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

Usnesení ze 14. schůze v roce 2008,  
konané v mimořádném termínu dne 1. července 2008  

 
 

Usnesení s termínem č.: 
391 taj.  30. 06. 70 MTSB 17. 09. 
524 Taj. (ONI) 16. 07. 523 Taj. (OŠaK) 17. 09. 
390 taj.  31. 08. 

   
 
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 

 

 

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

I. schvaluje 
 
636  
Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 ul. Kyselská 406 s panem Emilem Hájovským a paní Evou 
Hájovskou na dobu určitou, po dobu trvání pracovního poměru u Městských technických 
služeb Bílina.  
 
637  
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Bílina a společností HAVI s. r. o. 
k zakázce „Rekonstrukce objektu čp. 688 v ulici M. Švabinského v Bílině na mateřskou školu“ 
s tím, že z Dodatku č. 1 bude vyjmut čl. IV – Doba a čas plnění. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města.  
 
638  
Úpravu Směrnice č. 1/2008 Městských technických služeb Bílina – ceník placených služeb na 
rok 2008, kterou se upravuje cena za využití ledové plochy pro KLH HC Draci Bílina, 
s účinností ode dne 1. července 2008.  
 

639  
Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
v roce 2008, z 39 na 44, s platností od 1. 7. 2008.  
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640  
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí (Restaurace u Kádi), uzavřené 
mezi městem Bílina a společností DRINKS UNION a. s. dne 1. 12. 2007. Předmětem dodatku 
je úprava termínů vlastního nájemního vztahu. Původní znění od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2013 se 
mění následovně: od 1. 6. 2008 do 31. 5. 2013. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
641  
Rozpočtovou změnu č. 83/2008 – navýšení rozpočtu odboru školství a kultury na akci 
„Příměstský tábor“ ve výši 66 000,- Kč.  
 

642  
Ukončení nájemní smlouvy s panem Jiřím Řežábkem na nebytový prostor na Mírovém 
náměstí čp. 46 a zároveň schvaluje nového nájemce na nebytový prostor na Mírovém 
náměstí čp. 46 – bývalý kosmetický salon. Novou nájemkyní je paní Soňa Mladenová, Bílina, 
s plaností od 1. srpna 2008.  
 
643  
Poskytnutí peněžitých darů uvolněným členům zastupitelstva města za I. pololetí 2008. 
 

 

II. rozhodla 

 
644  
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 «Užitkové 
vozidlo včetně valníku» pro MTSB s tím, že hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií: 

a) Cena celkem bez DPH a vč. DPH, váha 60 % 
b) Technické parametry, váha 30 % 
c) Další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 % 

 
645  
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 «Provádění 
elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů» pro DDM s tím, že 
hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií: 

a) Hodinová sazba za provedené práce v Kč vč. DPH a dopravného, váha 60 % 
b) Pohotovost, váha 20 % 
c) Další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 20 % 

 
646  
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 «Oprava 
prostor v boční přístavbě budovy DDM Bílina» s tím, že hodnocení nabídek bude probíhat dle 
kritérií: 

a) Cena celkem bez DPH a vč. DPH (položkový rozpočet), váha 80 % 
b) Další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 10 % 
c) Doba záruky na provedené dílo, váha 10 % 
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647  
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) «Opravy odběrného plynového zařízení» - bytový dům Za Chlumem čp. 751/21 
b) «Opravy odběrného plynového zařízení» - bytový dům Za Chlumem čp. 752-756/3 
c) «Opravy odběrného plynového zařízení» - bytový dům Havířská čp. 582 a čp. 583 

 
648  
Vypsat výběrové řízení na zakázku 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, Bílina – I. etapa“ s tím, že hodnocení nabídek bude 
probíhat dle kritérií: 

a) Cena celkem bez DPH a vč. DPH, (položkový rozpočet), váha 70 % 
b) Další předpoklady pro plnění zakázky (reference), váha 30 % 

 
649  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Kostýmy pro družstva aerobicu DDM Bílina»  
dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, čl. VIII. odst. 5, firmě SEMOD – Štejnarová Jaroslava, Jirkov, a to jako 
specializovanou zakázku.  

 

650  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Technický dozor investora pro akci „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, čl. VIII. odst. 5, firmě Košťál Pavel 
– Stavitelství Bílina, a to jako specializovanou zakázku.  
 
651  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «SUNN Bílina – rekonstrukce dětského 
hřiště» dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Žejdlík Josef Bílina, jako specializovanou zakázku.  
 
652  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Dovybavení 
počítačové učebny ZŠ Aléská» je nabídka firmy T.S.B.S. s. r. o., Ústí nad Labem.  Druhou v 
pořadí je nabídka firmy 3 NET a.s. Teplice.  
 
653  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Revize a 
úprava datových rozvaděčů» je nabídka firmy 3 NET a. s., Teplice. Druhou v pořadí je nabídka 
firmy COM PLUS CZ a.s. Praha.  
 
