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R A D A   M Ě S T A   B Í L I N Y 
 

Usnesení z 5. schůze v roce 2008, konané dne 12. března 2008  
 
 

Usnesení s termínem č.: 
206 taj. (ONI) 26. 03. 239 taj. (ONI) 09. 04.  
207 MTSB 26. 03.  1044/07 taj. (ONI) 31. 05.  
2 taj. (ONI) 09. 04.   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  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.: 180  

 

RR  AA  DD  AA      MM  ĚĚ  SS  TT  AA  
 

I. ukládá 
 
206  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic připravením 
vypsání výběrového řízení na výstavbu mimoúrovňové lávky v prostoru vlakového nádraží. 

Taj. (ONI) – 26. 03.   
207  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina odstranit horní části u osmi kusů laviček u 
domů v ulici SUNN č. p. 679 – 680.       MTSB – 26. 03.  

 
II. schvaluje 

 
208  
Akci „Oprava komunikace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou s. r.o. v Bílině“ v roce 
2008 do výše 300 tis. Kč. Oprava zbylé části komunikace bude zařazena do plánu investic na 
rok 2009.  

 
209  
Plán oprav chodníků ve městě Bílina v roce 2008, dle návrhu odboru nemovitostí a investic, 
pod bodem č. 1 - 22 s tím, že na opravy pod bodem č. 7 – 18 budou radou města postupně 
vypsána výběrová řízení.   
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210  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 27, Za Chlumem 751 s paní Janou Fiedlerovou na dobu 
určitou jednoho roku. 
 
211  
Uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou s paní Alžbětou 
Rendlovou.  
 
212  
Uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou s paní Marií 
Dvorovčíkovou.   
 
213  
Přípravu projektu na výstavbu a rekonstrukci sportovních a dětských hřišť ve městě Bílina a 
pověřuje vedoucího odboru nemovitostí zpracováním studií s propočtem a zadání zpracování 
projektových dokumentací.  
 
214  
Pronájem objektu č. 9 v areálu kasáren společnosti Victory Czech s. r. o., Bílina, za 
symbolické nájemné 1,- Kč/čtvrtletí, bez nároku na jakoukoli kompenzaci za případnou 
rekonstrukci objektu.  
 
215  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2332/1 o výměře 556 m2 k. ú. Bílina za účelem 
zřízení zahrádky.  
 
216  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2332/1 o výměře 556 m2 k. ú. Bílina za účelem 
zřízení zahrádky.  
 
217  
Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1194/78 o výměře 1275 m2 k. ú. Bílina za účelem 
zřízení odpočinkové zahrady. 
 
218  
Dodatek číslo 1 k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám mezi městem Bílina a obcemi 
Hrobčice, Ohníč, Světec, městysem Hostomice a městem Ledvice. Předmětem dodatku je 
změna v článku 3 – „Úhrada nákladů“. 
 
219  
Rozpočtovou změnu č. 18/2008 - navýšení rozpočtu DDM Bílina ve výši 10.000,- Kč na odpisy 
a zároveň schvaluje úpravu odpisového plánu na rok 2008, dle žádosti ředitelky DDM.  
 
220  
Rozpočtovou změnu č. 19/2008 - navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 47.000,- Kč na odpisy, 
dle žádosti ředitelky ZŠ Lidická.  
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221  
Rozpočtovou změnu č. 20/2008 – uzavření smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory 
kultury a literární fond v celkové výši 169.000,- Kč, dle návrhu komise pro školství, kulturu a 
sport.  
 
222  
Rozpočtovou změnu č. 22/2008 – uzavření smluv o poskytnutí dotace z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací ve městě Bílina v celkové výši 111 500,- Kč, dle návrhu 
komise pro školství, kulturu a sport.  

 
223  
Rozpočtovou změnu č. 23/2008 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a 
SK SIAD Bílina ve výši 15.000,- Kč, na účast na mezinárodním fotbalovém turnaji Copa Clodia 
v Itálii, který se koná ve dnech 10. - 11. 5. 2008.  
 
224  
Přiznání osobního příplatku řediteli KC Kaskáda, Mgr. Antonínu Moravcovi, s okamžitou 
platností, dle návrhu vedoucí odboru školství a kultury.  
 
225  
Stanovisko bytové komise dle zápisu ze dne 3. března 2008.   
 
226  
Termín pro konání svatby dne 8. 8. 2008.   
 
227  
Termín pro otevření koupaliště na Kyselce: pátek 30. května 2008.  

 
 

III. rozhodla 
 

 
228  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akci 
«Rozšíření veřejného osvětlení Pražská – směr Louny, před HNsP Bílina». 
 
229  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akci 
«Vypracování územně analytických podkladů». 
 
230  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice 04/2007 na akci „Teplická 
600 – přístupový chodník“  
 
231  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akci «Úprava 
předaných digitálních a analogových dat GIS v rozsahu územně analytických podkladů pro 
komplexní datový model předaný KÚ ÚK» 
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232  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro akci 
«Vytvoření evidence a databáze informací o území dle zákona č. 183/2006 Sb. a § 4 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb. územně analytické podklady» 
 
233  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice 04/2007 na akci „Oprava 
chodníků v areálu HNsP 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 %  

 
234  
Zrušit bez zbytečného odkladu výběrové řízení na veřejnou zakázku pro akci «Rekonstrukce 
strojovny zimního stadionu Bílina» dle ustanovení § 38 zákona 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách.  
 
