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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 22. schůze v roce 2011,  
konané 5. října 2011 

 
 
Usnesení s termínem č.: 
714 taj.  19.10. 
806 taj. (ONI) 19.10. 
548 taj.  19.10.  
758 taj (ONI) 19.10. 

549 taj. (SÚ) 31.10.  
803 taj. (SÚ) 02.11. 
782 taj.  30.11. 
813 taj. (ONI) 31.12.

  
Splněná usnesení č.: 889 
 
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. revokuje 
 
905  
Usnesení rady města č. 757 z 26. srpna 2011, kterým rada města souhlasila s pronájmem 
nebytových prostor v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., dle návrhu 
předloţeného jednatelem nemocnice.  
 
 

II. schvaluje 
 
 
906  
Rozpočtovou změnu č. 161/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu stavebního úřadu ve výši 12.000 Kč. 
 
907  
Rozpočtovou změnu č. 163/2011 – přijetí dotace ve výši 1.381.568,40 Kč pro ZŠ Za 
Chlumem z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 1. záloha. 
 
908  
Rozpočtovou změnu č. 164/2011 – přijetí dotace ve výši 263.000 Kč a přesun podílu města 
z kapitoly 02 ve výši 26.000 Kč na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality Bílina“ 
z programu Prevence kriminality a extremismu – ÚSVIT 2011. 
 
909  
Rozpočtovou změnu č. 165/2011 – přesun finančních prostředků v celkové výši 376.000 Kč 
na akci „Oprava fasády – Mírové náměstí č. p. 21“. 
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910  
Ţádost ředitelky ZŠ Za Chlumem o pouţití finančních prostředků z investičního fondu 
v celkové výši 289.440 Kč na zakoupení myčky nádobí do školní jídelny.  
 
911  
Přijetí daru v celkové hodnotě 46.800 Kč od nadačního fondu Veolia se sídlem Paříţská 11, 
Praha 1. Předmětem daru je hřiště na pétanque. 
 
912  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Asociací víceúčelových ZO 
technických sportů a činností České republiky, Bílina ve výši 8.000 Kč na Český pohár 
v bikrosu BMX v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
 
913  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1636/94 o výměře cca 58 m2 k. ú. Bílina za účelem 
zřízení přístupové cesty k obchodu. Nájemcem je Lien Thi Dangová a Vo Van Thao, Bílina. 
Podpisem smlouvy o pronájmu pověřuje starostu města. 
 
914  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Terezii Šuchovou ve výši 3.240 Kč za nezaplacené 
dluţné nájemné za pronájem pozemku. 
 
915  
Výši měsíčního nájemného ve výši 35 Kč za 1 m2 podlahové plochy  bytu v bytech (s dříve 
tzv. regulovaným nájmem) ve vlastnictví města Bíliny, s účinností od 01.01.2012. 
 
916  
Pronájem nebytových prostor (levá strana prostor v ulici Seifertova 105) třetí osobě – 
podnájemci jménem František Moudrý, pro účely kanceláře pojišťovny ČSOB. 
 
917  
Uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce souboru movitých a nemovitých věcí, 
uzavřené 08.03.2006 mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina. Předmětem dodatku je souhlas s podnájmem budovy č. p. 206, budovy bez č. p. a č. 
e. (garáţ), pozemku p. č. 430 o výměře 2 369 m2 a pozemku p. č. 428 o výměře 574 m2 panu 
Václavu Šlamborovi, IČ 60232617, se sídlem Za Chlumem 814. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města.  
                                       
918  
Uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce souboru movitých a nemovitých věcí, 
uzavřené 08.03.2006 mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina. Předmětem dodatku je souhlas s podnájmem budovy č. p. 206 společnosti 
Diagnostická laboratoř, s. r. o., IČ 286988878, se sídlem Českobratrská 738, Teplice. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
919  
Odpis nedobytných pohledávek za blokové pokuty na místě nezaplacené, v celkové hodnotě 
104.490 Kč. 
 
920  
Záměr poskytnutí finančního daru ve výši 27.400 Kč z programu podpory kultury a literární 
fond na kalendář „Sochy 2012“ s tím, ţe do příští rady připraví finančního odbor rozpočtovou 
změnu. 
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III. souhlasí 
 
921  
S podnájmem nemovitostí uvedených v návrhu z 24.08.2011 předloţeném jednatelem 
společnosti Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., IČ 61325422 se sídlem Praţská 206, 
418 01 Bílina,  podnájemci panu Václavu Šlamborovi, IČ 60232617, se sídlem Za Chlumem 
814, Bílina. 
 
