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R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 

 

Usnesení z 11. schůze v roce 2008, konané dne 28. května 2008  
 
 
Usnesení s termínem č.: 
438 OD, ŘMěP 11. 06. 514 Taj. (ŠaK) 11. 06.  
469 Star. 11. 06.  391 taj. 30. 06. 
470 MTSB 11. 06.  390 taj. 31. 08. 
510 MST 11. 06.  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. udržo ání 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.:  267, 422, 439, 440, 1044/2007 

 
  

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

I. ukládá 
 

469  
Starostovi města jednat se společností SVS, a. s. ohledně odpadové kanalizace v Lidické ulici.  
         Star - 11. 06.  
470  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina umístit kontejner na odpad o velikosti 
1100 litrů k nástupní turistické cestě na horu Bořeň, a to každoročně v období od měsíce 
dubna, do měsíce října, na náklady města.     MTSB - 11. 06.  
 
 

II. schvaluje 
 
 

471  

Žádost Klubu důchodců I. o poskytnutí mimořádného příspěvku na dopravu ve výši 4.000,- 
Kč. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví připraví rozpočtovou změnu.  
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472  
Rozpočtovou změnu č. 56/2008 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic, 
z přebytku hospodaření roku 2007, na rozšíření veřejného osvětlení v ul. Pražská, ve výši 
324.000,- Kč.  
 
473  
Rozpočtovou změnu č. 57/2008 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic, 
z přebytku hospodaření roku 2007, na rozšíření veřejného osvětlení v ul. Pražská, ve výši 
215.000,- Kč.  
 
474  
Rozpočtovou změnu č. 58/2008 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic, 
z přebytku hospodaření roku 2007, na akci úprava ele přívodu k bezpečnostním kamerám na 
objektu Za Chlumem 785, ve výši 65.000,- Kč.  
 
475  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z  rezervy pro sportovní organizace ve výši 5.000,- Kč 
mezi městem Bílina a Krajskou radou AŠSK ČR Ústeckého kraje na pitný režim závodníků 
v atletickém čtyřboji základních škol, který se koná ve dnech 20. - 21. 6. 2008 na Atletickém 
stadionu v Bílině.  

 
476  
Uvolnění částky do výše 50.000,- Kč na provedení základních oprav povrchů schodiště na 
Masarykově výšině. Stavební úřad připraví rozpočtovou změnu.   

 
477  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2313, 2315 o výměře cca 557 m2 v k. ú. Bílina. 
Nájemné bude stanoveno dle Směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 3,- Kč/m2.  
 
478  
Žádost Dohody pro Ústecký kraj, se sídlem v Praze 1, o souhlas s použitím městského znaku 
na propagační materiály, které budou použity na zahájení kulturně-společenské kampaně 
v Bílině.  
 
479  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 438, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy a 
řediteli městské policie uloženo zpracovat vyjádření k příslušným bodům zápisu z jednání 
komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 5. května 2008, do 11. června 2008.  
 
480  
Účast Ing. Jaroslava Bureše, vedoucího odboru nemovitostí a investic, na zahraniční cestě do 
polského družebního města Bilgoraj, která se uskuteční ve dnech 5. – 9. června 2008.  

 
III. souhlasí 

 
 

481  
Se zřízením dalšího přípravného ročníku v ZŠ Lidická, a to od 1. 9. 2008.  
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482  
V souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s udělením 
výjimky nad počet dětí do výše hygienické kapacity mateřské školy M. Švabinského, dle 
žádosti ředitelky mateřské školy, a to pro školní rok 2008/2009. 
 

 
IV. rozhodla 

 
483  
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) «Revize a úprava datových rozvaděčů»  
b) «Antivirové řešení»  
c) «Zastávky autobusů u polikliniky, Bílina»  
d) «Oprava veřejného osvětlení Pražská - Poliklinika, 4 x stožár»  
e) «MŠ Aléská – oprava sociálního zařízení ve II. NP»  
f) «MŠ Síbova -  oprava sociálního zařízení pro děti ve II. NP»  
g) «Dovybavení počítačové učebny ZŠ Aléská»  

 
484  
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: „Zajištění 
prodeje, pronájmu či návrhu na využití areálu bývalého pivovaru v Bílině“  
 
485  
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 «Zpracování 
PD pro stavební povolení na okružní křižovatku v místě stávající křižovatky ul. Tyršova a 
5. května v Bílině, včetně inženýrské činnosti potřebné pro stavební povolení».  

