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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 1. schůze v roce 2011 
konané 12. ledna 2011  

 
 
Usnesení s termínem č.: 
1200  taj.  26.01. 
1  taj.  23.02. 
14  star., MS 23.02. 
2  taj.   31.03. 
 
Splněné usnesení č.: 1057 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
1  
Tajemníkovi městského úřadu předložit materiál týkající se možnosti uložených volných 
finančních prostředků formou nákupu dluhopisů.    Taj. – 23.02. 
 
2  
Tajemníkovi městského úřadu připravit podklady pro výběrové řízení na ostrahu všech 
objektů ve vlastnictví města, na základě zpracovaného auditu.  Taj. – 31.03.  
 
 

II. schvaluje  
 

3  
Úpravu platů ředitelů základních škol, mateřských škol, základní umělecké školy a domu dětí 
a mládeže v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 381/2010 Sb. a jejích příloh č. 4 a 5, 
s účinností od 1.1.2011, dle návrhu předloženého odborem školství a kultury.  
 
4  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Sportovním klubem ZvŠI a SPC 
Bílina ve výši 12.000 Kč na soustředění a Mezinárodní mistrovství ČR v lyžování pro sportovce 
s mentálním postižením, které se koná ve dnech 11.–15.1.2011 v Horní Malé Úpě. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
5  
Použití 100 ks nástěnných kalendářů města Bíliny, původně určených k prodeji, pro využití 
v bílinských školských zařízeních. 
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6  
Podání žádosti o dotaci z programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2011 na akci 
Program prevence kriminality 2011, dle návrhu předloženého odborem nemovitostí 
a investic. Zároveň schvaluje finanční spoluúčast města ve výši 43.470 Kč. 
 
7  
Zapojení města Bíliny do projektu „Dáme srdci šanci“ včetně zakoupení defibrilačního 
přístroje zn. Philips, který je jeho součástí. 
 
8  
Udělení souhlasu s výstavbou a vstupem na pozemek p. č. 623/1 v k. ú. Bílina, panu Jiřímu 
Bulovi, Fügnerova 257, Bílina, za účelem provedení stavby „Prodloužení vodovodního řádu 
a vodovodní přípojky.“ Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
9  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP –12– 
4002343/01 mezi Městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 jako stranou budoucí 
oprávněnou z věcného břemene. Budoucí věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu v hodnotě 1.200 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
10  
Zařazení akce „Zastřešení parkovacího stání na poliklinice na p. č. 427/1 k. ú. Bílina“ do plánu 
investic na rok 2011, viz usnesení č. 26. 
 
 

III. souhlasí 
 
11  
S použitím znaku města f. Confero, spol. s r. o., Praha 3, v atlasovém díle „Česko v mapách“.  
 
 

IV. odvolává 
 
12  
Paní Ing. Růženu Kittlovou a pana Romana Šebka z funkce člena dozorčí rady společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o. 
 
 

V. jmenuje 
 
13  
Pana Mgr. Zdeňka Svobodu, pana Bc. Zdeňka Rendla a pana Ing. Petra Rosenkranze členem 
dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o. 
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VI. pověřuje 
 
 
14  
Starostu a místostarostu města jednáním se zástupci společností UniCredit Bank, a. s., 
a Česká spořitelna, a. s., o podmínkách vedení běžného účtu o výsledku informovat radu 
města nejpozději na zasedání 23. února 2011.    Star., MS – 23.02. 
 
15  
Pana Michala Mleje, který je pověřen řízením KC Kaskáda, vypsáním výběrového řízení na 
cateringovou společnost pro zajišťování služeb v letním amfiteátru. 
 
 

VII. zřizuje 
 
 
16  
Komisi pro školství, kulturu a sport a zároveň volí pana Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. 
předsedou této komise a paní Lenku Plachou (KSČM), pana Mgr. Jana Maryška (BSD), paní 
Mgr. Alexandru Štolbovou (TOP 09), paní Mgr. Veroniku Horovou (B10), pana Martina 
Kačírka (VV), paní Martinu Tuháčkovou (ODS) členy této komise. Tajemnicí komise jmenuje 
paní Ivetu Richterovou. 
 
17  
Bytovou komisi a zároveň volí pana Oldřicha Bubeníčka předsedou této komise a paní Soňu 
Strýčkovou, pana Daniela Kodada (VV), pana Václava Šlamboru (ODS), paní Veroniku 
Duchoslavovou (BSD), paní Moniku Pecháčkovou DiS. (TOP 09), pana Miroslava Eibla (B10), 
členy této komise. Tajemnicí komise jmenuje paní Danu Sáblovou. 
 
18  
Sociálně zdravotní komisi a zároveň volí pana MUDr. Jaroslava Čermáka předsedou této 
komise a paní Naděždu Maurerovou (KSČM), paní MUDr. Alenu Jelínkovou (BSD), pana 
MUDr. Jiřího Mrázka (TOP 09), paní Evu Kodadovou (B10), paní Mgr. Vladimíru Hazdrovou 
(ODS), paní Štěpánku Pávkovou (VV) členy této komise. Tajemnicí komise jmenuje paní Bc. 
Helenu Marinčákovou.  
 
