí čp. 47 – prodejna pečiva. Prodejna bude otevřena pouze 
od pondělí do soboty, o nedělích zavřeno.  
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760  
Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí ze dne 28. 7. 2005, mezi městem 
Bílina a společností Člověk v tísni o. p. s. Předmětem dodatku je výpůjčka pavilonu č. 5, 
bývalé ZŠ Teplické předměstí, na dobu určitou, a to do 30. 11. 2008, za účelem realizace 
specializované předškolní přípravy pro děti ve věku 4 – 7 let. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. Další užívání bude od 1. 12. 2008 řešeno společnou smlouvou o výpůjčce 
nemovitých věcí zahrnující ostatní výpůjčky a nájem v pavilonu č. 5, bývalé ZŠ Teplické 
předměstí, s určením úhrady služeb spojených s užíváním těchto prostor.  
 
761  
Záměr pronájmu pavilonu č. 6 v bývalé ZŠ Teplické předměstí pro potřeby filmového studia 
společnosti MAYA PRODUCTION, s.r.o., s tím, že před uplynutím doby zveřejnění schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
Po uplynutí doby zveřejnění bude uzavřena smlouva o nájmu uvedené budovy a přilehlého 
pozemku na dobu určitou, a to do 20. 9. 2008, za cenu 50.000 Kč. Dále zájemce zaplatí částku 
30.000 Kč jako zálohu na případnou náhradu škod. Úhrada služeb a energií bude hrazena dle 
skutečné spotřeby. Podmínkou předání objektu je úhrada nájemného a kauce v celkové výši 
80.000 Kč.  
 
762  
Uzavření nájemní smlouvy se slečnou Kamilou Hirschkornovou, na byt č. 4, ul. SuNN 675, na 
dobu určitou jednoho roku.  
 
763  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Jindřichem Siedekem a paní Lenkou Siedekovou, na byt 
č. 42 o velikosti 1+2, ul. Tyršova 320/10 kategorie „rozjezdový“, na dobu určitou jednoho 
roku.  
 
764  
Rozpočtovou změnu č. 99/2008 - přesuny v rámci schváleného rozpočtu v celkové výši 
188 000 Kč, na realizaci akce odstranění štítu domu v Hasičské ulici, viz usnesení č. 786.   
 
765  
Provedení oprav komunikací dle návrhu odboru nemovitostí a investic před blokem 4 v ulici 
SUNN a v horní části ulice Na Výsluní s tím, že na opravy budou postupně vypsána výběrová 
řízení, která budou radě města předložena ke schválení.  
 
766  
Zařazení stavby „Oprava mostu v Horské ulici“ do plánu investic na rok 2009 s tím, že 
oddělení regionálního rozvoje vyhledá vhodný dotační titul na tuto akci.  
 
767  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a členem Rady města Bíliny, panem 
Martinem Liškou. Předmětem smlouvy je výpůjčka notebooku. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
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768  
Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí mezi městem Bílina a Základní 
školou Praktická v Bílině. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.   
 
769  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Luboše Berkyho ve výši 19.000 Kč, za nezaplacené 
dlužné nájemné.  
 
770  
Odpis pohledávky ve výši 10.000 Kč - pokuta vydaná Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže, za zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova lázeňského parku Kyselka 
v Bílině – zásah do stromového patra. Škoda nebyla způsobena úmyslně.  
 
771  
Odpis pohledávky ve výši 4.000 Kč – pokuta vydaná Městským úřadem Bílina, odborem 
školství a kultury, jako věcně příslušný orgán ve věci ochrany památkové péče, za porušení 
zákona ve věci zadání zakázky osobě, která nemá povolení Ministerstva kultury ČR 
k restaurování kamenosochařských děl. Škoda nebyla způsobena úmyslně. 
 
772  
Odpis pohledávky ve výši 19.000 Kč – pokuta vydaná Městským úřadem Louny, jako obec 
s rozšířenou působností – úsek památkové péče, za porušení zákona o památkách. Škoda 
nebyla způsobena úmyslně.  
 
773  
Záměr spolupráce mezi městem Bílina a občanským sdružením Bílina 2006 ohledně záměru 
revitalizace Pohádkového lesa v Bílině.  
 
774  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 546, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
připravit smlouvu o výpůjčce na zapůjčení pěti paré projektové dokumentace na 
rekonstrukci lázní Bílina Kyselka společnosti Via Vitae o. p. s., do 27. 8. 2008.  
 
775  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 756, kterým je místostarostovi města uloženo svolat 
pracovní schůzku za účasti zástupců rady města, Městských technických služeb Bílina, AVE CZ 
a. s. a tajemníka městského úřadu, ohledně poskytování informací týkajících se MTSB, do 
31. 10. 2008.  
 

III. rozhodla  
 
 
776  
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 «Nákup 
kopírovacího stroje» pro KC Kaskáda.  
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777  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku «Rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště» 
dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  
 
778  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Úprava rozvodů teplé vody v objektu č. p. 
675-677» dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě RONICA s.r.o., Teplice, jako 
specializovanou zakázku.  
 