 
486  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Vybavení sociálního odboru po 
rekonstrukci na Žižkově náměstí č. p. 58 v Bílině kancelářským nábytkem» dle Směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Truhlářství Fűhrmann Hrobčice, jako specializovanou zakázku.  

  
487  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci »Vytvoření digitální tématické databáze » 
dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, MK Conzult v.o.s. v Ústí nad Labem ve výši 15.470,- Kč 
v souladu s nabídkou ze dne 19. 5. 2008, jako specializovanou zakázku.  
 

488  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Pojištění odpovědnosti z 
činnosti organizace na školní rok 2008/2009» je nabídka České pojišťovny a. s. Praha. Druhou 
v pořadí je nabídka Generali pojišťovna a. s. Teplice.  
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489  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Zájezdy DDM – 
autobusová doprava v roce 2008» je nabídka firmy Autoškola – Chalupná Jana Bílina. Druhou 
v pořadí je nabídka firmy WEINAR TOUR Most.  
 
490  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Zájezdy – autobusová 
doprava v roce 2008» je nabídka firmy HIRSCH František Duchcov. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Autoškola Jana Bílina.  
 
491  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Nátěry zárubní a soklů» 
v MŠ Žižkovo údolí je nabídka firmy Löv Pavel Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy 
Jedlička Vítězslav Bílina.  
 
492  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Provádění 
podlahářských prací dle pokynů» je nabídka firmy Gröschel Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy TRUNN s.r.o. Bílina.  
 

493  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Provádění malířských a 
natěračských prací dle pokynů» je nabídka firmy Huňáček Josef Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Löv Pavel Bílina.  
 

494  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci  «Provádění topenářských prací dle pokynů», 
pro objekty ve správě Města Bílina,  jedinému uchazeči, a to  firmě ESOX  ETC s.r.o. Račín.  
 
495  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci  «Provádění zasklívacích prací dle pokynů», 
pro objekty ve správě Města Bílina, jedinému uchazeči, a to  firmě Sklenářství – keramika, 
Iveta Pevná Bílina.  
 

496  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci  «Provádění kominických prací včetně 
pravidelných revizí dle pokynů», pro objekty ve správě Města Bílina, firmě Studnička 
Vlastimil Bílina.  
 
 
497  
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Přidělit zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci  «Výměna dlažby, obkladů» v MŠ Švabinského 
v Bílině,  jedinému uchazeči, a to  firmě Žejdlík Josef Bílina.  
 

498  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci  «Výměna dlažby, obkladů a oprava rozvodů 
vody» v MŠ Síbova v Bílině, jedinému uchazeči, a to firmě Žejdlík Josef Bílina.  
 
499  
Zrušit zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Provádění vodoinstalačních prací dle 
pokynů» s tím, že materiál bude doplněn a předložen radě města.   
 
500  

Zrušit zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Provádění plynoinstalačních prací vč. revizí 
odběrného plynového zařízení dle pokynů» s tím, že materiál bude doplněn a předložen radě 
města.   
 
501  
Zrušit zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Provádění čištění, prohlídky a opravy 
kanalizace dle pokynů» s tím, že materiál bude doplněn a předložen radě města.   
 
502  
O konání schůze rady města v mimořádném termínu, a to v pátek 30. května 2008 od 15,00 
hodin za účasti zástupců politických stran, Ing. Karla Matušky a Mgr. Radomíra Johanny. 
Jediným bodem programu budou Lázně Bílina Kyselka. 

