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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 2. schůze v roce 2011 
konané 26. ledna 2011  

 
Usnesení s termínem č.: 
1  taj.  23.02. 
14  star., MS 23.02. 
53  KC  23.02. 

84  taj. (ONI) 23.02. 
2  taj.   31.03. 

 
Splněné usnesení č.: 1200 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
53  
Panu Michalu Mlejovi, který je pověřen řízením KC Kaskáda, předložit návrh dohody 
o mimosoudním vyrovnání s paní Bc. Ingrid Skopcovou.  KC – 23.02.  
 
 

II. schvaluje 
 
54  
Záměr KC Kaskáda podat žádost do Regionálního operačního programu Severozápad do 
oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. 
 
55  
Pronájem pozemkové parcely č. 861/384  k. ú. Bílina – Újezd o výměře 2528 m2 k. ú. Bílina za 
účelem zřízení 4 až 5 zahrádek. Nájemcem je 5. ZO Českého zahrádkářského svazu Bílina. 
Nájemné bude stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. na 7.584 Kč/rok. 
 
56  
Stanovisko bytové komise dle zápisu ze 17. ledna 2011. Zároveň schvaluje bytový pořadník 
na I. pololetí roku 2011, dle návrhu předloženého odborem nemovitostí a investic. 
 
57  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, ul. Sídliště U Nového nádraží 675 s panem Stanislavem 
Fejtkem, na dobu určitou jednoho roku. 
 
58  
Přepočet nájemného za pronájem nebytových prostor města o 1,5 % (inflační koeficient pro 
rok 2011 – 1,015), s platností od 1. 4. 2011.  
 
59  
Jednorázovou úhradu paní Lence Hrnčířové za zařizovací předměty v nebytových prostorech 
v ul. Komenského 38, ve výši 5.000 Kč. 
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60  
Rozpočtovou změnu č. 02/2011 – zařazení akce „Zastřešení parkovacího stání na poliklinice 
na p. č. 427/1 k. ú. Bílina“ do plánu investic na rok 2011.  
 
61  
Stanovení celkového počtu zaměstnanců Městského úřadu Bílina od 1.2.2011 na 128, včetně 
22 pracovníků na veřejně prospěšné práce, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102, 
písm. j), v platném znění. 
 
62  
Zrušení neobsazených funkcí právníka, přestupky a doprava silničního hospodaření II. 
k 31.1.2011, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 
63  
Zrušení funkce referent společné státní správy a samosprávy na odboru školství a kultury 
a stavební, právní V. na odboru stavebního úřadu ke dni 31.3.2011, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu. 
 
64  
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Bílina a společností RENTEL, a. s., jejímž 
předmětem je spolupráce při realizaci projektu „Rozvoj spolupráce institucí počátečního 
vzdělávání se státní správou a samosprávou“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

III. souhlasí 
 
65  
S uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Bílina a Ing. arch. Karlem Hájkem Ph.D., bytem 
PRAHA 4, Nad Nuslemi 19, jako s městským architektem, na dobu určitou, s účinností od 
1.2.2011 do 30.11.2011. Odměňování bude probíhat formou pravidelného paušálního 
poplatku, dle návrhu předloženého vedoucím stavebního úřadu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
66  
Se změnou názvu Základní umělecké školy Bílina, Mírové náměstí 21, příspěvková organizace 
na název:  Základní umělecká škola Gustava Waltera.  
 
67  
S převodem  LCD televizoru z KC Kaskáda do Klubu důchodců I. 
 
 

IV. jmenuje 
 
68  
Pana Martina Lišku členem dozorčí rady Hornické nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o. 
 
69  
Paní Mgr. Miroslavu Aulikovou (N-Bílina) členkou komise pro školství, kulturu a sport. 
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70  
Paní Helenu Ježkovou (N-Bílina) členkou bytové komise. 
 
71  
Paní Mgr. Annu Spáčilovou (N-Bílina) členkou sociálně zdravotní komise. 
 
72  
Pana Milana Chalupného (N-Bílina) členem komise pro obchvat města. 
 
73  
Pana Poživila (VV) členem komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků 
a majetku města. 
 
74  
Pana Ing. Pavla Dvořáka (ODS) a pana Ing. Pavla Daňka (N-Bílina) členy komise pro rozvoj 
města. 
 
75  
Mgr. Petru Skuthanovou (ODS) a paní Mgr. Ivanu Svobodovou (N-Bílina) členy komise pro 
hodnocení návrhů na přidělení projektu „Programu podpory sociálního začleňování ve městě 
Bílina“. 
 
 

V. rozhodla  
 
 
76  
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) správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2011, 
b) správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2011. 
 
77  
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 
„Zajištění občerstvení v Letním amfiteátru a lázeňském parku od 30.4.–10.9.2011“. 
 
78  
Zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu Městských technických služeb Bílina vypsanou dle 
směrnice č. 04/2007 na akci „Dodávka speciálního automobilu – pracovní plošina“ a na akci 
„Generální oprava plošiny MP 16“. 
 
79  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava speciálního 
automobilu – pracovní plošina“ firmě Plošiny Rybáček, s. r. o., Vinařice, a to jako 
specializovanou zakázku vzhledem k výsledkům výběrového řízení s tím, že na příští schůzi 
rady města bude předložena nabídka na nezbytně nutné opravy.  
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V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na   v ě d o m í 
 
 
80  
Odpověď na žádost Společenství vlastníků jednotek Za Chlumem 762–766 ve věci opravy 
chodníků v okolí jejich domu. 
 
81  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 34, kterým bylo ředitelce Městských technických 
služeb Bílina uloženo vypsat výběrové řízení na speciální vozidlo s pracovní plošinou 
a zároveň na repasi současného vozidla s pracovní plošinou. 
 
 

VI. bere na vědomí 
 
82  
Splnění usnesení č. 1200 z 22. prosince 2010, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo předložit návrh na řešení soudního sporu s Bc. Ingrid Skopcovou. 
 
83  
Vyhodnocení bytového pořadníku za II. pololetí roku 2010. 
 
84  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení žádosti KC Kaskáda a ukládá tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním návrhu 
řešení technického stavu budovy divadla do příštího zasedání rady města. 
         Taj. (ONI) – 23.02. 
85  
Výroční zprávu Městského úřadu Bílina o poskytování informací za rok 2010, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
86  
Delegování pravomoci starosty města Bíliny plnit úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele 
vůči všem zaměstnancům obce (tzn. i zaměstnancům obce, nezařazeným v obecním úřadu) 
na tajemníka Městského úřadu Bílina. 
 
87  
Postup finančního odboru při vyřizování žádosti o prominutí poplatku za pořádání tomboly 
a poplatku za vstupenky na maturitní ples třídy oktáva Podkrušnohorského gymnázia Most, 
organizace Bílina.   
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


