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R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 
 

Usnesení z 9. schůze v roce 2008, konané dne 30. dubna 2008  
 

 
Usnesení s termínem č.: 
299 taj. (ONI) 14.05. 70 MTSB 17. 09.  
267 Taj.(ONI) 28.05. 390 Taj. 31. 08 
1044/07 taj. (ONI) 31.05. 391 Taj. 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  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.: 207, 239, 293 

 

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 
 

I. revokuje 
 

388  

Usnesení č. 300 ze dne 9. dubna 2008, kterým bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy 

s panem Drahoslavem Klímou, na pronájem nebytových prostor na Mírovém náměstí č. 71 o 

výměře 39,06 m
2
 – pravá strana za cenu 800,- Kč/m

2
/rok, s účinností od 1. 5. 2008 na dobu 

neurčitou, za účelem vyuţití jako kancelář Generali pojišťovny a.s., viz usnesení č. 395. 

 

389  

Usnesení č. III/270 ze dne 26.3.2008, kterým bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy o dílo na 

zakázku « Oprava střešního pláště objektu Lesní kavárny na Kyselce v Bílině » se společností 

H.P.M.s.r.o. Most. 

 
  

II. ukládá 
390  
Tajemníkovi městského úřadu umoţnit zpřístupnění internetových stránek městského úřadu 

pro městské technické sluţby a ředitelce městských technických sluţeb zřízení webových 

stránek.        Taj: 31. 8. 2008  
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391  

Tajemníkovi městského úřadu řešit společně s právníkem města a obecním ţivnostenským 

úřadem nedostatky zjištěné odborem vnitřního auditu v KC Kaskáda.   

         Taj:  30. 6. 2008 

 

 
III. schvaluje 

 

392  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 42, o velikosti 1+2, Tyršova  320/10, kategorie 

„rozjezdový“ se slečnou Adélou Strýčkovou a panem Tomášem Novotným, na dobu určitou 

jednoho roku. 

 

393  

Ţádost Komerční banky, a.s. o úpravu podmínek nájemní smlouvy, která spočívá v 

prodlouţení výpovědní lhůty ze tří měsíců na dvanáct měsíců z pronájmu nebytových prostor 

na Mírovém náměstí č. 89. 

 

394  

Provedení oprav komunikací dle návrhu odboru nemovitostí a investic pod č. 4 - 11 s tím, ţe 

na opravy pod č. 5, 7 – 11 budou postupně vypsána výběrová řízení, která budou předloţena 

RM ke schválení. Bod č. 9 - oprava ulice Horská včetně kanalizace, bude řešena aţ po opravě 

mostu přes Lukovský potok. 

 

395  

Uzavření nájemní smlouvy s panem Drahoslavem Klímou na pronájem nebytových prostor na 

Mírovém náměstí č. 71 o výměře 39,06 m
2 

– pravá strana za cenu 800,-Kč/m
2
/rok, s účinností 

od 1. 6. 2008 na dobu neurčitou, za účelem vyuţití jako kancelář Generali pojišťovny, a.s.  

 

396  

Rozpočtovou změnu č. 48/2008 -navýšení rozpočtu o 200 000,- Kč v kapitole 77 -  rezerva 

DINA. 

 

397 

Zahraniční cestu do polského druţebního města Bilgoraj ve dnech 5. - 9.6.2008, které se 

zúčastní starosta města Josef Horáček, Ing. Ladislav Kvěch, René Štěpánek, Ing. Mrázová 

Jaroslava a Ing. Olga Roučková. 

 

398 

Odměnu řediteli KC Kaskáda Mgr. Antonínu Moravcovi dle § 134 zákoníku práce. 

 

399 

Uzavření pracovní smlouvy s Bc. Ingrid Skopcovou na funkci ředitelky Kulturního centra 

Kaskáda v Bílině, včetně platového zařazení, od 1. 5. 2008. 

