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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 
Usnesení z 12. schůze v roce 2011 

konané 18. května 2011  
 
 
Usnesení s termínem č.:  
367 taj. (ONI)  01.06. 
428 taj. (OD)  01.06. 
 
Splněné usnesení: 337 
 

 
 

R A D A  M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
428  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru dopravy připravením podkladů, 
týkající se obchvatu města Bíliny, pro moţnosti dalšího jednání Ing. Jiřího Paroubka. 
          Taj. (OD) – 01.06. 

 

II. ruší 
 
429  
Pracovní skupinu pro Program regenerace městské památkové zóny města Bíliny ve sloţení: 
Vlastimil Aubrecht, Ing. Karel Matuška, Milan Pecháček, Oldřich Bubeníček, Ing. arch. 
František Abrahám. 
 

 

III. schvaluje 
 

 
430  
Rozpočtovou změnu č. 51/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 128.000 Kč na akci „Oprava a zateplení 
fasády MN 88“. 
 
431  
Rozpočtovou změnu č. 52/2011 – přesun nedočerpaného rozpočtu odboru školství a kultury 
na odbor správní a vnitřních věcí z důvodu převedení některých činností, dle změny 
Organizačního řádu, v celkové výši 616.000 Kč. 
 
432  
Rozpočtovou změnu č. 53/2011  – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická v celkové výši 19.000 Kč na 
lyţařský výcvik 19 dětí. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
 
433  
Rozpočtovou změnu č. 54/2011 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem v celkové výši 32.000 
Kč na lyţařský výcvik 32 dětí. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
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434  
Rozpočtovou změnu č. 55/2011 – přijetí státní dotace na meliorační výsadbu dřevin ve výši 
8.450 Kč pro Lesy ČR, Velemín. 
 
435  
Rozpočtovou změnu č. 56/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 98.000 Kč na akci „Výměna 4 ks vchodových 
dveří Mírové náměstí 88“. 
 
436  
Rozpočtovou změnu č. 57/2011 – navýšení rozpočtu z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací ZŠ Aléská ve výši 6.000 Kč na dopravu na fotbalový turnaj 
v Německu, MŠ Čapkova ve výši 25.000 Kč na dopravu na výlety, DDM Bílina ve výši 10.000 
Kč na Mezinárodní soutěţ Baltík 2011, ZŠ Lidická ve výši 13.000 Kč na dopravu a vstupné 
na poznávací výlety, navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro Klub 
důchodců II ve výši 15.000 Kč na dopravu na výlety.  
 
437  
Uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku (notebook včetně příslušenství) mezi panem 
Michalem Mlejem a městem Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
438  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Sportovním kuţelkářským 
klubem Bílina ve výši 5.000 Kč na provoz kuţelny ve 2. pololetí 2011 a pověřuje finanční 
odbor přípravou rozpočtové změny. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.            
 
