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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 28. schůze v roce 2011, 
konané 21. prosince 2011 

 
Usnesení s termínem č.: 
813 taj. (ONI) 31.12.  
1132 taj.  31.12. 
782 taj.  11.01. 

1121 star.  11.01. 
1232 DR RSZ 11.01. 
1283 taj. (OD) 11.01. 

   
Trvalá usnesení č.: 
715/11  taj. k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků jejich fondů 
1133/11  taj.  pronájmy a prodeje nemovitostí zveřejňovat v BZ a internetových stránkách  
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
1232  
Dozorčí radě společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., prověřit stížnost pana 
Jana Holého na chování jednatele společnosti.   DR RSZ – 11.01.  
 
 

II. schvaluje  
 
1233  
Rozpočtovou změnu č. 227/2011 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
10.268 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
1234  
Rozpočtovou změnu č. 228/2011 – přijetí státní dotace na meliorační činnost ve výši 
3.050 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
1235  
Rozpočtovou změnu č. 229/2011 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda na organizaci akce 
„Oslavy Reussů v Bílině“ ve výši 50.000 Kč z Programu podpory kultury a literární fond.  
 
1236  
Rozpočtovou změnu č. 230/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví – terénní pracovník, v celkové výši 11.000 
Kč. 
 
1237  
Rozpočtovou změnu č. 231/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic 80.000 Kč na akci „Výměna oken v ul. Seifertova č. p. 
105, Bílina“.  
 
1238  
Rozpočtovou změnu č. 232/2011 – přijetí finančního daru ve výši 250.000 Kč od 
Severočeských dolů, a. s., Chomutov na opravy v ZŠ Za Chlumem a ZŠ Aléská. 
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1239  
Rozpočtovou změnu č. 233/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 98.000 Kč na nátěr oplocení domu dětí 
a mládeže. 
 
1240  
Rozpočtovou změnu č. 234/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu stavebního úřadu v kapitole 05 – vodné za pronajaté pozemky, zahrádky, ve výši 
2.000 Kč.   
 
1241  
Rozpočtovou změnu č. 235/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí uvnitř kap. 08 odd. § 61 12 a odd. § 61 71 
v celkové výši 169.000 Kč. 
 
1242  
Rozpočtovou změnu č. 236/201 – převod 405.000 Kč na zakoupení čtyř kusů soch. 
 
1243  
Rozpočtovou změnu č.  237/2011 – navýšení rozpočtu finančního odboru ve výši 5.000 Kč 
na rozšířené číslo Bílinského zpravodaje. 
 
1244  
Rozpočtovou změnu č. 238/2011 – přesun finančních prostředků v celkové výši 54.000 Kč 
na akci „ZŠ Lidická – odizolování zdí“. 
 
1245  
Rozpočtovou změnu č. 239/2011 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí uvnitř kap. 08 odd. § 36 32 a odd. § 61 71 v 
celkové výši 20.000 Kč. 
 
1246  
Rozpočtovou změnu č. 240/2011 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva na projektové dokumentace, 
v celkové výši 148.000 Kč. 
 
1247  
Rozpočtovou změnu č. 241/2011 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva na projektové dokumentace, 
v celkové výši 156.000 Kč. 
 
1248  
Rozpočtovou změnu č. 242/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 300.000 Kč na zakoupení osobního 
automobilu pro potřeby městského úřadu. 
 
1249  
Rozpočtovou změnu č. 243/2011 – navýšení příspěvku pro KC Kaskáda z rezervy rady 
města na úhradu nákladů spojených s pietním místem za pana Václava Havla ve výši 
4.500 Kč. 
 
1250  
Směrnici č. 2/2011 odpisový plán – zásady pro odepisování majetku, dle návrhu 
předloženého finančním odborem.  
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1251  
Žádost MŠ Švabinského o použití finančních prostředků z investičního fondu MŠ 
Švabinského ve výši 182.263,91 Kč na opravy – např. zednické práce, pokládka PVC, 
malířské práce, oprava krytu topení a obložení pískoviště.   
 
1252  
Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce č. V 5/2011 movitého majetku mezi 
Ing. Jaroslavou Mrázovou a městem Bílina. Předmětem dodatku je prodloužení výpůjčky 
notebooku pro výkon kronikářky. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1253  
Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce č. V 8/2011 movitého majetku mezi KC Kaskáda 
a městem Bílina. Předmětem dodatku je prodloužení výpůjčky dvou notebooků. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
 
1254  
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem 
a Motoklubem Bílina jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je prodloužení předmětu 
výpůjčky – stavby v objektu bývalé skládky Chotovenka, na dobu určitou do 31.12.2012 
s tím, že žadatel se zavazuje ke splnění všech podmínek stanovených legislativou. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města.   
 