922  
S podnájmem nemovitosti v areálu Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina, firmě 
Diagnostická laboratoř, s. r. o., IČ 286988878, se sídlem Českobratrská 738, Teplice. 
 
923  
Se zahájením a provedením stavebních prací na recepci v Hornické nemocnici s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. 
   
 

IV. rozhodla 
 
924  
Zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Zpracování tří územních studií pro rozvojové lokality města Bílina“. 
 
925  
Zadat nátěr pergoly od KD Fontána k poště Za Chlumem v Bílině firmě ADOS, s. r. o., 
Hrobčice. Zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 160/2011 – přesun finančních prostředků 
v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 198.000 Kč na nátěr 
pergoly od KD Fontána k poště Za Chlumem v Bílině. 
 
926  
Zadat vybudování zábradlí podél chodníku v ul. Jenišovská v Bílině firmě METALIMPEX 
Group, s. r. o., Teplice. 
 
927  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy SPC v ZŠ Aléská 
v Bílině“, dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě H.P.M. Servis, s. r. o., Most, jako 
specializovanou zakázku. 
 
928  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Komunikace pro chodce v ul. Jenišovská 
v Bílině“ dle Směrnice č.04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, stavební firmě Ţejdlík Josef, Bílina, jako 
specializovanou zakázku. 
 
 

V. pověřuje 
 
 
929  
Ředitele Městské policie Bílina připravit návrh k restrikci nabízení sexuálních sluţeb ve 
městě.  
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VI. jmenuje 
 
930  
Pana Václava Šlamboru, a paní Jitku Brejníkovou členy správní rady společnosti Bílinské 
lázně, o. p. s., (1. funkční období). 
 
931  
Pana Ing. Františka Poţivila, paní Naděţdu Maurerovou, pana Bc. Zdeňka Rendla a členy 
správní rady společnosti Bílinské lázně, o. p. s., (2. funkční období). 
 
932  
Pana MUDr. Jaroslava Čermáka členem dozorčí rady společnosti Bílinské lázně, o. p. s., 
(1. funkční volební období) a pana Michala Mleje, členem dozorčí rady společnosti Bílinské 
lázně, o. p. s., (2. funkční období). 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
933  
Usnesení zastupitelstva města č. III/174 ze dne 24. června 2010, kterým byl schválen záměr 
prodeje nemovitostí v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 
1681/34 o výměře 514 m2, budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/35 o výměře 541 m2, 
budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/37 o výměře 780 m2, části pozemku p. č. 1681/33 
o výměře cca 3 400 m2, vše k. ú. Bílina, za cenu obvyklou navýšenou o náklady spojené 
s prodejem nemovitostí, s předkupním právem pro současného nájemce.  
 
934  
Usnesení zastupitelstva města č. II/277 ze dne 30. září 2010, kterým byl schválen záměr 
prodeje nemovitostí v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 
1681/31 o výměře 537 m2 za cenu obvyklou ve výši 1.300.000 Kč a části pozemku p. č. 
1681/33 o výměře cca 700 m2, k. ú. Bílina, za cenu dle cenové mapy 130 Kč/m2, 
s předkupním právem pro současného nájemce. Celková cena bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem nemovitostí. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
935  
Rozpočtovou změnu č. 158/2011 – přijetí dotace ze SFŢP ve výši 4.451.000 Kč za akci 
zateplení MŠ Švabinského a Síbova. 
 
936  
Rozpočtovou změnu č. 162/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu stavebního úřadu ve výši 2.500.000 Kč na výkup nemovitostí.  
 
937  
Záměr umístění městského muzea/galerie do objektu Husitské bašty a Inhalatoria.  
 
938  
Záměr vykoupení objektu Husitské bašty. 
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939  
Záměr prodeje domu č. p. 270 v ul. Vrchlického a pozemkové parcely č. 1756 pod stavbou 
o výměře 229 m2 a p. p. č. 1757 (zahrada) v k. ú. Bílina, za kupní cenu obvyklou, která dle 
znaleckého posudku činí 2.300.000 Kč. 
 
940  
Pověření místostarosty města vypracováním návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, kdy 
předmětem smlouvy bude část areálu lázní Kyselka.  
 
941  
Záměr prodeje nemovitostí v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. 
č. 1681/34 o výměře 514 m2, budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/35 o výměře 541 m2, 
budovy bez čp/če s pozemkem p. č.1681/37 o výměře 780 m2 za cenu obvyklou ve výši 
3.000.000 Kč, části pozemku p. č. 1681/33 a části pozemku p. č. 1681/38 o celkové výměře 
cca 1 690 m2 vše k. ú. Bílina, za cenu dle cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 
130 Kč/m2, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí, s předkupním právem pro 
současného nájemce. 
 
