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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 6. schůze v roce 2011 
konané 28. března 2011  

 
Usnesení s termínem č.: 
2  taj.  31.03. 
 
Splněná usnesení č.: 14, 126, 127 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
 

279  
Rozpočtovou změnu č. 30/2011 – přesun finančních prostředků v celkové výši 85.000 Kč na 
akci „Výměna oken v Domě dětí a mládeže – Bílina“. 
 
280  
Rozpočtovou změnu č. 31/2011 – přesun finančních prostředků na výměnu nákladního 
výtahu v MŠ Žižkovo údolí v Bílině. 
 
281  
Zapojení investičního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši 119.340 Kč na 
posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku (oprava pracovní plošiny MP 16). 
 
282  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Atletickým klubem Bílina ve výši 
20.000 Kč na pořádání atletických závodů v měsících duben až srpen 2011. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 
283  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a KC Kaskáda, jejímž předmětem je 
nemovitý majetek v areálu lázní za účelem uspořádání jarmarků KC Kaskáda ve dnech 
30.4.2011 a 10.9.2011. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
284  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2093/3 o výměře cca 70 m2 k. ú. Bílina 
za účelem zřízení manipulační plochy před rodinným domem. 
 
285  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 31.3.2010 mezi městem Bílina a firmou MK 
Consult, v. o. s. Předmětem dodatku je aktualizace územně analytických podkladů a jejich 
prezentace poskytovatelům dat prostřednictvím webové služby GIS MKC MapServer. 
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286  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Přípojka 
a přeložka teplovodu v rámci okružní křižovatky u vjezdu do obchodního centra v k. ú. 
Bílina,“ ev. č. smlouvy oprávněného: 4100289805, mezi městem Bílina jako stranou 
zavázanou a společností ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30,  PSČ 
430 01 jako stranu oprávněnou. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na p. p. č. 
2270/14 k. ú. Bílina. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 
v hodnotě 660 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
287  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 30.08.2004 mezi městem Bílina a Mateřskou 
školou Síbova 332, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 22.09.2008 mezi městem 
Bílina a Mateřskou školou Maxe Švabinského 664, uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o výpůjčce z 12.08.2005 mezi městem Bílina a Základní školou Za Chlumem 824, uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 30.08.2004 mezi městem Bílina a Základní školou  
Aléská 270 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 01.08.2005 mezi městem Bílina 
a Kulturním centrem Kaskáda, Želivského č. p. 54/7. Předmětem dodatků je navýšení 
hodnoty původně vypůjčeného majetku z důvodu technického zhodnocení stavby. Podpisem 
dodatků pověřuje starostu města.  
 
288  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 31, ul. Za Chlumem 751 s paní Věrou Štilipovou na dobu 
určitou jednoho roku. 
 
289  
Pravidla pro zajištění přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., včetně sazebníku 
služeb a úkonů, s účinností od 01.04.2011 a zároveň ruší Pravidla schválená radou města dne 
24.05.2001. 
 
290  
Žádost společnosti Člověk v tísni, o. p. s., o umožnění vstupu do prostor sladovny bílinského 
pivovaru 30. března 2011 v časovém rozsahu 17:30–21:00, za účelem projekce v rámci 
filmového festivalu Jeden svět s tím, že si výše uvedená obecně prospěšná společnost zajistí 
na své náklady veškerá bezpečnostní opatření. 
 
 

II. zamítá 
 
 
291  
Žádost Židovské obce Teplice o finanční příspěvek na vydávání čtvrtletníku Židovské obce 
Teplice – Posel v roce 2011.   
    
292  
Žádost Fotbalového klubu Bílina o mimořádnou finanční dotaci na fotbalový turnaj v Berlíně 
ve dnech 24.–27.3.2011 a na fotbalový turnaj v Sušici ve dnech 10.–13.6.2011.  
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III. souhlasí  
 
293  
V souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s udělením 
výjimky nad počet dětí do výše hygienické kapacity MŠ Síbova, MŠ M. Švabinského a MŠ 
Čapkova dle žádostí ředitelek MŠ pro školní rok 2011/2012. 
 
294  
S nainstalováním odkládacích schránek pro doručovatelku na pozemku p. č. 380/30 v k. ú. 
Bílina – Újezd u domu č. p. 314, Síbova ulice a na pozemku p. č. 1636/1 v k. ú. Bílina u domu 
č. p. 757, sídliště Za Chlumem na žádost Pošty Bílina 1 s tím, že nedojde při její instalaci 
k poškození případné okolní vegetace. 
 
295  
Se záměrem na umístění autoservisu a parkoviště na p. p. č. 2270/9, k. ú. Bílina s podmínkou 
respektování požadavků architekta s tím, že bude maximalizována plocha zeleně.  
 
 

IV. rozhodla 
 
296  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Autobusová doprava – zájezdy v roce 2011“ je nabídka firmy AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – 
Hirsch František, Duchcov. Druhou v pořadí je nabídka firmy DTS Vrbenský, a. s., Most.  
 
297  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Výměna 
oken v DDM – Bílina“ je nabídka firmy Karel Mach, Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy 
Grand-Pol, s. r. o., Havlíčkův Brod. 
 
298  
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) Oprava chodníku SUNN, ulice kpt. Jaroše, Bílina, 
b) Oprava chodníku, ulice Zahradní, Bílina. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
299  
Návrh Městských technických služeb Bílina na odprodej motorového vozidla Škoda Felicia 
Kombi 1,6 LX RZ TPL 79-30, za doporučenou cenu dle znaleckého posudku 14.800 Kč vč. DPH. 
 
300  
Návrh Městských technických služeb Bílina na likvidaci – sešrotování vozidel Multicar M 2510 
TPA 34-41, LIAZ BOBR 16.2 RZ TPA 50-20 a Škoda 706 MTSP 25 RZ TP 99-86, z důvodu 
neprodejnosti. 
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301  
Strategický plán sociálního začleňování v Bílině 2011 – 2014, dle předloženého návrhu. 
 
 

VI. bere na vědomí  
 
 
302  
Informaci o postupu odboru nemovitostí a investic při realizaci stavebních úprav pro fontánu 
ve středu okružní křižovatky Břežánská.  
 
303  
Protokol o otevírání obálek na výběrové řízení na jednatele Rekreačního a sportovního 
zařízení Bílina, s. r. o., s tím, že na příští schůzi rady města budou pozváni všichni uchazeči.  
 
 

VII. stahuje z programu 

 
 
304  
Přidělení nebytového prostoru v I. NP Břežánská 49 s tím, že materiál bude znovu projednán 
na příští schůzi rady města.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

Václav Šlambora 
člen rady města 

 


