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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 23. schůze v roce 2011, 
konané 19. října 2011 

 
Usnesení s termínem č.: 
758 taj. (ONI) 02.11.     782 taj.  30.11. 
803 taj. (SÚ) 02.11.      813 taj. (ONI) 31.12.  
966 taj. (ONI) 02.11.  
1014 taj. (ONI) 02.11.   
    
Splněné usnesení č.: 548, 714, 806 
 
Trvalá usnesení č.: 
715/11  taj. k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků 
   jejich fondů 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. pověřuje 
 

965  
Bc. Zdeňka Rendla, místostarostu města, k zastupování na valné hromadě Hornické 
nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o., která se koná 19.10.2011 a zároveň bere na vědomí 
informace jednatele Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o programu valné 
hromady.  

 
 

II. ukládá 
 

966  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zjištěním 
moţností zlepšení povrchu lávky pro pěší přes silnici I/13. 
          Taj. (ONI) – 02.11. 

 
 

III. revokuje 
 

967  
Usnesení č. 814 z 21. září 2011, kterým byla schválena rozpočtová změna č. 125/2011 – 
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Bílina a TJ zdravotně 
postiţených Nola ve výši 10.000 Kč na částečně pokrytí nákladů na nákup motorového 
vozidla. Podpisem smlouvy byl pověřen starosta města, viz usnesení č. 968. 
 
 

IV. schvaluje 

 
968  
Rozpočtovou změnu č. 125/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi městem Bílina jako dárcem a TJ zdravotně postiţených Nola jako obdarovaným 
ve výši 10.000 Kč na nákup zboţí či sluţeb pro vozidlo VW Transportér, RZ 6U8 8108. 
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969  
Rozpočtovou změnu č. 166/2011 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
6.263 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  

 

970  
Rozpočtovou změnu č. 167/2011 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a panem 
Vladimírem Kučerou ve výši 20.000 Kč na realizaci kulturního projektu Raven – Košile. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
 

971  
Rozpočtovou změnu č.168/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina a TĚLOCVIČNOU JEDNOTOU SOKOL, Bílina ve výši 5.000 Kč na dopravu na turnaj 
ve florbalu ţáků, který se koná v Pardubicích. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    

 

972  
Rozpočtovou změnu č. 169/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako dárcem a Svazem tělesně postiţených Bílina jako obdarovaným ve výši 
15.000 Kč na výlet v adventním čase a nákup vstupenek do plavecké haly a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako dárcem a Klubem přátel krušnohorské 
ţeleznice jako obdarovaným ve výši 5.000 Kč na Mikulášský expres Bouřňák 2011 
z Programu podpory společenských a zájmových organizací. Podpisem smluv pověřuje 
starostu města.  

 

973  
Rozpočtovou změnu č. 170/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako dárcem a sdruţením Zůstaňme mladí ve stáří jako obdarovaným ve výši 
5.000 Kč na akci „předvánoční trhy“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

 

974  
Rozpočtovou změnu č. 171/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 110.000 Kč na akci „Parkoviště POŠTA, 
Bílina“. 
 

975  
Rozpočtovou změnu č. 172/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 447.000 Kč na akci „Parkoviště Za Chlumem 
u bl. 1, Bílina“. 
 

976  
Rozpočtovou změnu č. 173/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 120.000 Kč na opravu a nátěr fasády zadní 
části zimního stadionu v Bílině. 

 

977  
Rozpočtovou změnu č. 174/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 55.000 Kč na akci „Výměna dveří 
do Infocentra“. 

 

978  
Rozpočtovou změnu č. 175/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 7.000 Kč na akci „Zastávka u polikliniky“. 

 

979  
Rozpočtovou změnu č. 176/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 300.000 Kč na akci „Pořízení klavíru 
do obřadní síně“.  
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980  
Rozpočtovou změnu č. 177/2011 – přesun finančních prostředků z Programu podpory 
kultury a literární fond na navýšení rozpočtu propagace města ve výši 27.400 Kč 
na zhotovení kalendáře „Sochy 2012“, ve kterém budou prezentovány sochy 
z Mezinárodního sochařského sympozia. 
  
981  
Ţádost o prodlouţení termínu plnění usnesení č. 758, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloţeno pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracovat přehled 
vynaloţených energií v základních školách od roku 2009 dosud, do příští schůze rady 
města. 
 

