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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 5. schůze v roce 2011 
konané 16. 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 
 
211  
Rozpočtovou změnu č. 13/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Domovem důchodců Bystřany, příspěvková organizace, ve výši 10.000 Kč na realizaci 
projektu „Životní příběh – klíč k lidskému srdci“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
212  
Rozpočtovou změnu č. 14/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Svazem tělesně postižených v České republice, okresní organizace Teplice, na 26. ročník 
sportovního setkání vozíčkářů, zdravotně mentálně postižených dětí a mládeže v Teplicích ve 
dnech 27. – 29.5.2011 ve výši 5.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
 
213  
Rozpočtovou změnu č. 18/2011 – poskytnutí finančního příspěvku na činnost Bílinským 
lázním, o. p. s., ve výši 50.000 Kč. 
 
214  
Rozpočtovou změnu č. 20/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Bílinským gymnáziem, o. p. s., ve výši 24.000 Kč na lyžařský výcvik 24 dětí.  Bude hrazeno 
z rezervy pro školy v přírodě. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
215  
Rozpočtovou změnu č. 22/2011 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
o 600.000 Kč na akci „Odstranění havarijních závad v MŠ Švabinského“. 
 
216  
Rozpočtovou změnu č. 23/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory 
kultury a literární fond mezi městem Bílina a  Člověkem v tísni, o. p. s., ve výši 45.000 Kč na 
Mezinárodní filmový festival Jeden svět 2011. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
217  
Rozpočtovou změnu č. 24/2011 – navýšení rozpočtu odboru školství a kultury ve výši 
110.000 Kč na vydávání Bílinského zpravodaje. 
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218  
Rozpočtovou změnu č. 25/2011 – navýšení rozpočtu z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací MŠ Švabinského ve výši 25.000 Kč na dopravu na výlety, ZŠ Aléská  ve 
výši 10.000 Kč na grafomotorický kurz, ZŠ Lidická ve výši 15.000 Kč na školní projekty 
v I. pololetí 2011 a dále uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací mezi městem Bílina a Českým svazem včelařů Bílina, 
o. s., ve výši 15.000 Kč na vzdělávací akce, seminář a léčbu včelstev v roce 2011. Podpisem 
smluv pověřuje starostu města.  
 
219  
Rozpočtovou změnu č. 27/2011 – přesun finančních prostředků ve výši 100.000 Kč z rozpočtu 
odboru školství a kultury do rozpočtu KC Kaskáda na pokrytí spoluúčasti na projektech. 
 
220  
Odpisový plán MŠ M. Švabinského, MŠ Čapkova, MŠ Síbova, ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem, ZŠ 
Aléská, Centrální školní jídelny, ZUŠ, DDM a KC Kaskáda na rok 2011 dle žádostí ředitelek 
a ředitelů příspěvkových organizací, v celkové výši 1.804.000 Kč. 
 
221  
Čerpání  rozpočtu odboru školství a kultury na úhradu občerstvení ve výši 14.000 Kč na Den 
učitelů – volejbalový turnaj „Bílinský bakalář“, který pořádá ZŠ Hostomice.  
 
222  
Vyplacení náhrady škody v  částce 1.000 Kč panu Romanu Čapkovi, bytem Za Chlumem 722, 
Bílina. 
 
223  
Uzavření dodatku č. 5 smlouvy o výpůjčce movitého a nemovitého majetku v majetku města 
na adrese Bílina, Pražská 206/95, který je určený a slouží k poskytování zdravotní péče 
v nestátním zdravotnickém zařízení Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o., Bílina, 
a to do 31.12.2011. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
224  
Uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku uzavřené mezi městem Bílina a členy rady 
města Ing. Jindřichem Brunclíkem, panem Václavem Šlamborou, jejichž předmětem je 
výpůjčka notebooku a příslušenství. Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
 
225  
Uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Bílina a panem Pavlem 
Prchalem, předsedou dozorčí rady Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jejímž 
předmětem je výpůjčka notebooku a příslušenství. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
226  
Uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi KC Kaskáda a městem Bílina, jejímž 
předmětem je výpůjčka notebooku a příslušenství. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
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227  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP –12– 
4002433/VB 001 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 2.660 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