779  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Vybavení dvou klasických učeben a dvou 
učeben výpočetní techniky školním nábytkem» jedinému uchazeči a to firmě POPROKAN 
papír s.r.o., Třemošná, dle článku VIII odst. 5, jako specializovanou zakázku.  
 
780  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Vybavení dvou tříd interaktivním 
systémem» jedinému uchazeči a to firmě T.S.B.S. s.r.o., Ústí nad Labem, dle článku VIII 
odst. 5, jako specializovanou zakázku.  
 
781  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Provádění plynoinstalačních prací včetně 
revizí odběrného plynového zařízení dle pokynů » v objektech ve správě Města Bílina 
jedinému uchazeči a to firmě ESOX ETC s.r.o., Račín, dle článku VIII odst. 5, jako 
specializovanou zakázku s tím, že platnost smlouvy bude do 31. 12. 2009.  
 
782  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Provádění vodoinstalačních prací včetně 
revizí odběrného plynového zařízení dle pokynů» v objektech ve správě Města Bílina 
jedinému uchazeči a to firmě ESOX ETC s.r.o., Račín, dle článku VIII odst. 5, jako 
specializovanou zakázku s tím, že platnost smlouvy bude do 31. 12. 2009. 
 
783  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Provádění elektroinstalačních prací a revizí 
elektroinstalačních zařízení dle pokynů» pro DDM Bílina jedinému uchazeči a to firmě 
Stanislav Tejček – ELEKTROSERVIS, Bílina, dle článku VIII odst. 5, jako specializovanou 
zakázku s tím, že platnost smlouvy bude do 31. 12. 2009.  
 
784  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Oprava prostor v boční přístavbě budovy 
DDM Bílina» jedinému uchazeči a to firmě Žejdlík Josef, Bílina, dle článku VIII odst. 5, jako 
specializovanou zakázku.  
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785  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Vypracování PD pro provedení stavby Lávka 
přes řeku Bílina a silnici I/13, Bílina» dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, společnosti 
HEXAPLAN International s.r.o., Brno, jako specializovanou zakázku.  
 
786  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Oprava havarijního stavu štítové zdi» dle 
Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Petr Bezold, Zahradní 347, Bílina, a to jako 
specializovanou zakázku.  
 
787  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Užitkové 
vozidlo včetně valníku» je nabídka firmy Autocentrum Elán Teplice s. r. o., Teplice.  Druhou v 
pořadí je nabídka firmy AUTOTIP Servis, Teplice.  

 
788  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Regenerace 
panelového sídliště Za Chlumem – I. etapa» je nabídka firmy  Arpáš Petr s.r.o., Bílina s tím, že 
smlouva o dílo bude doplněna o specifikaci použitých materiálů (druhy, členění a barevnost), 
což bude upřesněno na schůzce s objednavatelem, s projektantem a dodavatelem stavby. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina.  

 
789  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Provádění 
čištění, prohlídky a opravy kanalizace dle pokynů» je nabídka firmy Kopřiva Josef, Patokryje.  
Druhou v pořadí je nabídka firmy PATOK – Paclt Josef, Louny. Platnost smlouvy o dílo bude 
do 31. 12. 2009.  
 
790  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Oprava částí 
komunikace v k.ú. Bílina» je nabídka firmy SSŽ a.s., závod Ústí nad Labem. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy JOEL s.r.o., Most.  
 
791  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Opravy 
odběrného plynového zařízení – byt. dům Havířská čp. 582 a čp. 583, Bílina» je nabídka firmy 
ESOX ETC s.r.o. Račín.  Druhou v pořadí je nabídka firmy ULIMEX s.r.o., Ústí nad Labem.  
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792  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Opravy 
odběrného plynového zařízení – byt. dům Za Chlumem čp. 751/21, Bílina» je nabídka firmy 
ESOX ETC s.r.o. Račín.  Druhou v pořadí je nabídka firmy Rosezin s.r.o., Bílina.  
 
793  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Opravy 
odběrného plynového zařízení – byt. dům Za Chlumem čp. 752 – 756/3, Bílina» je nabídka 
firmy Rosezin s.r.o. Bílina.  Druhou v pořadí je nabídka firmy ESOX ETC s.r.o., Račín.  
 
794  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Provádění 
zámečnických prací dle pokynů» je nabídka firmy Šloser Radek Bílina s tím, že platnost 
smlouvy bude do 31. 12. 2009. Druhou v pořadí je nabídka firmy Reiser Petr, Ledvice.  
 
795  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, na akci «Zateplení a 
výměna oken objektu MŠ Žižkovo údolí v Bílině» je nabídka firmy HAVI s.r.o., Teplice. Druhou 
v pořadí je nabídka firmy Stampo-cz s.r.o., Most.  

