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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 25. schůze v roce 2011, 
konané 16. listopadu 2011 

 
Usnesení s termínem č.: 
782 taj.  30.11. 
1121 star.  21.12. 
813 taj. (ONI) 31.12.  
    
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. schvaluje  
 
1075  
Rozpočtovou změnu č.  190/2011 – přijetí daru formou reklamy od SD – 1. strojírenská, 
Bílina, pro Dům dětí a mládeže ve výši 15.000 Kč na akce s účastí skupiny aerobiku – 
CAVIKY, které se uskuteční do 31.12.2011. Rada města zároveň schvaluje navýšení 
rozpočtu DDM Bílina o výše uvedenou částku. 
 

1076  
Rozpočtovou změnu č. 191/2011 – navýšení rozpočtu rezervy rady ve výši 50.000 Kč 
z reklamního plnění dle smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a firmou Litvínovská 
uhelná, a. s., jako dárcem. 
 
1077  
Rozpočtovou změnu č. 192/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 80.000 Kč do rezervy na opravu silnic. 
 
1078  
Rozpočtovou změnu č.193/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 280.000 Kč na realizaci protiskluzového 
nátěru lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13. 
 
1079  
Rozpočtovou změnu č. 194/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč 
z programu podpory kultury a literární fond, mezi městem Bílina jako dárcem a Městským 
pěveckým sborem SCHOLA VIVA BILINENSIS, o. s., jako obdarovaným, na hudebně 
literární pořad 1939 1968 1989, který se bude konat 16.11.2011. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.      
 
1080  
Rozpočtovou změnu č. 195/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 400.000 Kč do údržby bytového hospodářství. 
 
1081  
Rozpočtovou změnu č.  198/2011 – navýšení rozpočtu Městské knihovny v celkové výši 
5.000 Kč na nákup knih.  
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1082  
Rozpočtovou změnu č. 199/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 130.000 Kč na akci „Oprava 
a přepojení veřejného osvětlení u plavecké haly“. Rada města zároveň rozhodla zadat 
opravu veřejného osvětlení u plavecké haly firmě Elektroservis Tejček. 
 
1083  
Rozpočtovou změnu č. 200/2011 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu 
pečovatelské služby Bílina v celkové výši 4.000 Kč. 
 
1084  
Rozpočtovou změnu č. 201/2011 – přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic v celkové výši 62.000 Kč do rozpočtu Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o, Bílina, na pokrytí nápravných opatření z výsledků kontroly bezpečnosti 
práce. 
 
1085  
Rozpočtovou změnu č. 202/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 205.000 Kč na akci „Odstranění 
následků havárie elektroinstalace v plavecké hale“. 
 

1086  
Rozpočtovou změnu č. 203/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 249.000 Kč na pořízení elektrických 
rolovacích mříží. Rada města zároveň rozhodla zadat dodávku rolovacích mříží společnosti 
HAVE, s. r. o., Osek.  
 
1087  
Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu příspěvkové organizace KC 
Kaskáda z nezávazných do závazných ukazatelů v celkové výši  455.000 Kč a další přesuny 
v závazných ukazatelích, dle žádosti ředitelky KC Kaskáda.  
 

1088  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč z Programu podpory kultury 
a literární fond mezi městem Bílina jako dárcem a Pražskou diecézí Církve československé 
husitské jako obdarovaným, na vydání Ročenky Pražské diecéze CČSH – části nazvané 
Bílina s tím, že do příští rady města bude připravena rozpočtová změna. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
1089  
Odměnu ředitelům škol, předškolních, školských a kulturního zařízení, vedoucí Centrální 
školní jídelny, dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., dle návrhu tajemníka městského úřadu.  
 
1090  
Odměnu ředitelce Městských technických služeb Bílina.  
 
1091  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Olgou Kovářovou, na byt č. 5, ul. Sídl. U Nového nádraží 
676, na dobu určitou jednoho roku. 
 

1092  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Vlastou Haasovou na byt č. 4, ul. 5. května 271, na dobu 
určitou jednoho roku. 
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1093  
Dokument „Interní antikorupční program“, dle návrhu předloženého tajemníkem městského 
úřadu. 
 