235  
O pořadí nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku «Rekonstrukce objektu č. p. 668 v ulici 
M. Švabinského v Bílině na mateřskou školu» dle ustanovení § 38 zákona 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách takto:  
Pořadí Název firmy 

1. HAVI s.r.o. Teplice 
2. ELTE s.r.o. Ústí nad Labem 
3. HAKIM s.r.o. Bílina 
4. Specální stavby s.r.o. Most 
5. North stav s.r.o. Ústí nad Labem 
6. ISTAR s.r.o. Ústí nad Labem 
7. JOEL s.r.o. Most 
8. Stavební a obchodní společnost s.r.o. Most - Obrnice 

 
236  
Přidělit zakázku malého rozsahu dle směrnice č.04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci «Správa a údržba svislého dopravního značení 
na území města Bíliny na rok 2008» jedinému uchazeči a to firmě Značky Dubí – Fejfar Petr. 
 
237  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci «Dodávka a montáž teplovodního výměníku 
k centrální vzduchotechnické jednotce SPAR 32» dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě 
EKLIN-Duchoň Jaroslav Chomutov, jako specializovanou zakázku. 
 
238  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Mobiliář pro dětské hřiště při MŠ Aléská“ 
dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII, odst. 5, firmě Happy World s. r. o., Praha 10, jako 
specializovanou zakázku.  
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IV. projednala 
 
239  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 3. března 2008 a 
ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic k 
předložení předpokládané ceny za případnou opravu mostu přes Lukovský potok 
z ul. Bezovka do ul. Horská, do rady města dne 9. dubna 2008. 

 
 

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

240  
Záměr bezúplatného převodu staveb: „Bílina plavecká hala a jesle - odkanalizování“, „Horská 
ul. - kanalizace“, Zámecký rybník, Litoměřická ul. - kanalizace“, „Bílina Větrák – komunikace a 
IS pro stavby RD - kanalizace a vodovod“, „Kyselka I. etapa – kanalizace a čerpací stanice“, 
„Kyselka 2 kanalizace a čerpací stanice - prodloužení kanalizační stoky v ul. B. Němcové“, do 
majetku Severočeské vodárenské společnosti a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689. 
 
241  
Žádost společenství vlastníků Alšova čp. 229 o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na 
rok 2008 a zároveň doporučuje schválit rozpočtovou změnu č. 21/2008 – poskytnutí půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení na rok 2008 ve výši 449.000,- Kč.  

 

 

VI. bere na vědomí 
 
 

242  
Ukončení nájemní smlouvy č. 270 na část pozemkové parcely č. 2332/1  k. ú. Bílina, na vlastní 
žádost manželů Ladislava a Moniky Opavových, bytem v Hrobčicích, Měrunice 66.  
 
243  
Ukončení nájemní smlouvy č. 287 na část pozemkové parcely č. 1117/1  k. ú. Bílina na vlastní 
žádost pana Miroslava Badža, bytem v Bílině, Aléská 25. 
 
244  
Ukončení nájemní smlouvy č. 244 na pozemkovou parcelu č. 1194/78 k. ú. Bílina (dle GP 
č. 1753-243/2002) na vlastní žádost pana Marcela Alferiho, bytem v Mostě, Moskevská 
113/409 a paní Pavlíny Ulrichové, bytem v Bílině, SHD 571/16. 
 
245  
Informaci člena rady města, pana Pecháčka, ohledně postupu prací na tvorbě nového 
Územního plánu sídelního útvaru Bílina.  
 
246  
Informaci místostarosty města, pana Romana Šebka, o možnosti prodeje, případně 
pronájmu, městského pivovaru prostřednictvím realitní agentury.  
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247  
Informaci vedoucího stavebního úřadu o prodeji technického areálu na Kyselce, který je ve 
vlastnictví firmy Bohemia Healing Mineral Waters a. s., Praha a zároveň pověřuje vedoucího 
stavebního úřadu zpracováním znaleckého posudku tohoto areálu a následně se starostou 
města jednat s realitní agenturou o podmínkách odprodeje.  
 
248  
Informaci k plnění usnesení č. 2 z 9. 1. 2008, kterým je tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit odbor nemovitostí a investic jednat se společností Teplárenská a.s. Most – Komořany 
o poskytnutí slevy z nákladů na ohřev teplé vody v objektu SuNN 677 v Bílině.  
 
249  
Splnění usnesení č. 180, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí, vedoucího stavebního úřadu a ředitelku Městských 
technických služeb Bílina vypracováním vyjádření k příslušným bodům zápisu z jednání 
komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 4. února 2008.  
 
250  
Zánik členství pana Jana Řezníčka v bytové komisi z důvodu úmrtí.  
 
251  
Informaci místostarosty o postupu oprav kanalizace v restauraci na Kyselce.  
 
252  
Informaci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o zavedení částečné výplaty formou 
poukázkového systému pro osoby v hmotné nouzi.  
 
253  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 20. února 2008, včetně doporučení 
komise ohledně zlepšení bydlení seniorů a zprávy z návštěvy domu s pečovatelskou službou 
v obci Chlumec. 
 
254  
Rozpis zájezdů města Bíliny na rok 2008 dle návrhu odboru správního a vnitřních věcí s 
úpravou.  
 
255  
Přehled proplacených faktur firmě ARBO v. o. s. za r. 2006 a r. 2007 a informaci o ponižování 
ceny za prodané dřevo.  
 
 
 
 
 
 

Roman Šebek 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