 
IV. nezaujala stanovisko 

 
796  
K zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci «Výměna radiátorů ÚT v budovách MěÚ 
Seifertova 1, Žižkovo náměstí 58, Břežánská 50, Bílina» dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, 
firmě ESOX ETC s.r.o., Račín, jako specializovanou zakázku.  

 

V. ruší 
 

797  
Zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Bílina na akci «Oprava fasády štítu Wolkerova 73, Bílina».  
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  
 

 
798  
Rozhodnutí o prominutí odvodu neoprávněně použitých prostředků ve výši 165 478,60 Kč a 
doměření penále Hornické nemocnici s poliklinikou, spol. s r.o., v souladu s odst. 6) § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění.  



Usnesení RM ze dne 13. srpna 2008 7 

 

799  
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška 
č. 12/2007 o umísťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu 
města Bílina.  
 

 

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

 
800  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Marii Kroščenovou  ve výši 32.635 Kč, za nezaplacené 
dlužné nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2004. 
 
801  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Zdenu Čonkovou ve výši 28.387 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
802  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Milana Berky ve výši 77.531 Kč, za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 
803  
Uzavření Smlouvy č. 05360632 mezi městem Bílina a Státním fondem životního prostředí ČR, 
podepsanou ředitelem fondu dne 25. 07. 2008, o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, na akci „Obnova lázeňského parku Kyselka v Bílině – zásah do 
stromového patra“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 
804  
Rozpočtovou změnu č. 85/2008 – poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Most, 
Středisku azylového bydlení, Osek, na provoz a sociální služby azylových domů, ve výši 
100.000 Kč.  
 
805  
Rozpočtovou změnu č. 97/2008 - přijetí dotace od ministerstva vnitra ve výši 196 000 Kč na 
příměstský tábor.  
 
806  
Rozpočtovou změnu č. 98/2008 - přijetí účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 545.977 Kč.  
 
807  
Rozpočtovou změnu č. 100/2008 – přesun 1.000.000 Kč do rozpočtu Městských technických 
služeb Bílina, na pořízení svozového vozu.  
 
808  
Převedení movitého majetku „digitální kino Cine Digital  Player“, do správy KC Kaskáda 
V Bílině, Želivského 7.  
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809  
Uzavřít dodatek ke smlouvě mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina 
s. r. o. Předmětem dodatku je rozšíření účelu užití poskytnutého finančního příspěvku i na 
nákup drobného hmotného investičního majetku. Podpisem dodatku doporučuje pověřit 
starostu města.  
 
810  
Uzavření dodatku k dohodě o uznání dluhu mezi městem Bílina a paní Jiřinou Vojarovou. 
Předmětem dodatku je úprava výše splátek dluhu na částku 20.000 Kč měsíčně.  Podpisem 
dodatku doporučuje pověřit starostu města.  
 
811  
Návrh na pořízení územního plánu - Doplněk č. 3.  
 

 

VIII. bere na vědomí 
 
 
812  
Splnění usnesení č. 674, kterým bylo Městským technickým službám Bílina uloženo zajistit 
dílčí opravu havárie příjezdové cesty v areálu ZŠ Teplické Předměstí.  
 
813  
Splnění usnesení č. 700, kterým bylo Městským technickým službám Bílina uloženo zpracovat 
návrhy s konkrétními údaji o počtech a umístěních budoucích stání na separovaný odpad a 
vyčíslení nákladů spojených s vyvážením nádob, za účelem dosažení cílů stanovených v plánu 
odpadového hospodářství, viz usnesení č. 757. 
 
814  
Splnění usnesení č. 717, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit 
zpracování vyjádření k příslušným bodům zápisu z jednání komise pro životní prostředí, 
dopravu a výstavbu, ze dne 9. 6. 2008.  
 
815  
Plnění trvalého usnesení 1087/2008, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předkládat čtvrtletně radě města přehled čerpání všech fondů příspěvkových organizací 
města.  
 
816  
Plnění trvalého usnesení č. 1088/2007, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
čtvrtletně předkládat přehled energetických nákladů v pavilonech 1 a 5 bývalé ZŠ Teplické 
Předměstí.  
 
817  
Ukončení smlouvy o výpůjčce s členem Rady města Bíliny, panem Mgr. Radomírem 
Johannou. Předmětem smlouvy byla výpůjčka notebooku.  
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818  
Zápis komise pro školství, kultury a sport ze dne 16. 6. 2008.  
 
819  
Informaci vedoucí finančního odboru o pokutě vydané Finančním úřadem Teplice ve výši 
42.000 Kč za porušení rozpočtové kázně s tím, že byla podána žádost o prominutí a 
k vyřešení pohledávky dojde až po doručení rozhodnutí Finančního ředitelství Ústí nad 
Labem.  
 
820  
Informaci starosty města o zahraniční služební cestě do slovenského družebního města 
Stropkov, která se uskutečnila ve dnech 31. 7. – 3. 8. 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek  
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města  

 