19  
Komisi pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost a zároveň volí pana Bedřicha Kubastu (N-
Bílina) předsedou této komise a pana Václava Mojžiše (KSČM), pana Václava Ježka (N-Bílina), 
pana Libora Tannerta (TOP 09), pana Rostislava Aulického (ODS), pana Pavla Krásu (VV), pana 
Oldřicha Pecháče (BSD), pana Ing. Richarda Hazdru (B10) členy této komise. Tajemníkem 
komise jmenuje pana Tomáše Pulcharta. 
 
20  
Komisi pro obchvat města a zároveň volí pana Antonína Majera (VV) předsedou této komise 
a pana Františka Krejčího (KSČM), pana Karla Obracaníka (BSD), pana Ing. Pavla Jaroše (TOP 
09), pana Ing. Richarda Hazdru (B10), pana Ing. Pavla Dvořáka (ODS), pana Bc. Martina 
Pavlíčka (VV) členy této komise. Tajemnicí komise jmenuje Ing. Alici Pevnou. 
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21  
Komisi pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města a zároveň 
volí pana Bc. René Štěpánka (BSD) předsedou této komise a pana Ing. Jaroslava Pikala (N-
Bílina), pana Pavla Prchala (KSČM), pana Petra Radila (BSD), pana Libora Tannerta (TOP 09), 
paní Ing. Evu Ondrákovou (B10), paní Ing. Marcelu Dvořákovou (ODS) členy této komise. 
Tajemníkem komise jmenuje Ing. Ladislava Kvěcha.  
 
22  
Komisi pro rozvoj města a zároveň volí paní Ing. Lucii Ječmenovou (B10) předsedkyní této 
komise a paní Jitku Brejníkovou (KSČM), paní Terezu Skřivanovou (TOP 09), pana Ing. arch. 
Vladimíra Volmana (B10), paní Ludmilu Vážnou (BSD), pana Zdeňka Votrubu (VV) členy této 
komise. Tajemníkem komise jmenuje Bc. Moniku Pánovovou. 
 
23  
Komisi pro hodnocení návrhů na přidělení projektu „Programu podpory sociálního 
začleňování ve městě Bílina“ s účinností od 1. února 2011 a zároveň volí paní Moniku 
Pecháčkovou DiS (TOP 09) předsedkyní této komise a pana Václava Mojžiše (KSČM), paní 
Mgr. Alexandru Štolbovou (TOP 09), paní Mgr. Janu Flaškovou (B10), pana Karla Obracaníka 
(BSD), pana Vladislava Heřmánka (VV), pana Mgr. Josefa Formana členy této komise. 
Tajemnicí komise jmenuje paní Bc. Helenu Marinčákovou.  
 
24  
Komisi otevírání a hodnocení návrhů na projekt „Program podpory sociálního začleňování ve 
městě Bílina“ s účinností do 31. ledna 2011 a zároveň volí pana Mgr. Josefa Formana 
předsedou této komise a pana Ing. Ladislava Kvěcha, paní Bc. Helenu Marinčákovou členy 
této komise. 
 
 

VIII. rozhodla 
 
 
25  
Všichni předsedové a členové zřízených komisí budou odměňováni dle platných Zásad pro 
odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny a dle Zásad pro odměňování 
předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Bíliny. 

 
26  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Zastřešení parkovacího stání na poliklinice na p. č. 427/1 k. ú. Bílina“ po vydání stavebního 
povolení. 
 
27  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Umístění psů a koček 
odchycených na území města Bílina v útulku“ firmě Útulek pro opuštěná zvířata – David 
Kubalík Jimlín, jako jedinému uchazeči. 
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
 
28  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a HC Draci Bílina ve výši 
580.000 Kč na pronájem ledové plochy na zimním stadionu a sportovní akce v roce 2011. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
29  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Ústeckým krajem v Ústí nad Labem o poskytnutí 
neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče ve spádové oblasti města 
Bílina na rok 2011 ve výši 620.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
30  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou s. r. o., Bílina, 
o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče ve spádové 
oblasti města Bílina na rok 2011 ve výši 620.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 
 
31  
Uzavření „Dodatku č. 9 k Dohodě o podmínkách vzájemné spolupráce při poskytování 
sociálních služeb“ mezi městem Bílina a občanským sdružením Most k naději. Předmětem 
dodatku je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 114.000 Kč na projekt Asistent terénního 
programu, s platností do 30.6.2011. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města.  
 
32  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a občanským sdružením Most k naději, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 80.000 Kč na projekt Linky duševní tísně. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.    
 