1094  
Na návrh tajemníka městského úřadu zrušení funkce Technický pracovník, a to k 31.1.2012. 
 
1095  
Na návrh tajemníka městského úřadu zrušení oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, dále 
funkce sociální pracovník–příspěvek na péči I. a II. a funkci příspěvku pro zdravotně 
postižené, a to k 31.12.2011, v souvislosti se sociální reformou platnou od 01.01.2012. 
 
1096  
Na návrh tajemníka městského úřadu změnu pracovních činností vyplývajících ze změny 
kompetencí v oblasti sociálních služeb platných od 01.01.2012 u funkcí vedoucí oddělení 
pomoci v hmotné nouzi,  sociální pracovník  III.  a  VI.      
 
1097  
Odpis nedobytné pohledávky:  
a) za paní Věru Petříčkovou ve výši 1.476 Kč za nezaplacený nedoplatek vyúčtování služeb 

za rok 2010, 
b) za pana Ladislava Gabča ve výši 13.765 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
c) za pana Ladislava Gabča ve výši 6.892 Kč za nezaplacenou odběratelskou fakturu, 
d) za paní Katarínu Demeterovou ve výši 1.875 Kč za nezaplacenou odběratelskou fakturu, 
e) za paní Janu Bánomovou ve výši 2.247,70 Kč za nezaplacenou odběratelskou fakturu. 
 
1098  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „L0 57 Bílina, 
oblast Srbsko – kabelizace NN“  ev. č. smlouvy oprávněného: IE – 12 – 4001067/165  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. č. 1194/1, k. ú. Bílina. 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.   
 
1099  
Plán odpisů dlouhodobého hmotného majetku Městských technických služeb Bílina na rok 
2012, dle návrhu předloženého ředitelkou. 
 
1100  
Harmonogram zasedání Rady města Bíliny, dle návrhu předloženého tajemníkem městského 
úřadu, tzn. v následujících termínech: 
leden  11., 25.  červenec 18. 
únor  8., 29.   srpen  8., 29. 
březen  14., 28.  září  19. 
duben  11.   říjen  3., 17., 31. 
květen  2., 16., 30.  listopad 14., 28. 
červen  13., 27.  prosinec 19. 
 
 

II. zamítá 
 

1101  
Žádost paní Marie Řezáčové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou.  



Usnesení RM z 16. listopadu 2011  4 
  

1102  
Žádost paní Pavlíny Kokyové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 

III. souhlasí 
 
1103  
S realizací přístavby tří squashových kurtů k objektu č. p. 271 v Alšově ulici, dle návrhu 
předloženého majitelkou objektu. 
 
 

IV. rozhodla 
 
1104  
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.  
 
1105  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Dodání 
VoIP telefonní ústředny včetně telefonních přístrojů Bílina“ je nabídka firmy Telefónica, 
Praha. Druhou v pořadí je nabídka firmy SPOJLING, Praha. 
 
1106  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na kompletní rekonstrukci 
Teplické ulice v Bílině, včetně inženýrské činnosti potřebné pro stavební povolení“ je nabídka 
firmy AZ CONSULT, spol. s r. o., Ústí nad Labem. Druhou v pořadí je nabídka firmy Valbek, 
spol. s r. o., Ústí nad Labem. 
 
1107  
Uplatnit návrh na zařazení ploch do připravované změny č. 3 Územního plánu sídelního 
útvaru Hrobčice pro část cyklostezky Bílina – Kostomlaty a in-line dráhy v k. ú. Radovesice 
u Bíliny, dle návrhu předloženého stavebním úřadem.  
 
 

V. stanovuje 
 

1108  
Celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Bílina s účinností od 01.01.2012 na 113, 
vč. 22 pracovníků na veřejně prospěšné práce, dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102, písm. j), 
v platném znění. 
 
 

VI. pověřuje 
 
1109  
Pana Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D., člena rady města, zastupováním vedení města ve dnech 
24.–26.11.2011.  
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VII. stanovuje 
 
1110  
Dle § 108 odst. 2. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích může závěsný odznak se státním znakem 
ČR použít člen/ka zastupitelstva města, pan Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., a to za účelem 
svatebních obřadů, které se uskuteční 26. listopadu 2011.  
 