439  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Bílina – lávka 
v k. ú. Bílina,“ ev. č. smlouvy povinného: 328/2011 VB , mezi Městem Bílina jako stranou 
oprávněnou a společností Povodí Ohře, státní podnik se sídlem Chomutov, Bezručova 4219,  
PSČ 430 03 jako stranu povinnou. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na p. p. 
č. 2269/2 k. ú. Bílina. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úplatu v hodnotě 27.600 Kč. RM zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
440  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „U 454 TP Bílina, 
Skleničkova ul. – k. smyčka NN“ v k. ú. Bílina, ev. č. smlouvy oprávněného: IV – 12 -  
4004663   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. 1812 k. ú. Bílina. Věcné 
břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 500 Kč. Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
441  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV- 12 -
4009726/VB 001 týkající se stavby s názvem „Bílina, Bílinská, JTH, p. č. 2267/25, kVN, RVN, 
OC“, mezi Městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností 
ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8 PSČ 405 02, jako stranu budoucí 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude Vlastní smlouvou sjednáno na dobu  
neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 500 Kč bez DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
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442  
Pronájem částí pozemků p. p. č. 227/6 o výměře 787 m2, část p. p. č. 227/8 o výměře 17717 
m2, část p. p. č.   82/2 o výměře 139 m2, část p. p. č.   99/2 o výměře 6752 m2, st. p. č. 93 
o výměře 157 m2, st. p. č. 94 o výměře 192 m2 k. ú.  Chotovenka a část p. p. č. 146/6 
o výměře 12083 m2, část p. p. č. 146/13 o výměře 1159 m2, část p. p. č. 146/14 o výměře 
307 m2, část p. p. č. 146/15 o výměře 75 m2 k. ú.  Štrbice dle geodetického vytyčení, za 
účelem provozování činnosti motoristického sportovního areálu s tím, ţe ţadatel se zavazuje 
ke splnění všech podmínek daných legislativou stanovených pro tento účel vyuţití pozemků. 
Rada města zároveň souhlasí se zněním nájemní smlouvy č. 355 a podpisem pověřuje 
starostu města. Cena za pronájem nemovitostí je stanovena dle znaleckého posudku a činí 
24.495 Kč/rok. 
 
443  
Ţádost pana Jiřího Řeţábka o provedení změny dispozice bytové jednotky č. 2, na adrese 
Mírové náměstí 94, Bílina. Náklady vynaloţené na tuto úpravu uhradí nájemce. 
 
444  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 ul. Mírové náměstí 48 s paní Jitkou Brejníkovou na 
dobu určitou jednoho roku po ukončení nájemního vztahu stávajícího nájemce. 
 
445  
Ţádost paní Marie Řezáčové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou.  
 
446  
Ţádost paní Jany Pilzové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou.  
 
447  
Ţádost paní Růţeny Dobiášové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou.  
 
448  
Záměr „Revitalizace veřejné zeleně na ZŠ v Bílině“ a zpracování potřebných podkladů pro 
podání ţádosti o dotaci, tzn. pasportizace zeleně na ZŠ Aléská, ZŠ Za Chlumem a ZŠ 
Praktická a zpracování projektové dokumentace. 
 
449  
Pracovní skupinu pro Program regenerace městské památkové zóny města Bíliny v tomto 
sloţení: Michal Mlej (člen rady města), Ing. Jaroslav Bureš (vedoucí ONI), Ing. Renata 
Straková (odd. rozvoje města), Oldřich Jedlička, DiS (památková péče), Ing. arch. Karel 
Hájek, Ph.D. (architekt města), Mgr. Radek Spála (odbor kultury a pam. péče ÚK), Mgr. 
Jaroslav Skopec (NPÚ). 
 
450  
Pronájem nebytových prostor – provozovna Černý kůň, Mírové náměstí 23, Bílina třetí osobě 
– podnájemci FAREBO, s. r. o., Dělnická 13, Most-Velebudice, pro restaurační sluţby. 
 
451  
Účast pana Josefa Horáčka, pana René Štěpánka, paní MUDr. Aleny Jelínkové a Ing. 
Ladislava Kvěcha na zahraniční sluţební cestě do polského města Bilgoraj ve dnech 02.–
06.06.2011 
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IV. zamítá 
 
452  
Ţádost Domu dětí a mládeţe o udělení povolení k uzavírání smluv o reklamě či 
sponzorování. 
 
453  
Ţádost Městského divadla v Mostě, spol. s r. o., o poskytnutí finanční dotace na provoz 
divadla.     
 
454  
Ţádost pana Miroslava Aulika o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 ul. Mírové náměstí 48 
s tím, ţe pan Aulik bude veden v bytovém pořadníku. 
 
455  
Ţádost paní Pavlíny Kokyové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou.  
  
456  
Ţádost paní Terézie Halingerové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou.  
 
457  
Ţádost paní Boţeny Fejtkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou.  
 
458  
Ţádost paní Márie Horváthové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou.  
 