228  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV –12– 
4009332/VB 001 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 3.220 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
229  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV –12– 
4009234/VB 001 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 700 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
230  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem bd043 Bílina-
přípojka MM, KC Kaskáda, ev. č. smlouvy oprávněného: IV-12-4002860  mezi městem Bílina 
jako stranou zavázanou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, Teplická 
874/8, PSČ 405 02 jako stranu oprávněnou. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene 
na p. p. č. 1951 a 1961/5 k. ú. Bílina. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, 
bezúplatně. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

231  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem Přípojka NN pro RD 
na p. p. č. 2165/2 ul. B. Němcové – Bílina v k. ú. Bílina, ev. č. smlouvy oprávněného: IP 12—
4001932/VB001   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. p. č. 2195/2 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.   
 
232  
Záměr pronájmu částí pozemků částí p. p. č. 227/6 o výměře 787 m2, část p. p. č. 227/8 o 
výměře 17717 m2, část p. p. č.   82/2 o výměře 139 m2, část p. p. č.   99/2 o výměře 6752 m2, 
st. p. č. 93 o výměře 157 m2, st. p. č. 94 o výměře 192 m2 k. ú. Chotovenka a část p. p. č. 
146/6 o výměře 12083 m2, část p. p. č. 146/13 o výměře 1159 m2, část p. p. č. 146/14 o 
výměře 307 m2, část p. p. č. 146/15 o výměře 75 m2 k. ú. Štrbice dle geodetického vytyčení, 
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za účelem provozování činnosti motoristického sportovního areálu s tím, že žadatel se 
zavazuje ke splnění všech podmínek daných legislativou stanovených pro tento účel využití 
pozemků. Cena za pronájem nemovitostí bude stanovena dle znaleckého posudku, nebo 
dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem.  
 
233  
Žádost pana Jiřího Kučery o udělení souhlasu s výstavbou přístřešku pro osobní automobil na 
části pozemku p. č. 1729/1 v k. ú. Bílina. 
 
234  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, ul. 5. května 268 se slečnou Anetou Šamonilovou, na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
235  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, ul. SuNN 675 s paní Jitkou Bělochovou, na dobu 
určitou jednoho roku. 
 
236  
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v II. NP Komenského 38 pro činnost nevýdělečného 
občanského sdružení Obce baráčníků na dobu určitou do 31.12.2011. 
 

237  
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v objektu bývalého pivovaru pro činnost 
nevýdělečného občanského sdružení Historického spolku města Bíliny na dobu určitou do 
31.12.2011. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
238  
Zadání projektové dokumentace na stavbu „Řešení odvodu srážkových vod v sídlišti Za 
Chlumem“ s tím, že po vypracování projektové dokumentace bude stavba opětovně 
předložena radě města ke schválení. 
 

239  
Úpravu směrnice č. 4/2007 – zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina, v článku III. 
Kategorie zakázek dle výše finančního plnění takto: Kategorie A – do 250.000 Kč bez DPH, 
Kategorie B – 250.000 Kč – 500.000 Kč bez DPH. V tomto smyslu se upravuje i příloha č. 1 
a č. 2 k Pravidlům pro přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina, 
s okamžitou platností. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. 
 
240  
Ukončení nájemní smlouvy s panem Tomislavem Picklem z pronájmu nebytových prostor 
v II. NP, Mírové nám. č. 46 – prodejna nábytku, dohodou k datu 31.03.2011. Nebytový 
prostor bude zveřejněn k dalšímu pronájmu za cenu dle Směrnice MěÚ. 
 
241  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Severočeským sdružením obcí, jejímž předmětem je 
bezúplatné výpůjčení zařízení pro sledování hladin vodních toků. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
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242  
Změnu termínu konání 6. zasedání rady města z 30. na 28.3.2011 a zároveň schvaluje konání 
rady města v mimořádném termínu 6.4.2011. 
 