982  
Odpis nedobytných pohledávek odboru dopravy – nezaplacené pokuty, v celkové výši 
530.413 Kč. 
 

983  
Uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce souboru movitých a nemovitých věcí, 
uzavřené 08.03.2006 mezi městem Bílina jako půjčitelem a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina jako výpůjčitelem. Předmětem dodatku je prodlouţení výpůjčky 
souboru movitých a nemovitých věcí, které tvoří komplexní soubor určený ke společnému 
uţívání jako nestátních zdravotnických zařízení, a to na dobu určitou pěti let, tj. od 
01.01.2012 do 31.12.2016. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 

984  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající 
se stavby s názvem „Rodinný dům – dřevostavba“ mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
povinnou z věcného břemene a Jiřím Svobodou, Bílina, Vítězná 435/4, PSČ 418 01 jako 
stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou 
sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 100 Kč za bm bez DPH. 
Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 

985  
Udělení souhlasu s provedením stavby a zároveň udělení práva provést stavbu na pozemku 
p. č. 490, 397/6 v k. ú. Bílina, panu Martinu Tarantovi. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 

986  
Výpověď z nájmu k 31.01.2012 a podání ţaloby na nájemce nebytového prostoru 
na Mírovém nám. 73, Drahoslavu Kabourkovou. Podmínky moţného pronájmu, uvolněného 
nebytového prostoru budou zveřejněny na úřední desce městského úřadu. 
 

987  
Výpověď z nájmu nájemci nebytového prostoru na Mírovém nám. 46, Jiřímu Plichtovi. 
Podmínky moţného pronájmu, uvolněného nebytového prostoru budou zveřejněny 
na úřední desce městského úřadu. 
 

988  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 ul. 5. května 271 s panem Milanem Šamonilem 
na dobu určitou půl roku. 
 

989  
Dokument „Etický kodex zaměstnance města Bílina“, dle návrhu předloţeného tajemníkem 
městského úřadu, s účinností dnem schválení. 
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V. souhlasí 
 
990  
S podnájmem prostor v 1. patře budovy č. p. 206/95, v Hornické nemocnici s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina o ploše 120,44 m2 pro účely a potřeby radiodiagnostického oddělení. Smlouva 
o podnájmu bude uzavřena mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, IČ 61325422 se sídlem Praţská 206, 418 01 Bílina, jako nájemcem a společností, 
Ústecká poliklinika, s. r. o., IČ 62740482, se sídlem Masarykova 92/2000, Ústí nad Labem, 
jako podnájemcem. 
 
991  
S podnájmem prostor v suterénu budovy č. p. 206, v Hornické nemocnici s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina o ploše 24,45 m2 pro účely a potřeby společenské místnosti pracovnic úklidu. 
Smlouva o podnájmu bude uzavřena mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, IČ 61325422 se sídlem Praţská 206, 418 01 Bílina, jako nájemcem 
a společností TREJ – servis s. r. o., IČ 28683960, se sídlem Koldům 1581, Litvínov, jako 
podnájemcem. 
 
992  
S podnájmem prostor ve 2. patře budovy č. p. 206/95, v Hornické nemocnici s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina o ploše 48 m2 pro účely a potřeby zubní ordinace. Smlouva o podnájmu bude 
uzavřena mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, IČ 61325422 
se sídlem Praţská 206, 418 01 Bílina, jako nájemcem a společností MUDr. Bernard Macák, 
IČ 46070931, se sídlem Mládeţnická 285/9, Bílina, jako podnájemcem. 

 
993  
S pouţitím znaku města na propagační tisky (plakáty, pozvánky, letáčky) občanského 
sdruţení SCHOLA VIVA BILINENSIS. 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.    
 
994  
Se záměrem řešení dle návrhu Městské policie Bílina na přijetí opatření směřujících 
k eliminaci nabízení sexuálních sluţeb ve městě Bílině. 
 
 

VI. ruší 
 
995  
Usnesení rady města č. 839 z 21. září 2011, kterým byla schválena rozpočtová změna 
č. 155/2011 – přesun finančních v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
v celkové výši 1.458.000 Kč na akci „Stavební úpravy a oprava povrchů v Hornické 
nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina, II. NP část D.“   
 
 

VII. zamítá 

 
996  
Poţadavek provozovatele hotelu U Lva na nepřipojení objektu k dálkovému vytápění. 
 
997  
Ţádost Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Teplice, občanské sdruţení, o finanční dotaci, 
na pořádání lyţařských závodů v zimní sezoně 2011/12.     
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VIII. rozhodla 

 
998  
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 akce: 

 
a) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 poţadavek finančního odboru 
b) Provádění malířských a lakýrnických prací dle pokynů 
c) Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace dle pokynů 
d) Provádění elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů 
e) Provádění klempířských a pokrývačských prací dle pokynů 
f) Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí odběrného plynového zařízení dle 

pokynů 
g) Provádění podlahářských prací dle pokynů 
h) Provádění topenářských prací dle pokynů 
i) Provádění truhlářských prací dle pokynů 
j) Provádění kominických prací včetně pravidelných revizí dle pokynů 
k) Provádění zednických a obkladačských prací dle pokynů 
l) Provádění vodoinstalačních prací včetně oprav domovní kanalizace dle pokynů  

 
999  
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 
„Výměna oken v ul. Seifertova č. p. 105, Bílina“. 
 