459  
Ţádost manţelů Jaroslava a Jaroslavy Doleţalových o přidělení bytu v domě se 
soustředěnou pečovatelskou sluţbou.  
 
460  
Ţádost pana Jana Kotta o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou.  
 
461  
Ţádost paní Františky Trousilové o přidělení bezbariérového bytu v “Zeleném domě“. 
   

 

V. rozhodla 
 
 
462  
Zadat opravu ploché střechy Hotelu U Lva v Bílině společnosti ARKÝŘ, s. r. o., Bílina. 
Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 58/2011 – přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 236.000 Kč na akci „Oprava 
ploché střechy Hotelu U Lva“. 
 
463  
Zadat zpracování projektové dokumentace na akce „Bílina – sanace skalního masivu 
v Teplické ulici“ a „Bílina – sanace teras v Litoměřické ulici“ firmě AZ CONSULT Ústí nad 
Labem.  
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464  
Zadat opravu severního štítu Wolkerova 73 firmě TG-mont, s. r. o., Dobroměřice. Zároveň 
schvaluje rozpočtovou změnu č. 59/2011 – přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 220.000 Kč na akci „Oprava štítu 
objektu Wolkerova 73“. 

 
465  
Zadat opravu dětského hřiště v ulici Fišerova firmě Jiří Ballý, Hostomice. Zároveň schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 60/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 82.000 Kč na opravu hřiště – Fišerova. 
 
466  
Zadat vypracování projektové dokumentace na zateplení Hornické nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, firmě R-Projekt, Teplice s tím, ţe částka za zpracování nepřesáhne 200.000 
Kč. 
 
467  
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 
„Vybavení počítačové učebny ZŠ Za Chlumem“. 
 
468  
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 
„Vybavení dvou učeben interaktivním systémem ZŠ Za Chlumem“. 
 
469  
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 
Zastávka autobusů u polikliniky v Bílině. 
 
470  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 4/2007 – 
pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„Ostraha majetku ve vybraných objektech a areálech“. 
 
471  
Vyhodnotit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 4/2007 – pravidla pro přípravu a 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Ostraha majetku ve 
vybraných objektech a areálech“ na zasedání rady města s tím, ţe bude pozván odborník 
zabývající se tímto odvětvím.  
 
472  
Vypsat výběrové řízení na funkci ředitele KC Kaskáda, dle návrhu předloţené tajemníkem 
městského úřadu. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
473  
Doplnění Smlouvy o poskytování reklamy mezi městem Bílina a společností ČEZ 
Teplárenská, a. s., v článku III, bod 1) za uvedenou částku sto tisíc, uvést lomítko a za kaţdý 
rok pod dobu deseti let, počínaje podpisem smlouvy o dodávce tepelné energie.  
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474  
Vyškrtnout z Článku III, odst. 4 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné 
energie mezi městem Bílina a společností ČEZ Teplárenská, a. s., podruţný kotel na 
biomasu v jeho napojených objektech a vloţit místo něj alternativní zdroj. 
 
475  
Doplnění v dodatku TE_02-41006_11-02 mezi městem Bílina a společností ČEZ 
Teplárenská, a. s., v bodě 2, ţe v objektu plavecké haly bude moţné zmenšit odběr TE, 
zmenšením objemu nádrţe bazénu a jeho následným zateplením. Na kaţdém z objektů 
bude moţné umístit solární panely, o které se zmenší dohodnutá dodávka TE od dodavatele, 
a to v maximální zastavěnosti plochy střechy. 
 

 

VII. projednala  
 
476  
Zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu a bezpečnost z 2. května 2011 
a ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic 
předloţit do jednání rady města 1. června 2011 vyjádření k bodům č. 7 a 8 tohoto zápisu.  

 

VIII. pověřuje 
 
477  
Pana Bc. Zdeňka Rendla, místostarostu města, zastupováním města Bílina na jednáních 
Valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, která se 
uskuteční 23. května a 8. června 2011.  
 

