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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 15. schůze v roce 2011,  
konané 29. června 2011 

 
 
Usnesení s termínem č. 
501 taj.  31.08.  
547 taj. (SÚ) 31.08. 
548 taj.   31.08. 
549 taj. (SÚ) 31.08. 
367 taj.  21.09. 
 
Splněná usnesení č.: 620, 621 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 

 
 

I. revokuje 
 
622  
Usnesení č. 528 z 1. června 2011, kterým rada města rozhodla zadat veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Oprava sochy Panny Marie“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, prof. 
P. Sieglovi, a to jako specializovanou. Viz usnesení č. 469. 
 
 

II. schvaluje 
 
 
623  
Rozpočtovou změnu č. 79/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Klubu důchodců I, ve výši 4.000 Kč.  
 
624  
Rozpočtovou změnu č. 87/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a TĚLOCVIČNOU JEDNOTOU SOKOL, BÍLINA ve výši 7.000 Kč, z rezervy pro sportovní 
organizace, na činnost ţákovského oddílu florbalu v roce 2011. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.    
 
625  
Rozpočtovou změnu č. 88/2011 – uzavření darovací smlouvy ve výši 8.000 Kč mezi městem 
Bílina a p. Karlem Baţantem na uspořádání 7. ročníku amatérského nohejbalového turnaje 
o pohár starosty města Bíliny, který se koná dne 17.09.2011 v Bílině. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
626  
Rozpočtovou změnu č. 89/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 281.000 Kč na zhotovení 5 ks dveří včetně 
repase obloţkových zárubní v kancelářích Městského úřadu v Bílině. 
 



Usnesení RM z 29. června 2011  2 

 

627  
Rozpočtovou změnu č. 90/2011 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
6.194 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín. 
 
628  
Rozpočtovou změnu č. 91/2011 – navýšení rozpočtu v údrţbě nebytového hospodářství 
o 800.000 Kč. 
 
629  
Rozpočtovou změnu č. 92/2011 – přesun v rozpočtu nebytového hospodářství 390.000 Kč 
z příjmové části rozpočtu do výdajů na vodné. 
 
630  
Rozpočtovou změnu č. 93/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 300.000 Kč na akci „Oprava dešťových 
vpustí“. 
 
631  
Odměnu ředitelce příspěvkové organizace Městské technické sluţby Bílina v souladu 
s § 134 zákona č. 262/2006 Sb. 
 
632  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina a panem Josefem 
Horáčkem.  
 
633  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina a panem Bc. Zdeňkem 
Rendlem.  
 
634  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „L057 Bílina, 
oblast Srbsko – kabelizace NN IE – 12 – 4001067“ mezi Městem Bílina jako stranou 
zavázanou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02 jako stranu oprávněnou. Předmětem smlouvy je zřízení věcného 
břemene na p. p. č. 1174, 1191, 1194/1, 1194/28, 1194/61, 1199, 1233, 1268, 1298, 1434, 
1435/1, 1461/1, 1482/1, 1482/7, 1505/1, 1516,28/17, 1636/12, 1636/304, 1560/1, 1585, 
1595/1, 1595/2, 1595/3 k. ú. Bílina. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu v hodnotě 6.863 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
635  
Pronájem části pozemkové parcely p. p. č. 2313 a 2315 o výměře 561 m2 k. ú. Bílina za 
účelem zřízení zahrady. Nájemcem je pan Pavel Krása, SUNN 700, Bílina. Nájemné bude 
stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina tj. na 1.683 Kč/rok. Podpisem nájemní smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
636  
Ţádost pana Pavla Musila o provedení stavebních úprav v bytě č. 4 v domu č. p. 88 na 
Mírovém náměstí s tím, ţe se nájemník vzdá prohlášením jakéhokoliv nároku na kompenzaci 
v případě vrácení předmětu nájmu a bude uzavřen dodatek nájemní smlouvy na dopočítání 
nájemného z nově vzniklé podlahové plochy.  
 
637  
Podání ţádosti o dotaci do Operačního programu ţivotního prostředí na projekt „Hřbitov 
Bílina – obnova zeleně.“ 
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638  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor na Mírovém náměstí 87 pro činnost 
prodejny knih Ireně Mazánkové, Husova 888, 441 01 Podbořany, IČ 61354198, s účinností 
od 01.07.2011 na dobu určitou do 30.06.2012 za úhradu spotřebovaných energií. 
 
639  
Ţádost ZŠ Aléská o pouţití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Aléská ve výši 
14.000 Kč na dofinancování sporáků, na které poskytlo Město Bílina 120.000 Kč – nákup 
investic. Celková cena sporáků činí 133.036,80 Kč. 
 
640  
Zařazení akce „Letní amfiteátr – zdvihací plošina“ do rozpočtu roku 2012.  
 
641  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o vzniklé situaci při stavbě „Rekonstrukce 
kanalizace Bílina – Chudeřice (střed kanalizace s podzemní stavbou pod komunikací 
Teplická – Bílina) a zároveň schvaluje její řešení dle varianty č. 2 v předloţené zprávě 
z místního šetření z 22.06.2011, kterou zpracoval odpovědný projektant stavby pod číslem 
zakázky 349/08. Varianta č. 2 spočívá v navrţení nového protlaku, jehoţ trasa je vedena 
mimo nalezený sklepní prostor.  
 