 

II. zamítá 
 

243  
Žádost Oblastní charity Most, Střediska azylového bydlení Osek o poskytnutí mimořádného 
finančního příspěvku na provoz Centra „Rodina v tísni“. 
 
244  
Žádost pana Václava Mojžiše o udělení výjimky při oddávání s tím, že výjimky budou 
udělovány zcela výjimečně.  
 
245  
Žádost Arkadie, společnosti pro komplexní péči o zdravotně postižené, o finanční dotaci na 
vybavení stacionáře. 
 
246  
Žádost Šance žít Chomutov o poskytnutí finanční dotace na realizaci kulturních aktivit 
v domě se soustředěnou pečovatelskou službou. 
 
247  
Žádost Českomoravské myslivecké jednoty okresní myslivecký spolek Teplice o finanční 
příspěvek na hodnocení a CHP trofejí zvěře ulovené v regionu. 
 
248  
Žádost Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 na podporu projektu Obnova 
pietního místa jezdecké srážky u Střezetic – Pomník padlým koním.  
 
 

III. neschvaluje 
 
249  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 288  z pronájmu nebytových prostor v I NP, Wolkerova 73 – 
prodejna textilního zboží, pokud bude v nejbližší době uzavřena smlouva o uznání dluhu 
a splátkový kalendář. 
 

IV. jmenuje 
 
 
250  
Komisi pro otevírání obálek na výběrové řízení na jednatele společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ve složení: Ing. Ladislav Kvěch, Bc. Zdeněk Rendl, Petra 
Prchalová.  
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V. pověřuje 
 
251  
Pana Michala Mleje jednáním s řetězci, které se zabývají prodejem knih, o možnosti obsazení 
nebytového prostoru na Mírovém náměstí č. 87. 

 
 

VI. projednala 
 
252  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost ze 07.03.2011 a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu uložit vedoucímu odboru investic a ředitelce Městských 
technických služeb Bílina předložit do jednání rady města 30. března 2011 zpracování 
vyjádření k příslušným bodům tohoto zápisu:  

a) vedoucí odboru nemovitostí a investic – bod č. 1 
b) ředitelka MTSB – bod č. 2  

 

 
VII. rozhodla 

 
253  
Zrušit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Provádění oprav bytových 
jednotek v DPS v roce 2011“. 
 
254  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Správa a 
údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2011“ je nabídka 
firmy KOLOS-Miroslav Kopačka Teplice. Druhou v pořadí je nabídka firmy SiM Silnice Mstišov, 
s. r. o. 
 
255  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Správa a 
údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2011“ je nabídka firmy 
ZNAČKY DUBÍ – Petr Fejfar. Druhou v pořadí je nabídka firmy SOMARO CZ, s. r. o., Praha.  
 
256  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Statické 
zajištění obřadní síně – hřbitov“ je nabídka firmy MPM DUX, s. r. o., druhou v pořadí je 
nabídka Stavební firma NAO, s. r. o., Teplice. 
 
257  
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 střechy objektu KC Kaskáda – Bílina, 
b) Sanace letního amfiteátru – Bílina, Kyselka, 
c) Zpevnění cest u garáží – Bílina, 
d) Projekční práce – kompletní zateplení objektů polikliniky v Bílině. 
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258  
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 
„Poskytování právních služeb městu Bílina“. 
 
259  
Zadat zakázku malého rozsahu „Provádění oprav bytových jednotek v DPS v roce 2011“, dle 
směrnice č. 04/2007 firmám Žejdlík Josef Bílina, ABS-Stavební společnost, s. r. o., Bílina, 
Čestmír DUDA-STAVO Bílina, YSSEN, spol. s r. o., Litvínov, jako specializovanou zakázku s tím, 
že cena za jednu bytovou jednotku nesmí přesáhnout cenu 175.000 Kč vč. DPH a minimální 
doba záruky na dílo bude 72 měsíců.  
 
