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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 20. schůze v roce 2011,  
konané 1. září 2011 

 
 
Usnesení s termínem č.: 
367 taj.  21.09.   
548 taj.  21.09.   
714 taj.  21.09. 
806 taj. (ONI) 21.09. 

758 taj (ONI) 19.10. 
549 taj. (SÚ) 31.10.  
803 taj. (SÚ) 02.11. 
782 taj.  30.11. 

   
Splněná usnesení č.: 578, 698 
 
Trvalá usnesení č.: 
713/11  MTSB  trvale zabezpečit udržování povrchu lávky přes řeku Bílinu 
715/11  taj.  k žádostem přísp. org. předkládat přehled zůstatků jejich fondů 
 
 

 
 

 

R A D A   M Ě S T A 

 

I. ukládá 
 

758  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracovat 
přehled vynaloţených energií v základních školách od roku 2009 dosud.  
         Taj. (ONI) – 19.10. 
      

II. schvaluje 
 

759  
Rozpočtovou změnu č. 107/2011 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská  v celkové výši 11.520 Kč 
na školu v přírodě 24 dětí. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
 
760  
Rozpočtovou změnu č. 117/2011 – navýšení rozpočtu odboru ţivotního prostředí kapitoly 01-
OŢP § 1014-5169 o 150.000 Kč na sluţby útulku pro psy Jimlín.  
 
761  
Rozpočtovou změnu č. 120/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na výkon státní správy 
v roce 2011 ve výši 463.000 Kč. 
 
762  
Rozpočtovou změnu č. 121/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti 
vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 
674.000 Kč. 
 

763  
Rozpočtovou změnu č. 122/2011 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příleţitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 481.000 Kč. 
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764  
Rozpočtovou změnu č. 123/2011 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
o 248.000 Kč z plnění pojistných událostí, na akci Oprava veřejného osvětlení v ulicích 
Studentská a Na Větráku. 
 

765  
Rozpočtovou změnu č. 129/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina a Historickým spolkem města Bíliny ve výši 15.000 Kč na propagaci města Bíliny na 
Mezinárodním dni horníků 10.09.2011 v rámci Historické scény. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
766  
Uzavření smlouvy o zajištění městské hromadné dopravy osob mezi městem Bílina a DPÚK, 
a. s., na měsíc říjen 2011. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

767  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina a společností DHV CR, s. r. o., Praha, jejímţ 
předmětem je zpracování prověřovací dopravní studie vedení silnice I/13. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
768  
Uzavření dodatku č. 1 mezi městem Bílina a společností DHV CR, s. r. o., Praha. 
Předmětem dodatku je postoupení práv a povinností ke smlouvě o dílo na zpracování 
prověřovací dopravní studie. 
 
769  
Zadání územní studie pro lokalitu Větrák – vnitroblok ulic Liptická a Fišerova, dle návrhu 
předloţeného vedoucím stavebního úřadu. 
 
770  
Zadání územní studie pro lokalitu Pod Chlumem, dle návrhu předloţeného vedoucím 
stavebního úřadu. 
 

771  
Zadání územní studie pro lokalitu Severovýchodní rozvojová zóna, dle návrhu předloţeného 
vedoucím stavebního úřadu.  
 
772  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1636/94 k. ú. Bílina o výměře 58 m2 k. ú. Bílina 
za účelem zřízení přístupové cesty k obchodu. 
 
773  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem, „Rekonstrukce 
NTL plynovodu a přípojek Bílina" v k. ú. Bílina,“ ev. č. smlouvy oprávněného: 
DZP/156/2011/ZVB, mezi Městem Bílina jako stranou zavázanou a společností RWE 
GastNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem,  PSČ 401 17, jako stranou oprávněnou. 
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na p. p. č. 1434, 1461/1 k. ú. Bílina. Věcné 
břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 41.950 Kč. Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 

774  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem, „Rekonstrukce 
NTL plynovodu a přípojek Bílina" v k. ú. Bílina,“ ev. č. smlouvy oprávněného: 
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DZP/157/2011/ZVB, mezi Městem Bílina jako stranou zavázanou a společností RWE 
GastNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem  PSČ 401 17, jako stranu oprávněnou. 
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na p. p. č. 1298, 1311, 1434, 1676/3 k. ú. 
Bílina. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 
25.650 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

775  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem, „Rekonstrukce 
NTL plynovodu a přípojek Bílina" v k. ú. Bílina,“ ev. č. smlouvy oprávněného: 
DZP/158/2011/ZVB, mezi Městem Bílina jako stranou zavázanou a společností RWE 
GastNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem  PSČ 401 17, jako stranu oprávněnou. 
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na p. p. č. 1199, 1233, 1268, 1435/1 k. ú. 
Bílina. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 
30.550 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
776  
Provádění přezkumu hospodaření města od roku 2012 v souladu s § 4 odst. 3,4 zákona 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.  