642  
Pracovní skupinu pro přípravu podkladů pro moţnost vykoupení pozemků a vynaloţených 
investic v prostoru vlakového nádraţí ve sloţení: vedoucí stavebního úřadu, vedoucí odboru 
dopravy, vedoucí odboru nemovitostí a investic, předseda komise pro účelné a hospodárné 
vyuţívání finančních prostředků a majetku města, Ing. František Poţivil s tím, ţe další 
členové budou doplněni na příštím jednání rady města.   

 
643  
Akční plán zlepšování Městského úřadu Bílina v předloţeném znění. 
 
644  
Uzavření dohody o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Integrované centrum 
prevence“ mezi městem Bílina a ČR – Úřad vlády České republiky. Podpisem dohody 
pověřuje starostu města.  
 
645  
Změnu termínu konání schůze rady města z 20. na 15. července 2011.  
 
 

III. rozhodla 
 

646  
Nejvýhodnější nabídka zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci Vybavení 
dvou učeben ZŠ Za Chlumem interaktivním systémem je firma Pavel Prosický – TP Net, 
Návětrná 598/2, Ústí nad Labem. 
 
647  
Nejvýhodnější nabídka zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci Vybavení 
počítačové učebny ZŠ Za Chlumem je Pavel Prosický, TP Net, Návětrná 598/2, Ústí nad 
Labem. 
 
648  
Zadat zhotovení 5 ks dveří včetně repase obloţkových zárubní v kancelářích Městského 
úřadu v Bílině, firmě INTERYSS, s. r. o., Litvínov. 
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649  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava sochy sv. Antonína“ dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, č. VIII odst. 5, prof. P. Sieglovi, a to jako specializovanou zakázku. 
 
650  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava omítky na jiţní fasádě (štítová 
stěna) DDM v Bílině“ dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávaní veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII odst. 5, firmě H.P.M. Servis, Most, jako 
specializovanou zakázku. 
 
651  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„Hřbitov Bílina – oprava zdi“. 
 
 

IV. souhlasí 
 
 
652  
S pouţitím znaku města HC DRACI Bílina v prostorách zimního stadionu, na ledové ploše, 
na dresech a na propagačních materiálech. Znak města bude pouţit v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 o městských symbolech a jejich uţívání. Znak 
lze uţívat v barevném i monochromním provedení v podobě dané popisem dle čl. I této 
vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem.    
 
 

V. bere na vědomí 
 
653  
Pokyny pro úpravu návrhu Územního plánu Bílina z 20.06.11. 
 
654  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 367 z 27. dubna 
2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno nechat prověřit bezpečnost radniční 
věţe. 
  
655  
Splnění usnesení rady města č. 620 z 15. června 2011, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloţeno předloţit výběrového řízení na nového makléře, viz usnesení č. 663. 
 
656  
Splnění usnesení rady města č. 621 z 15. června 2011, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloţeno pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic prověřením moţnosti opravy 
sochy Panny Marie Immaculaty za niţší částku, viz usnesení č. 649 a 662. 
 
657  
Návrh směrnice č. 01/2011 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina a schvaluje časový harmonogram jejího projednávání tak, aby 
směrnice vstoupila v platnost od 01.09.2011.  
 
658  
Zprávu k plnění opatření stanovených v Plánu odpadového hospodářství města Bíliny.  
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659  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic týkající se zpracování projektové 
dokumentace na odstranění havarijního stavu v plynové kotelně objektu Hotelu U Lva 
v Bílině. 
 
660  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 06.06.2011. 
 
661  
Zápis z komise pro účelné a hospodárné vyuţívání finančních prostředků a majetku města 
z 20. června 2011. 

 
 

VI. stahuje z programu 
 
662  
Ţádost ZŠ Aléská o pouţití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Aléská ve 
k nákupu plně programovatelného konvektomatu pro provoz školní jídelny s tím, ţe ţádost 
bude předloţena na příštím jednání rady města včetně důvodů potřeby tohoto zařízení.   
 
663  
Vyhlášení nabídkového řízení na pojišťovacího makléře s tím, ţe tento materiál bude 
předloţen komisi pro účelné a hospodárné vyuţívání finančních prostředků a majetku města 
a stanovisko dodáno radě města nejpozději do 31.08.2011. 
 

 
 

R A D A  M Ě S T A 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 

I. schvaluje 
 
 
664  
Opravu střídacích lavic na zimním stadionu firmou Delta Sign, Praha.  
 
665  
Záměr navýšení rozpočtu společnosti Rekreační a sportovní zařízení, s. r. o., na poskytování 
právních a poradenských sluţeb, ve výši 144.000 Kč s tím, ţe do příští schůze rady města 
připraví finanční odbor rozpočtovou změnu.  
 
666  
Provedení auditu ve společnosti Rekreační a sportovní zařízení, s. r. o., firmou Agis, s. r. o., 
dle návrhu předloţeného jednatelem společnosti, Mgr. Petrem Boudou.  
 
 
 
 

Josef Horáček  
starosta města  

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města  

 