260  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna nákladního výtahu v MŠ Žižkovo 
údolí v Bílině“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Výtahy Vaněrka Duchcov, jako 
specializovanou zakázku. Odbor nemovitostí a investic připraví do příští schůze rady města 
rozpočtovou změnu.  
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
261  
Rozdělení finančních příspěvků sportovním organizacím na rok 2011, dle návrhu 
předloženého komisí pro školství, kulturu a sport. 
 
262  
Podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad, opatření 4.1 
Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu na projekt s názvem „Sport a 
hry bez hranic“ s celkovými náklady ve výši 28.039.004 Kč a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit financování projektu ve výši 4.205.855 Kč, tj. 15 % z celkových nákladů projektu. 
Celkové náklady projektu ve výši 28.039.005 Kč jsou zároveň celkovými způsobilými výdaji 
projektu.  Rada města zároveň doporučuje schválit zajištění předfinancování projektu ve výši 
100 % celkových nákladů projektu, tj. 28.039.005 Kč. Předfinancování projektu bude 
zajištěno z prostředků města.  
 
263  
Rozpočtovou změnu č. 21/2011 – přijetí investiční dotace od Státního fondu životního 
prostředí České republiky na projektovou dokumentaci akce „Zateplení a výměna oken Za 
Chlumem 751 a SUNN 675“ v celkové výši 171.360 Kč. 
 
 

IX. bere na vědomí 
 
 
264  
Ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku z 17.02.2011  uzavřené mezi členem rady 
města Ing. Jindřichem Brunclíkem a městem Bílina (notebook a příslušenství). 
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265  
Informaci vedoucí finančního odboru o podmínkách vedení běžného účtu u společností 
UniCredit Bank, a. s., a České spořitelny, a. s., a zároveň bere na vědomí splnění usnesení 
č. 14 z 12. ledna 2011, kterým bylo starostovi a místostarostovi města uloženo prověřit 
podmínky pro vedení běžného účtu se zástupci společnosti UniCredit Bank, a. s., a České 
spořitelny, a. s., a o výsledku informovat radu města. 
 
266  
Splnění usnesení č. 126 z 23. února 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
svolat schůzku se zástupci společnosti ČEZ, a. s., ohledně cenových podmínek stanovených 
ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie z nově budovaného 
horkovodu do objektů ve vlastnictví města a zároveň pověřuje Ing. Jaroslava Bureše a Ing. 
Františka Poživila předložením nezávislého posudku a podkladů do příští schůze rady města.  
 
267  
Splnění usnesení č. 127 z 23. února 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
připravit do příští schůze rady města podklady pro vypsání výběrového řízení na komplexní 
právní služby. 
 

268  
Stav pohledávek dlužného nájemného za nebytové prostory k 7.3.2011. 
 

269  
Nabídku pana Jána Boháče, zástupce společnosti Drůbež Palmovka – Divize Teplice s tím, že 
na příští jednání rady města budou pozváni i ostatní zájemci o nebytový prostor v I. NP 
Břežánská 49.  
 
270  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic ohledně komunikace se Státním fondem 
životního prostředí, týkající se dotace na zateplení MŠ Aléská. 
 
271  
Zápis z jednání bytové komise ze 7.3.2011, včetně seznamu žadatelů o byt.  
 
272  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 7.3.2011. 
 
273  
Zápis z 1. jednání komise pro rozvoj města z 12. ledna 2011. 
 

274  
Zápis z komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města 
z 31. ledna a 28. února 2011. 
 

X. stahuje z programu  
 
275  
Přidělení nebytového prostoru v I. NP Mírové náměstí 87. 
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276  
Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
fasády – Mírové náměstí č. p. 87“ s tím, že do příští rady města budou předloženy prověřené 
rozpočty. 
 
 

 

 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 
 
 

I. schvaluje 
 
 
277  
Ceník za poskytování služeb na tenisových kurtech, s účinností od 21.3.2011, dle návrhu 
předloženého jednatelem společnosti.  
 
 

II. bere na vědomí  
 
 
278  
Materiál č. 167, předložený jednatelem společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., týkající se technického stavu rolby a zajištění kvality ledu na zimním stadionu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 

 