 
 

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

 
503  
Návrh na pořízení územního plánu - Doplněk č. 1.  
 

504  
Úpravu „Zásad pro odměňování neuvolněných členů ZM Bíliny“ v čl. IV, písm. b) nahrazením 
textu: b) Měsíční odměna je splatná čtvrtletně za tři uplynulé měsíce po skončení 
kalendářního čtvrtletí, za nový text písm. b) následovně: Měsíční odměna je splatná měsíčně. 
Zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit účinnost úpravy od 1. července 2008.  
 
505  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o. Bílina, o 
poskytnutí účelového finančního příspěvku v celkové výši 450 000,- Kč s tím, že 300 000,- Kč 
je určeno na údržbu zeleně a 150 000,- Kč je určeno na ostrahu objektu, obojí pro rok 2008.  
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506  
Uzavření dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 21. 7. 2006 mezi Městem Bílina a 
manželi Třešňákovými, jehož předmětem je prodloužení termínu zajištění pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí, a to z 30. dubna 2008 na 31. prosince 2009, s tím, že v dodatku č. 3 
bude uvedeno navýšení smluvní pokuty na 4 miliony Kč, což bylo schváleno zastupitelstvem 
města dne 13. prosince 2007, usnesením č. 312. 
 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v z í t   n a   v ě d o m í 
 
 

507  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 60, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit vypsání výběrového řízení na realitní agenturu na „Zajištění prodeje, 
pronájmu či návrhu na využití areálu bývalého pivovaru v Bílině, Pivovarské náměstí čp. 1“, 
viz usnesení č. 484. 
 

 

VII. bere na vědomí 
 
 
508  
Odstranění závad na pronajatém městském majetku na hřbitově v Bílině, ve stanoveném 
termínu plnění.  

 
509  

Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2007, s tím, že ukládá místostarostovi města, 
ve spolupráci s ředitelem městské policie, doplnit zprávu o návrhy členů rady města.   
         MST - 11. 06.  
510  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o hospodaření na skládce 
Chotovenka - pískovna za měsíce leden - duben 2008.  
 
511  
Informaci o postupu finančního odboru MěÚ Bílina ohledně žádosti pí Kubíčkové o prominutí 
penále na poplatku za odpad.  
 
512  
Nabídku společnosti Czech-American TV na propagaci města v zahraničí.  
 
513  
Žádost ředitelky ZŠ Lidická ohledně výpůjčky tělocvičny v bývalé ZŠ Teplické Předměstí s tím, 
že ukládá tajemníkovi městského úřadu předložit radě města rozpočtované a skutečné 
příjmy a výdaje za provoz tělocvičny za rok 2007 a 2008.   Taj - 11. 06.   
 
 
 
514  
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Splnění usnesení č. 267, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic aktualizací studie proveditelnosti na rekonstrukci 
Mírového náměstí a zadání zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce Zelené haly.  
 
515  
Splnění usnesení č. 422, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic a řediteli 
městské policie uloženo zpracovat vyjádření k příslušným bodům zápisu z jednání komise pro 
životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 7. dubna 2008.   
 
516  
Splnění usnesení č. 439, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího stavebního úřadu podáním zprávy ohledně postupu opravy schodů a opěrné zdi 
na Masarykově výšině.  
 

517  
Splnění usnesení č. 440, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo předložit plán 
deratizací a odchytu holubů ve městě Bílina.  
 

518  

Splnění usnesení č. 1044/2007, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit 
zadání projektové dokumentace pro obnovu obřadní síně Městského úřadu v Bílině s tím, že 
termín předání studie a realizační dokumentace bude do konce června 2008.   
 
519  

Plnění trvalého usnesení č. 1046, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo zajistit 
plnění jednotlivých úkolů Plánu odpadového hospodářství města Bíliny.  
 
 

VIII. stahuje z programu  
 
 
520  
Žádost ředitelek MŠ Síbova a MŠ Čapkova o souhlas s udělením výjimky nad počet dětí 
hygienické kapacity mateřských školek, pro školní rok 2008/2009. 
 
521  
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: «SUNN 
Bílina – rekonstrukce dětského hřiště». Materiál bude přepracován a předložen na další 
schůzi rady města. 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