1000  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
ulice kpt. Jaroše v k. ú. Bílina“ je nabídka firmy Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., 
Teplice. Druhou v pořadí je nabídka firmy EKOSTAVBY Louny, s. r. o. 
 
1001  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Komunikace pro pěší Za Chlumem (ke garáţím Východní), Bílina“ je nabídka firmy 
ŢEJDLÍK JOSEF, Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy BEZOLD PETR, Bílina.  
 
1002  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Přechod 
Bezovka, Bílina“ je nabídka firmy PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. Druhou v pořadí je nabídka 
firmy METROSTAV, a. s., Praha.  
 
1003  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Parkoviště POŠTA, Bílina“ je nabídka firmy TG-MONT, s. r. o., Dobroměřice. Druhou 
v pořadí je nabídka firmy BEZOLD PETR, Bílina.  
 
1004  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Parkoviště osobních aut na p. p. č. 380/55 v ulici Jiţní (Mírové) v Bílině – Újezd“ je nabídka 
firmy BEZOLD PETR, Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy METROSTAV, a. s., Praha.  
 
1005  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Parkoviště osobních aut na p. p. č. 1727/25 v ul. kpt. Jaroše v Bílině“ je nabídka firmy 
ŢEJDLÍK JOSEF Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy BEZOLD PETR, Bílina. 



Usnesení RM z 19. října 2011  6 

  

1006  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Parkoviště Za Chlumem u bl. 1, Bílina“ je nabídka firmy TG-MONT, s. r. o., Dobroměřice. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy BEZOLD PETR, Bílina. 
 
1007  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
opěrných zdí – ZŠ Lidická, Bílina“ je nabídka firmy JIŘÍ BALLÝ, Hostomice. Druhou v pořadí 
je nabídka firmy PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. 
 
1008  
Zadat dodávku klavíru do obřadní síně firmě C. Bechstein, s. r. o. – Hradec Králové. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  s c h v á l i t 
 
1009  
Rozpočtovou změnu č. 155/2011 – přesun finančních v rámci schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic v celkové výši 1.458.000 Kč na akci „Stavební úpravy a oprava 
povrchů v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina, II. NP část D.   
 
 

X. bere na vědomí 
 
1010  
Splnění usnesení č. 548 z 15. června 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloţeno připravit změnu pravidel pro udělování Čestného občanství, dle připomínek členů 
rady města. 
 
1011  
Splnění usnesení č. 714 ze 17.08.2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno 
nechat prověřit zprávu o posouzení nátěru na lávce přes řeku Bílina s tím, ţe se toto 
posouzení nebude týkat jen interiérů.  
 
1012  
Splnění usnesení č. 806 z 01.09.2011, kterým bylo uloţeno tajemníkovi městského úřadu 
nechat pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic doplnit materiál – zakrytí centrálního 
dvorce s umělým povrchem o investiční záměr s tím, ţe do příští rady města bude předloţen 
přehled nákladů na energie při případném provozu zakrytého dvorce. 
 
1013  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k opravě chodníku v ul. Praţská před 
domy č. p. 261 – 263“. 
 
1014  
Postup odboru nemovitostí a investic při zpracování záměru vybudování útulku pro psy 
s tím, ţe do příštího zasedání rady města bude předloţena cenová nabídka na zpracování 
studie.          Taj. (ONI) – 02.11. 
 
1015  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k opravě a nátěru fasády zadní části 
objektu zimního stadionu v Bílině. 
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1016  
Zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnosprávních 
kontrolách za III. čtvrtletí 2011. 
 
1017  
Informaci starosty města o sluţební cestě do Gruzii, která se uskutečnila 09.10.2011–
14.10.2011. 
 
1018  
Nabídku firmy SALIX – Centra psychosociálního poradenství a rehabilitace v Ústí nad 
Labem a pověřuje pana Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph. D., člena rady města, jednáním 
o podmínkách případné spolupráce. 
  
 

XI. stahuje z programu 
 
1019  
Ţádost pana Vladimíra Kučery uměleckým jménem Raven, o poskytnutí finančního příspěvku 
na realizaci kulturního projektu Písničky hlubin ve výši 50.000 Kč s tím, ţe doporučuje podat 
tuto ţádost o grant z Programu podpory kultury a literární fond města Bílina v roce 2012, 
za předpokladu splnění podmínek pro přidělení příspěvku z tohoto grantu.     
 
1020  
Materiál č. 662 – směrnice č. 01/2011 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina.  
 
1021  
Materiál č. 672 – Ţádost Městských technických sluţeb Bílina o zrušení kontejnerové stání 
před domem č. p. 707 (SUNN). 

 

 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. souhlasí 
 

1022  
S umístěním sídla společnosti SK HC Draci Bílina na adrese Zimního stadionu Bílina, 
Litoměřická 904. 
 
1023  
S úpravou ceníku plavecké haly ve smyslu přiřazení invalidních důchodců do slevové 
kategorie s důchodci starobními. 
 

 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

 
 
 
 
 
 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