 

VIII. jmenuje 
 
1111  
Na návrh tajemníka městského úřadu, paní Ing. Janu Rogulovou, do funkce vedoucí 
finančního odboru, s účinností od 01.02.2012. 
 
 

IX. projednala 
 
 

1112  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost ze dne 7. 11. 2011 
a ukládá tajemníkovi MěÚ pověřit vedoucího odboru dopravy k zajištění úkolu z komise 
č. 12., kterým  komise doporučuje prověřit a zajistit obnovení svislého dopravního značení 
v SUNN. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
1113  
Rozpočtovou změnu č. 196/2011 – přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ, a. s., ve výši 
74.200 Kč na akci „Výsadba zeleně v mateřských školách“. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
1114  
Rozpočtovou změnu č. 197/2011 – přijetí daru od ČEZ, a. s., v celkové výši 1.470.000 Kč. 
Zároveň doporučuje pověřit starostu podpisem smlouvy. 
 
1115  
Rozpočet města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2012 v této výši: 
                       Celkové příjmy ve výši:                 242.367.000 Kč  
                                 Financování ve výši:                         89.955.000 Kč 

Celkové výdaje ve výši:                 332.322.000 Kč  
 
1116  
Opis nedobytné pohledávky: 
a) za pana Jaroslava Gabča ve výši 38.141 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
b) za paní Margitu Kováčovou ve výši 46.536 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
c) za pana Josefa Baláže ve výši 21.704 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
d) za pana Václava Veselého ve výši 52.459 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
e) za paní Katarínu Demeterovou ve výši 61.550 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
f) za pana Pavla Fajta ve výši 112.368 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
g) za paní Pavlínu Drapákovou ve výši 88.105 Kč za nezaplacené dlužné nájemné, 
h) za pana Štefana Piskoru ve výši 35.928 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 
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1117  
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2012, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v těchto termínech: 16. února, 19. dubna, 21. června, 
6. září, 11. října a 6. prosince 2012.  
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 
 
 
1118  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2011 o omezení provozu povolených výherních 
hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních systémů – terminálů, na celém území města 
Bíliny, s účinností od 01.01.2012, dle návrhu předloženého finančním odborem.  
 
1119  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 05/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního 
systému se sazbou 5.000 Kč na tři měsíce a s účinností od 01.01.2012, dle návrhu 
předloženého finančním odborem. 
 
 

XII. bere na vědomí 
 

1120  
Odpovědi odboru nemovitostí a investic na otázky člena Zastupitelstva města Bíliny, Ing. 
Petra Rosenkranze. 
 
1121  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic ohledně zbylého armovacího železa ze 
stavby lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13 a zároveň ukládá starostovi města jednat 
o možnosti odkoupení armovacího železa některou ze stavebních firem.          Star – 21.12.   
 
1122  
Informace vedoucího odboru nemovitostí a investic ohledně možností rozvodu tepla v Hotelu 
U Lva.  
 
1123  

Informaci tajemníka městského úřadu o sjednocení administrace a výplatního místa 
nepojistných dávek na odboru sociálních věcí a zdravotnictví od 01.01.2012 s tím, že dojde 
ke změně kompetencí v rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči 
a dávek pro zdravotně postižené z pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností na Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky. 
 
1124  
Výsledky průzkumu spokojenosti občanů/zákazníků, předložené vedoucí živnostenského 
úřadu. 
 
1125  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 02.11.2011. 
 
1126  
Zápis z jednání komise pro rozvoj města z 31.10.2011. 
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1127  
Zápisy z komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města 
z 30. září 2011 a z 31. října 2011. 
 
1128  
Informace RNDr. Jaroslava Herzingera, jednatele společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, týkající se změn praktických lékařů a organizačních změn 
v Hornické nemocnici s poliklinikou Bílina, s. r. o. 

 
 

XIII. stahuje z programu 
 
 
1129  
Materiál č. 735 – návrh pana Michala Mleje, člena rady města, na změnu Jednacího řádu 
Zastupitelstva města Bíliny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Michal Mlej 
člen rady města 

 

 