654  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 na akci «MŠ Aléská 
– oprava sociálního zařízení ve II. NP» je nabídka firmy Stampo-cz Most.  Druhou v pořadí je 
nabídka firmy ESOX ETC s.r.o. Račín.  
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655  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Antivirové 
řešení» je nabídka firmy DeCe COMPUTERS s. r. o. Most. Druhou v pořadí je nabídka firmy 
ESET Software s. r. o., Praha.  
 
656  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Výměna 
dlažby na chodbách v objektu ZŠ Za Chlumem» je nabídka firmy Žejdlík Josef, Bílina. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy INTO-SERVIS s. r. o., Litvínov.  
 
657  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «GO sprch 
v objektu ZŠ Aléská» je nabídka firmy Arpáš Petr s. r. o. Bílina. Druhou v pořadí je nabídka 
firmy Žejdlík Josef, Bílina.  
 
658  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «GO osvětlení v 
ZŠ Aléská» je nabídka firmy KARSCH ELEKTRO s. r. o., Vrskmaň. Druhou v pořadí je nabídka 
firmy Tejček Stanislav – Elektroservis Bílina.  
 
659  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Prodloužení 
komunikace Na Větráku, Bílina» je nabídka firmy SSŽ a. s., závod Ústí nad Labem, Chlumec. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy JOEL s. r. o. Most.  
 

660  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «MŠ Síbova – 
oprava sociálního zařízení pro děti ve II. NP» je nabídka firmy Stampo-cz, Most. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy Žejdlík Josef Bílina.  
 
661  
Uplatnit připomínku k Návrhu územního plánu obce Želenice s osadou Liběšice, dle § 50 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění: Město 
Bílina žádá o zapracování územní rezervy pro komunikaci – cyklostezku, která by navazovala 
na komunikaci k lokalitě SR3 směrem k Bílině podél řeky Bíliny. Město Bílina předpokládá 
využití trasy provizorní cesty podél železnice vedoucí od Lázní Kyselka do Želenic mezi řekou 
a železnicí.   
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III. ruší 
 

662  

Zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Bílina na akce  «Technický dozor investora pro akci «Lávka přes řeku 
Bílina a silnici I/13, Bílina» a  «Technický dozor investora pro akci Oprava střešního pláště 
objektu Lesní kavárny na Kyselce v Bílině».  
 

663  
Zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Bílina na akce «ZŠ Aléská - výměna linolea v učebnách» a «ZŠ 
Lidická - výměna linolea v učebnách».  
 

664  
Zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Bílina na akci «Zpracování PD pro SP na okružní křižovatku v místě 
Pivovarského náměstí v Bílině, vč. inženýrské činnosti potřebné pro SP».  
 
665  
Zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Bílina na akci «Zpracování PD pro SP na okružní křižovatku v místě 
křižovatky ul. Tyršova a 5. května v Bílině, vč. inženýrské činnosti potřebné pro SP».  

 

 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
 
666  
Rozpočtovou změnu č. 84/2008 – navýšení podílu města na financování akce „Rekonstrukce 
škvárového hřiště kopané na hřiště s umělým povrchem III. generace“ na 8.000.000,- Kč.  
Zároveň doporučuje schválit změnu původní neinvestiční položky na investiční.  
 
667  
Rozpočtovou změnu č. 86/2008 - přijetí dotace ve výši 4 mil. Kč od Ministerstva pro místní 
rozvoj na Regeneraci panelového sídliště Bílina, Za Chlumem - I. etapa. Zároveň doporučuje 
navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 432.000,- Kč na tuto akci.   
 
668  

Uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 21. 7. 2006 uzavřené mezi městem 
Bílina a manželi Třešňákovými (autobusové nádraží). Předmětem dodatku je prodloužení 
termínu k vydání stavebního povolení na stavbu „Obchodní centrum JTH“ a územního 
rozhodnutí na stavbu kruhové křižovatky u Plusu do 30. dubna 2008 a navýšení smluvní 
pokuty na částku 4.000.000,- Kč pro případ, že kupující nesplní dohodnutý termín zajištění 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu 
města. 
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669  
Uzavření Dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě ze dne 21. 7. 2006 uzavřené mezi městem 
Bílina a manželi Třešňákovými (autobusové nádraží). Předmětem dodatku je stanovení 
náhradního termínu doplatku kupní ceny a posunutí termínu pro zajištění Rozhodnutí o 
předčasném užívání či rozhodnutí o zkušebním provozu z 30. dubna 2008 na 30. června 2009 
a k posunutí termínu pro zajištění Pravomocného kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního 
souhlasu z 30. 4. 2008 na 30. listopadu 2009. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu 
města.  
 

  

V. bere na vědomí 

 
670  
Hospodaření na skládce Chotovenka-pískovna za měsíce leden - květen 2008. 
 
671  
Informaci starosty města o služební zahraniční cestě do polského Bilgoraje a o studijní 
zahraniční cestě do Německa a Dánska.  

 
 

VI. stahuje z programu 
 
 

672  
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci «Technický dozor investora pro akci „Oprava 
střešního pláště objektu Lesní kavárny na Kyselce v Bílině»  dle Směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII., 
jako specializovanou zakázku.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Michal Mlej 
člen rady města 

Josef Horáček 
starosta města  

 

 