 
IX. doporučuje 

 
478  
Valné hromadě Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, zvolit pana Pavla Prchala 
členem dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o.  
 
479  
Valné hromadě Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina odvolat jednatele 
společnosti, pana MUDr. Josefa Chudáčka, k 31. květnu 2011 a jednatelem Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jmenovat RNDr. Jaroslava Herzinger, k 1. červnu 
2011. 
 
 

X. bere na vědomí 
 
 
480  
Ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku (notebooku včetně příslušenství) ze  
30.03.2011  uzavřené mezi členem rady Ing. Jindřichem Brunclíkem a městem Bílina.  

 
481  
Návrh ředitele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na zpracování 
odborného posouzení hospodaření společnosti externím odborníkem s tím, ţe o tomto 
postupu bude jednáno na valné hromadě společnosti. 
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482  
Petici občanů obcí Světec a Štrbice proti vybudování a provozu motokrosové dráhy na 
pozemcích ve vlastnictví Města Bíliny v  k. ú. Chotovenka a k. ú. Štrbice. 
 
483  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 367, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu nechat prověřit bezpečnost ochozu radniční věţe. 
 
484  
Zápisy z komise pro účelné a hospodárné vyuţívání finančních prostředků a majetku města 
z 9. a 16. května 2011. 
 
485   
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze 4. května 2011. 
 
486  
Moţnost řešení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie mezi 
městem Bílina a společností ČEZ Teplárenská, a. s., bez dodatků. 
 
487  
Splnění usnesení č. 337 z 13. dubna 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloţeno připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na ostrahu jednotlivých objektů a 
zároveň všech objektů ve vlastnictví města jako celek. 
 
488  
Informaci pana Michala Mleje, který je pověřen řízením KC Kaskáda, o poskytnutí dotace od 
Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie Ministerstva kultury ČR na 
dokončení procesu digitalizace Městského divadla ve výši 600.000 Kč. 
 
489  
Vyjádření odboru dopravy k dopisu společnosti WAMB, v. o. s., týkají se poskytování sluţeb 
taxi. 
 
490  
Otevřený dopis občanského sdruţení „Pro lepší mezilidské vztahy“. 
 
491  
Informaci místostarosty města o zahraniční sluţební cestě, která se uskutečnila ve dnech 
13.–14. května 2011 ve slovenské Skalici. 
 
492  
Petici – nesouhlas s jednáním vedení Města Bíliny a s jeho kroky proti Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
 

XI. stahuje z programu 
 
 
493  
Ţádost Historického spolku Bílina o poskytnutí finanční dotace na činnost a propagaci spolku 
a na pořízení stanů s tím, ţe ţádost bude doplněna a znovu předloţena komisi pro školství, 
kulturu a sport a následně radě města.  
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494  
Ţádost společnosti Victory Czech, s. r. o., o sníţení kupní ceny za prodej nemovitostí 
v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/34 o výměře 514 
m2, budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/35 o výměře 541 m2, budovy bez čp/če 
s pozemkem p. č. 1681/37 o výměře 780 m2, části pozemku p. č. 1681/33  a části  pozemku 
p. č. 1681/38 o celkové výměře cca 1 690 m2, vše k. ú.  Bílina s tím, ţe ukládá tajemníkovi 
městského úřadu zajistit odhad se zohledněním investic.  
 
495  
Ţádost společnosti TRUNN, s. r. o., o sníţení kupní ceny za prodej nemovitostí v areálu 
bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/31 o výměře 537 m2, části 
pozemku p. č. 1681/33 a části pozemku p. č. 1681/1 o celkové výměře cca 700 m2, vše k. ú. 
Bílina s tím, ţe ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit odhad se zohledněním investic.  
 
 
 

 
 

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 
 
 
496  
Uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele mezi společností Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., a panem Mgr. Petrem Boudou. 
 
497  
Stanovení měsíční odměny jednateli společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., od 10. května 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

Josef Horáček 
starosta města 

 