942  
Záměr prodeje nemovitostí v areálu bývalých kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. 
č. 1681/31 o výměře 537 m2 za cenu obvyklou ve výši 1.100.000 Kč, části pozemku p. č. 
1681/33 a části pozemku p. č. 1681/1 o celkové výměře cca 700 m2, vše k. ú. Bílina, za cenu 
dle cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 130 Kč/m2, navýšenou o náklady 
spojené s prodejem nemovitostí, s předkupním právem pro současného nájemce. 
 
943  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1770/3 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2.   
 
944  
Záměr části prodeje pozemku p. č. 2189/1 o výměře cca 200 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
50 Kč/m2.   
 
945  
Prominout zbylý poplatek z prodlení paní Zdeňce Krokové za opoţděně uhrazené dluţné 
nájemné. 
 
946  
Prominout zbylý poplatek z prodlení paní Dáše Baláţové za opoţděně uhrazené dluţné 
nájemné. 
 
947  
Vstup města Bílina do Euroregionu Krušnohoří. 
 
948  
Uzavření smlouvy o zajištění městské hromadné dopravy osob mezi městem Bílina a 
Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova, a. s., dle předloţeného návrhu. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
949  
Záměr zúčastnit se v roce 2012 Programu Podpora terénní práce a poţádat o účelovou 
dotaci se spoluúčastí města (ve výši nejméně 30 % z celkového rozpočtu projektu). Celková 
výše bude upřesněna v návrhu rozpočtu města na rok 2012.  
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950  
Odpis nedobytných pohledávek za Kateřinu Gurbovičovou za blokové pokuty na místě 
nezaplacené, v celkové výši 44.000 Kč. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
951  
Ţádost manţelů Kříţových a paní Zdeňky Hánové o prodej pozemku p. č. 269/181 a části 
pozemku p. č. 269/191 vše k. ú. Bílina. 
 
 

X. předkládá zastupitelstvu města k   p r o j e d n á n í 
 
 
952  
Ţádost ředitelky Městských technických sluţeb Bílina o zakoupení pracovního vozidla pro 
vysprávku vozovek se zapojením rezervního fondu na úhradu leasingových splátek vč. 
akontace ve výši 1 mil. Kč.  
 
953  
Ţádost ředitelky Městských technických sluţeb Bílina o souhlas se zakoupením pracovního 
vozidla na středisko veřejné zeleně se zapojením rezervního fondu na úhradu leasingových 
splátek vč. akontace ve výši 200 tis. Kč. 
 
954  
Návrh členů B10 na zveřejňování zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva města na 
webových stránkách města. 
 
 

XI. bere na vědomí 
 
955  
Splnění usnesení č. 547 z 21. září 2011, kterým bylo ředitelce Městských technických sluţeb 
a tajemníkovi městského úřadu uloţeno pověřit vedoucího odboru dopravy předloţit 
vyjádření k příslušným bodům zápisu z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu 
a bezpečnost z 05.09.2011. 
 
956  
Ukončení nájemní smlouvy č. 633 se společností Vrata-servis SÝKORA, s. r. o., z pronájmu 
nebytových prostor v ul. Tyršova č. p. 320 – prodejna dveří a vratové techniky, výpovědí 
k datu 30.10.2011. Nebytový prostor bude zveřejněn k dalšímu pronájmu za cenu dle 
směrnice MěÚ. 
 
957  
Informaci místostarosty města k zahraniční sluţební cestě do slovenského partnerského 
města Stropkov, která se uskutečnila 22.–25. září 2011. 
 
958  
Zápis z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 21.9.2011. 
 
959  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 19.09.2011. 
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960  
Zprávu o stavu a budoucím rozvoji Městského kamerového dohlíţecího systému. 
 
961  
Ukončení prvního funkčního období pana Ing. Františka Poţivila, paní Naděţdy Maurerové, 
pana Bc. Zdeňka Rendla a pana Romana Šebka, členů správní rady společnosti Bílinské 
lázně, o. p. s. 
 
962  
Ukončení prvního funkčního období paní Mgr. Zdeňky Hanzlíkové a pana Michala Mleje, 
členů dozorčí rady společnosti Bílinské lázně, o. p. s. 
 
963  
Rezignaci pana Jána Boháče na funkci člena správní rady společnosti Bílinské lázně, o. p. s.  
 
 

XII. stahuje z programu 
 
 
964  
Rozpočtový výhled města na rok 2013 – 2014 s tím, ţe materiál bude doplněn o připomínky 
členů rady města a předloţen radě města nejpozději na zasedání 30. listopadu 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 
 