 

777  
Vyplacení náhrady škody (spoluúčasti) v částce 1.000 Kč Sdruţení šesti vlastníků, Důlní 
398, Bílina. 
 
778  
Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na ţáka/dítě, podle kterých bude 
zpracován rozpočet v mateřských a základních školách zřizovaných městem na rok 2012 ve 
výši 2.505 Kč/dítě v mateřské škole, ve výši 1.847 Kč/ţák v základní škole. 
 

779  
Ţádost ZŠ Za Chlumem o pouţití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Za Chlumem 
v celkové výši 281.252 Kč na vybavení dvou učeben interaktivním systémem ve výši 118.440 
Kč a vybavení počítačové učebny ve výši 162.812 Kč, na které rada města vypsala 
29.06.2011 pod č. usnesení III/646 výběrové řízení.     
 
780  
Ukončení nájemní smlouvy č. 245 s č. 543 se společností MUNDIL, s. r. o., z pronájmu 
nebytových prostor v ul. M.Švabinského č.p. 831 s č.p. 831/12 – sklady, kancelář a prodejna 
potravin,  výpovědí k datu 30.09.2011. Nebytový prostor bude zveřejněn k dalšímu pronájmu 
za cenu dle Směrnice MěÚ. 
 

781  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22, ul. Sídl. Za Chlumem 751 s paní Lucií Petrulákovou 
na dobu určitou jednoho roku. 
 

782  
Pracovní skupinu pro přípravu podkladů pro moţné vykoupení vynaloţených investic 
v prostoru autobusového nádraţí ve sloţení: Ing. Jindřich Brunclík, Ing. František Poţivil, Bc. 
René Štěpánek, vedoucí odboru dopravy, vedoucí odboru nemovitostí a investic, vedoucí 
stavebního úřadu a tajemník městského úřadu. Rada města zároveň ukládá tajemníkovi 
městského úřadu svolat pracovní skupinu tak, aby podklady byly předloţeny nejpozději na 
prosincovém zasedání zastupitelstva města.     Taj. – 30.11. 
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783  

Ţádost společnosti TENZA, a. s., o poskytnutí kanceláře v budově městského úřadu na dobu 
určitou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí nebytového prostoru. 
 
 

III. souhlasí 
 
784  
S provedením stavby a zároveň udělení práva provést stavbu na pozemku p. č. 1298, 1676/3 
v k. ú. Bílina, MUDr. Haně Holubové, Ing. Stanislavu Holubovi, Mgr. Haně Holubové a panu 
Ondřeji Drábkovi. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
 

IV. rozhodla 
 

785  
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 
„Zpracování tří územních studií pro rozvojové lokality města Bílina“. 
 

786  
Vyhlásit nabídkové řízení na pojišťovacího makléře, dle návrhu předloţeného vedoucí 
finančního odboru s tím, ţe ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit účast nezávislého 
odborníka k samotnému hodnocení. Se stávajícím makléřem bude ukončena Dohoda 
o pověření a podána výpověď Plné moci, a to k 31.10.2011. 
 
 

V. pověřuje 
 

 

787  
Ing. Františka Poţivila, člena rady města, jednáním na valné hromadě společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o., jejíţ pokračování se koná 01.09.2011. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
788  
Rozpočtovou změnu č. 119/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
městem Bílina a společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v celkové výši 
941.629 Kč na umístění znaku města na betonovou plochu do středového kruhu pro 
vhazování na zimním stadionu ve výši 52.400 Kč a na instalaci deskového výměníku 
a nerezové akumulační nádrţe na vodu s topnou vloţkou pro chlazení ledové plochy na 
zimním stadionu ve výši 889.229 Kč. 
 
789  
Rozpočtovou změnu č. 124/2011 – předfinancování projektu „Zavedení procesního řízení 
Městského úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu podle modelu CAF“ ve výši 2.516 tis. Kč. 
 

790  

Záměr prodeje pozemku p. č. 32/1 o výměře 126 m2 k. ú. Bílina-Újezd, za kupní cenu 250 
Kč/m2.   
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791  
Převod pozemku p. č. 991 k. ú. Bílina formou vydrţení podle § 134 odst. 1) zákona 
č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem se stává paní 
Libuše Jeţková, bytem v Bílině, Litoměřická 52.  
 