 

400 

Rozpočtovou změnu č. 44/2008 - navýšení rozpočtu v odd - § 22-29, ostatní záleţitosti 

v silniční dopravě, pol. 6122 Stroje, přístroje, zařízení o 128.070 ,-  Kč. 
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401 

Rozpočtovou změnu  č. 45/2008 – uzavření smlouvy mezi Městem Bílina a SK ZvŠI a SPC 

Bílina o poskytnutí dotace z  rezervy rady města ve výši 10 000,- Kč na uspořádání 

Mistrovství ČR v atletice pro mentálně postiţenou mládeţ ve dnech 23. - 24. 5. 2008 na 

atletickém stadionu v Bílině.      

 

402 

Rozpočtovou změnu č. 46/2008 – uzavření smlouvy mezi Městem Bílina a SK ZvŠI a SPC 

Bílina o poskytnutí dotace z  rezervy rady města ve výši 5 000,- Kč na 12. Mezinárodní 

hudební festival pro děti a mládeţ se zdravotním a mentálním postiţením, který se koná dne 

3. 6. - 6. 6. 2008 na Plumlovské přehradě.   

 

403 

Rozpočtovou změnu č. 47/2008 - uzavření smlouvy mezi Městem Bílina a Svazem tělesně 

postiţených v ČR, o. s. Teplice o poskytnutí dotace se ve výši 5 000,- Kč na 23. ročník 

sportovního setkání vozíčkářů, zdravotně a mentálně postiţených dětí a mládeţe, který se 

koná 23. – 25. 5. 2008 v Teplicích. 

 

404 

Rozpočtovou změnu č. 49/2008 - uzavření smlouvy mezi Městem Bílina a Gymnáziem 

Bílina, Břeţánská 9, příspěvková organizace o poskytnutí dotace ve výši 7 000,- Kč na 

částečnou úhradu cestovného a doprovodného vozidla na týdenní vodácký kurz na Vltavě, 

který se koná v květnu 2008.       

 

405 

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1683/154 o výměře cca 225 m
2
 v k. ú. Bílina za 

celkové roční nájemné ve výši 6.000,-- Kč.  

 

406 

Pronájem pozemkové parcely č. 1194/78 o výměře 1275 m
2
 k.ú. Bílina oddělené GP č. 1753-

243/2002 za účelem provozování odpočinkové zahrady. Nájemcem jsou manţelé František a 

Lenka Rauerovi, bytem v Bílině, Na Větráku 288.  Nájemné bude stanoveno dle směrnice 

č. 34 MěÚ Bílina. 

 

407 

Pronájem části pozemkové parcely č. 2332/1 o výměře 556 m
2
 k.ú. Bílina, za účelem 

provozování  zahrádky. Nájemcem je pan Pavel Gottwald, bytem v Bílině, Sklářská 281/35. 

Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina. 

 

408 

Pronájem části pozemkové parcely č. 2332/1 o výměře 556 m
2
 k.ú. Bílina, za účelem 

provozování  zahrádky. Nájemcem je paní Anděla Soukupová, bytem v Bílině, SUNN 708. 

Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina. 

 

409 

Celkový počet dohod o pracovních činnostech konaných mimo pracovní poměr na Městském 

úřadě v Bílině, v roce 2008 na 39, s platností od 1. 5. 2008 
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IV.  rozhodla 
 
410 

Vypsat výběrová řízení, na zakázku malého rozsahu, dle Směrnice č. 04/2007 pro akce: 

a) « ZŠ Lidická - výměna radiátorů »  

b) « Malování prostor školy ZŠ Aléská » 

c) « Sluţby útulku pro psy a kočky » 

d) « Rekonstrukce komunikace a odvodnění v ulici Tyršova, Bílina » 

e) « Oprava části komunikace v areálu HNsP Bílina » 

f) « Opravy odběrného plynového zařízení » - bytový dům Za Chlumem čp.751/21 

g) « Opravy odběrného plynového zařízení » - bytový dům Za Chl.čp.752-756/3 

h) « Opravy odběrného plynového zařízení » - bytový dům Havířská čp.582 a čp.583 

i) « Oprava vzduchotechniky v ZŠ Za Chlumem, Bílina» 

 