33  
Uložení volných finančních prostředků města v hodnotě 30.000.000 Kč na termínovaný vklad 
v Komerční bance, a. s. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
34  
Rozpočtový výhled města na rok 2012, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
      
35  
Záměr směny parcel č. 31/5 o výměře 28 m2, 42/9 o výměře 2 m2 za p. p. č 34/3 o výměře 
104 m2 vše v k. ú. Chudeřice u Bíliny s tím, že rozdíl nebude finančně dorovnán. 
 
36  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1727/96 o výměře 159 m2 k. ú. Bílina, odděleného z pozemku 
parcely č. 1727/15 k. ú. Bílina geometrickým plánem č. 2389-290/2010 za kupní cenu 
120 Kč/m2, tj. 19.080 Kč. Kupujícím je Miroslav Vorlíček, bytem v Bílině, Hasičská 261. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.    
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37  
Podání žádosti o dotaci MMR ČR z podprogramu Regenerace panelových sídlišť pro rok 2011 
na akci „Regenerace panelového sídliště Za Chlumem II. etapa“ a finanční spoluúčast města 
ve výši 5.694.460 Kč. 
 
38  
Konání zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2011 v těchto termínech: 3. března, 
5. května, 23. června, 8. září, 13. října a 8. prosince. Zároveň doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí splnění usnesení č. 56, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předložit návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2011 na lednovém zasedání. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
39  
Žádost paní Ilony Láskové o prodej pozemku p. č. 1069/13 k. ú. Bílina. 
 
40  
Žádost Oblastní charity Most, Střediska azylového bydlení Osek, o poskytnutí mimořádného 
finančního příspěvku na provoz a sociální služby centra „Rodina v tísni“.   
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   u d ě l i t  
 
41  
Čestné občanství města Bíliny panu Ing. Čestmíru Dudovi a Dr. med. Karlu-Heinzovi 
Plattigovi, dr.h.c. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
42  
Informaci tajemníka Městského úřadu Bílina týkající se tvorby přídělu finančních prostředků 
do zaměstnaneckého fondu zaměstnanců městského úřadu, městské policie a organizačních 
složek. 
 
43  
Informace tajemníka městského úřadu a doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení 
zastupitelstva města č. 159 ze dne 24. června 2010, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo prověřit smlouvy s hlídacími agenturami a navrhnout možnost vypsání 
výběrového řízení na hlídací agenturu, která bude zajišťovat ostrahu všech objektů města. 
 
44  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 35 z 16. prosince 2010, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo předložit odpovědi na dotaz člena zastupitelstva města, pana 
Pavla Prchala, týkající se zábradlí podél řeky Bíliny. 
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45  
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 36 z 16. prosince 2010, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo zajistit odstranění plotu, který zabraňuje vstupu na pozemky ve 
vlastnictví města u garáží u Kostrlíku a zároveň doporučuje zastupitelstvu města uložit 
tajemníkovi úřadu dořešit majetkoprávní vypořádání na pozemkové parcele č. 2214/2, dle 
zjištěných skutečností právního zástupce města a majetkoprávního oddělení a o výsledcích 
jednání stavebního úřadu v rámci údržby řadových garáží „pod Kostrlíkem“ a po uzavření 
těchto kauz zastupitelstvo města informovat, a to nejpozději do 30. června 2011. 
 
 

XIII. bere na vědomí 
 
46  
Splnění usnesení rady města č. 1057 z 29. listopadu 2010, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu zajistit nabídky různých bankovních institucí na možnost uložení volných 
finančních prostředků na termínovaný vklad na období 6 měsíců a na vedení běžného účtu 
se vkladem 30.000.000 Kč. 
 
47  
Informaci tajemníka městského úřadu o zrušení výběrového řízení na funkci vedoucí odboru 
školství a kultury. 
 
48  
Pověření paní Ivety Richterové zástupem vedoucí odboru školství a kultury, včetně 
příslušných platových náležitostí, od 1. února 2011. 
 
49  
Rezignaci pana Milana Síby na funkci člena dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou Bílina, s. r. o., ke dni 10. ledna 2011. 
 
 

XIV. stahuje z programu 
 
50  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, spol. s r. o., 
Bílina, o podmínkách provozování ambulantní pohotovostní péče v Bílině na rok 2011 
a poskytnutí finančních prostředků ve výši 800.000 Kč.  
 
51  
Materiál č. 26 – vyhodnocení výběrového řízení Městských technických služeb Bílina na 
„Dodávku speciálního automobilu – pracovní plošina“. 
 
 
 
 
 



Usnesení RM z 12. ledna 2011  8 

 

 

 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. schvaluje 

 
52  
Úpravu ceníku na zimním stadionu, která spočívá v odstranění 10% slevy při odběru 10 hodin 
a více za týden. Nově bude poskytována 50% sleva z celkové částky, pro organizace se sídlem 
v Bílině, při objednání a odběru 90 a více hodin za měsíc, s účinností od 1. ledna 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

Martin Liška 
člen rady města 

 
 