792  
Prodej pozemku p. č. 1636/358 o výměře 56 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 
6.720 Kč. Kupujícími jsou paní Thi Lien  Dangová a pan Vo Van Thao, bytem Bílina, 
5. května 76. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
793  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a sdruţením SK ZvŠI a SPC v Bílině. 
Předmětem smlouvy je vybavení na sport. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města.  
 
794  
Prodlouţení uloţení volných finančních prostředků v hodnotě 30 mil. Kč na termínovaném 
vkladu v KB, a. s., na období dalších 6 měsíců.  

 
795  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za kaţdý i započatý měsíc prodlení za opoţděně 
uhrazené dluţné nájemné paní Editě Baláţové. Poplatek z prodlení před zmírněním činil 
427.510 Kč, po zmírnění činí 65.525 Kč. 
 
796  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí roku 2011.  
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 
 
797  
Změnu zřizovací listiny Základní umělecké školy Bílina, Mírové náměstí 21, příspěvkové 
organizace. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
798  
Informaci o průběhu přípravy projektu „Integrované centrum prevence“. 
 

799  
Soupis schválených rozpočtových změn k datu 17.08.2011 
  
800  

Vyjádření právního zástupce k návrhu Ing. Jindřicha Brunclíka, člena zastupitelstva města, 
týkající se zveřejňování zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva na webových 
stránkách města.  
 

IX. bere na vědomí 
 

801  
Ukončení smlouvy o výpůjčce movitých věcí vč. dodatku č. 1, z 03.11.2003, uzavřené mezi 
Městem Bílina a ZŠ Praktická Bílina.  
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802  
Ukončení smlouvy o výpůjčce notebooku a příslušenství vč. dodatku č. 1, z 30.12.2010,  
uzavřené mezi městem Bílina a panem Josefem Horáčkem. 
 
803  
Plnění usnesení rady města č. 547 z 15. června 2011, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloţeno zajistit podání ţaloby na určení vlastnictví pozemku p. č. 2214/2 k. ú. Bílina a 
zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit podání ţaloby ve věci umoţnění vstupu 
geodeta a jeho pomocníka na pozemek p. č. 2214/1 manţelů Luboše a Šárky Pulchartových 
za účelem zaměření a vytýčení hranice pozemku p. č. 2214/2 ve vlastnictví města. 
 Taj. (SÚ – 02.11.)       

804  
Plnění usnesení rady města č. 549 z 15. června 2011, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloţeno zajistit správné zaměření pozemků v lokalitě výstavby nových domů na 
Větráku a zároveň prodluţuje termín plnění usnesení do  31.10.2011. 
 
805  
Splnění usnesení č. 689 z 15.09.2011, kterým pověřila vedoucího odboru nemovitostí a 
investic jednat s ředitelkou Městských technických sluţeb Bílina a s jednatelem společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina o moţnosti poskytování ostrahy areálu 
technických sluţeb a nemocnice firmou Mostecká BS, Most. 
 
806  
Splnění usnesení č. 698 z 15.07.2011, kterým bylo uloţeno tajemníkovi městského úřadu 
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.  
         Taj. (ONI) – 21.09. 
807  
Informaci místostarosty města o zahraniční sluţební cestě do rakouské Vídně.  
 
808  
Dopis občana týkající se jednání nového jednatele Hornické nemocnice s poliklinikou, spol. 
s r. o., Bílina.  
 

X. stahuje z programu 
 

809  
Záměr prodeje pozemku p. č. 269/181 o výměře 261 m2 k. ú. Bílina, a záměr prodeje části 
pozemku p. č. 269/191 o výměře cca 450 m2 k. ú. Bílina. 

 
 

 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. ruší 
 
810  
Usnesení rady města č. 703 z 15. července 2011, kterým rada města v právním postavení 
jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Rekreační a sportovní 



Usnesení rady města z 1. září 2011   7 
 

zařízení Bílina, s. r. o., schválila poskytnutí finančního daru společnosti ve výši 180.000 Kč 
na zakoupení rolby pro úpravu ledové plochy na zimním stadionu. 
 
 

II. souhlasí 
 

 

811  
S mimořádným uvolněním částky 180.000 Kč z rozpočtu společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., na předfinancování nákupu účelového zařízení – rolby. 
 

812  
Se změnou uţívání části restaurace – salónku na zimním stadionu, včetně nutných 
stavebních úprav.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 
 