411 

Vypsat výběrová řízení, na zakázku malého rozsahu, dle Směrnice č. 04/2007 pro akce: 

a) « Oprava přístupového chodníku v ulici kpt.Jaroše, Bílina » s tím, ţe doba záruky na 

provedené dílo bude maximálně 6 let. 

b) « Oprava chodníku v ulici Mírová, Bílina » s tím, ţe doba záruky na provedené dílo 

bude maximálně 6 let. 

c) « Oprava cesty na hřbitově v Bílině » s tím, ţe doba záruky na provedené dílo bude 

maximálně 6 let. 

d) « Oprava chodníku v ulici 5. května, Bílina » s tím, ţe doba záruky na provedené dílo 

bude maximálně 6 let. 

e) « Oprava chodníku v ulici Jakoubkova, Bílina » s tím, ţe doba záruky na provedené 

dílo bude maximálně 6 let. 

f) « Oprava spojovacího chodníku v ulici Aléská – Kmochova, Bílina » s tím, ţe doba 

záruky na provedené dílo bude maximálně 6 let. 

 

412 

Vypsat výběrové řízení, na zakázku malého rozsahu, dle Směrnice č. 04/2007 pro akci: 

«Výměna oken v objektu knihovny v ulici M. Švabinského č.p. 831, Bílina» s tím, ţe 

hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií:  

- celková nabídková cena v Kč, váha 60% 

- doba záruky na provedené dílo, váha 30% 

- další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10% 

 

413 

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č.04/2007 na akci « Rozšíření 

veřejného osvětlení Praţská směr Louny před HNsP Bílina» je nabídka firmy Tejček-

ELEKTROSERVIS Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy TELKONT s.r.o. Teplice. 

 

414 

Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 

zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci « Vypracování územně analytických podkladů 

v souladu s § 26 zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona a § 4 vyhl. 500/2006 Sb. a dle 

přílohy č. 1, část A » jedinému uchazeči, a to firmě DHV CR s.r.o. Praha. 
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415 

Zrušit zakázku malého rozsahu, na akci  « Vytvoření evidence a databáze informací o území 

dle zákona č.183/2006 Sb. a § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. územně analytické podklady » 

vypsanou dle směrnice č. 04/2007. 

 

416 

Nevýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu, dle směrnice č. 04/2007 na akci  « Úprava 

předaných digitálních dat GIS a analogových v rozsahu územně analytických podkladů pro 

komplexní datový model předaný Krajskému úřadu Ústeckého kraje », je nabídka firmy 

GEOREAL s.r.o. Plzeň. Druhou v pořadí je nabídka firmy GEPRO s.r.o. Praha. 

 

417 

O  pořadí nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku « Lávka přes řeku Bílina a silnici I/13, 

Bílina » dle ustanovení § 38 zákona 137/2006 Sb.  o  veřejných  zakázkách takto:  

Pořadí Název firmy 

1. FRK s.r.o. Kadaň 

2. ARMO CONSTRUCT s.r.o. Libochovice 

3. AZ SANACE a.s. Ústí nad Labem 

4. EKOSTAVBY s.r.o. Louny 

5. INSKY s.r.o. Ústí nad Labem 

 

418 

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci « Oprava střešního  pláště Lesní kavárny na 

Kyselce v Bílině » dle Směrnice č.04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě H.P.M. Servis s.r.o. Most., jako 

specializovanou zakázku, v celkové částce 2 457 023,70 Kč. 

 

419 
Zadat zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování projektu Revitalizace sportovního areálu ve městě 

Bílina“, dle směrnice č. 04/2007, čl. VIII. odst. 5 jako specializovanou zakázku firmě Finanční 

poradenství s.r.o.,  Praha 4, s tím, ţe smlouva o dílo bude upravena tak, ţe bod  5.1 a  5.2 bude sloučen 

do bodu 5.2. 

 

420 

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci « Generální oprava klavíru Rösler » dle 

Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Bílina, č.VIII odst. 5, firmě Pianoservis Jirkov  u Chomutova, jako specializovanou 

zakázku. 

 
 

V. souhlasí 
421 

Se zvýšením ceny za opravu bytu správce koupaliště o vícepráce spojené s odstraňováním 

devastace konstrukce objektu a ukládá ONI předloţit rozpočtovou změnu na navýšení 

rozpočtu v okamţiku vyčíslení nákladů dodavatelem stavby s tím, ţe po kontrole rozpočtu 

bude vedoucí ONI informovat radu města. 
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VI. projednala 
 
422 

Zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 7. 4. 2008 a ukládá 

vedoucím odborů, ředitelce MTSB a řediteli MěP zpracovat do jednání rady města dne 28. 5. 

2008 vyjádření k příslušným bodům tohoto zápisu: 

ředitel městské policie   bod č.: 17 

vedoucí odboru nemovitostí a investic bod č.: 15,16,  
 

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

 
423 

Směnu pozemků části parc. č. 581/1 a parc. č. 581/2 v kat. území Bílina ve vlastnictví SK 

SIAD za parc. č. 563/17, 580/1, 581/3 včetně objektu čp. 69, parc. č. 579/1 v kat. území 

Bílina. 

 
 
 

VIII. bere na vědomí 
 

424 

Splnění usnesení č. 239/2008, kterým bylo uloţeno odboru nemovitostí a investic, předloţit 

předpokládanou cenu za případnou opravu mostu přes Lukovský potok z ul. Bezovka do ul. 

Horská. 

 

425 

Ţádost společnosti VICTORY CZECH, s. r. o., Bílina, o zpevnění přístupové cesty v areálu 

kasáren.  

 

426 

Informaci o postupu odboru nemovitostí a investic ve věci ţádosti společenství vlastníků o 

úpravu nájezdu Za Chlumem 785. 

 

427 

Zápis z komise pro školství, kultury a sport ze dne 17. 3.2008. 

 

 

428 

Splnění usnesení č. 207, kterým bylo ředitelce MTSB uloţeno odstranit horní části u 8 kusů 

laviček v ulici SUNN č.p. 679-680 s tím, ţe na základě ţádosti občanů v ulici SUNN č.p. 679-

680 se dalších pět laviček odstraňovat nebude. 

 

429 

Hospodaření za I. čtvrtletí  2008 na  skládce Chotovenka-pískovna 

 

430 

Informaci ředitelky MTSB o záměru zakoupení multifunkčního zahradního traktoru a malého 

motorového vozidla – valníku z rozpočtu MTSB. 
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431 

Splnění usnesení č. 293 -  zprávu odboru ţivotního prostředí, odboru nemovitostí a investic a  

Městských technických sluţeb Bílina o vyuţití dřevní hmoty z pokácených dřevin rostoucích 

na pozemcích ve vlastnictví Města Bílina u autobusového nádraţí.  

 

432 

Informaci odboru ţivotního prostředí o vyuţití nabídky kolektivního systému ASEKOL,ve 

smyslu objednání  1 ks  E-BOXU  pro Město Bílina.   

 

433 
Splnění trvalého usnesení č. 326/06, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloţeno 

předkládat za uplynulá čtvrtletí přehled o uhrazených platbách jednotlivých odborů městského 

úřadu, městských technických sluţeb a městské policie, jedná-li se o rekonstrukce, investice, 

práce spojené s údrţbou majetku města a nákupů materiálu dlouhodobějšího charakteru (PC, 

kopírovací stroje, PD, nábytek apod.), od 50 000,- Kč.   

 

434 

Informaci vedoucí finančního odboru k plnění trvalého usnesení č. I/087/2007, kterým je 

uloţeno tajemníkovi městského úřadu předkládat čtvrtletně přehled čerpání všech fondů 

příspěvkových organizací města. 

 

435 

Zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnosprávních 

kontrolách za I. čtvrtletí 2008. 

  

436 

Ţádost občanského sdruţení SCHOLA VIVA BILINENSIS o  uspořádání koncertu dne 

5. 5. 2008 v obřadní síni Městského úřadu Bílina  

 

437 

Zápis z lázeňské komise ze dne 21. 04. 2008. Zápis bude předloţen zastupitelstvu města 

k projednání. 

 
 

 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 
 