1255  
Stanovisko bytové komise, dle zápisu z 05.12.2011. 
 
1256  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, ul. Mírové náměstí 48, s panem Jiřím Kadlecem, na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
1257  
Bytový pořadník na I. pololetí 2012, dle návrhu předloženého bytovou komisí. 
 
1258  
Přijetí věcného sponzorského daru – opravu chodníku v Kollárově ulici v Bílině v hodnotě 
10.228 Kč od pana Karla Bendy, IČ 656 09 913. 
 
1259  
Změnu rozsahu zadání u akce „Oprava opěrných zdí – ZŠ Lidická, Bílina“ a pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou akci. 
 
1260  
Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
v roce 2012 na 46, z toho 21 dohod podílejících se na projektech z grantů a dotačních titulů. 
 
1261  
Organizační řád Městského úřadu Bílina s účinností od 01.01.2012, včetně Organizačního 
schématu Městského úřadu Bílina platného od 01.01.2012 a Organizačního schématu Města 
Bíliny platného od 01.01.2012, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 
1262  
Jména oddávajících pro svatby v roce 2012, dle předloženého návrhu. 
 
1263  
Uzavření „Smlouvy o výkonu veřejné služby“ uzavírané mezi městem Bílina a Úřadem práce 
ČR, s účinností od 02.01.2012 do 31.03.2012. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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1264  
Nové úplné znění zakladatelské listiny obecně prospěšné společnosti Bílinské lázně, 
v souladu s novelou zákona č. 248/1995 o obecně prospěšných společnostech.  
 
 

III. zamítá 
 
1265  
Žádost  TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL, BÍLINA ve výši 7.500 Kč na pořádání 
Krušnohorského poháru žáků ve florbale.    
 
1266  
Žádost Domova důchodců v Bystřanech o poskytnutí finančního příspěvku s tím, že 
organizaci doporučuje podat žádost v novém roce.     
 
 

IV. souhlasí 
 
1267  
S investiční akcí „Stavební úpravy plicního oddělení“ a pověřuje starostu města podpisem 
souhlasu vlastníka nemovitosti, pro potřeby stavebního řízení. 
 
1268  
Se žádostí KC Kaskáda v Bílině s pořádáním kurzů v rámci volnočasových aktivit pro 
seniory, přičemž městu Bílina uhradí náklady za pronájem ve výši 100 Kč/hod + DPH.  
 
1269  
Se stavbou s názvem „Rekultivace Radovesice XVI“ na pozemcích p. č. 251/61 a 251/63 
v k. ú. Chudeřice u Bíliny, společnosti Báňské projekty Teplice, a. s., se sídlem v Teplicích, 
Kollárova 1879/11.  

 
V. rozhodla  

 
1270  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011“ je nabídka firmy AGIS, s. r. o., Most. Druhou 
v pořadí je nabídka firmy LN-AUDIT, s. r. o., Louny. 
 
1271  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Výměna 
oken v ul. Seifertova č. p. 105 – Bílina“ je nabídka firmy DŘEVOTEP PLUS, s. r. o., Teplice. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy Karel Mach, Bílina.  
 
1272  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Provádění zednických a obkladačských prací dle pokynů“ pro rok 2012 je nabídka firmy JIŘÍ 
BALLÝ, Hostomice. Druhou v pořadí je nabídka firmy ŽEJDLÍK JOSEF, Bílina. 
 
1273  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Provádění podlahářských prací dle pokynů“ pro rok 2012 je nabídka firmy Ing. Führmann, 
Hrobčice. Druhou v pořadí je nabídka firmy Stampo-cz, s. r. o., Most. 
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1274  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Provádění truhlářských prací dle pokynů“ pro rok 2012 je nabídka firmy Ing. Führmann, 
Hrobčice. Druhou v pořadí je nabídka firmy Jiří Fujan, Háj u Duchcova. 
 
 
1275  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Provádění topenářských prací dle pokynů“ pro rok 2012 je nabídka firmy ESOX ETC, 
s. r. o., Račín. Druhou v pořadí je nabídka firmy ROZESIN, s. r. o., Bílina.  
 
1276  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Provádění vodoinstalačních prací vč. oprav domovní kanalizace dle pokynů“ pro rok 2012 je 
nabídka firmy ESOX ETC, s. r. o., Račín. Druhou v pořadí je nabídka firmy Čestmír DUDA-
STAVO, Bílina. 
 
1277  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Provádění klempířských a pokrývačských prací dle pokynů“ pro rok 2012 je nabídka firmy 
H.P.M. Servis, s. r. o., Most. Druhou v pořadí je nabídka firmy RUBA Most, spol. s.r.o. 
 
1278  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Provádění elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů“ pro rok 
2012 je nabídka firmy STANISLAV TEJČEK – ELEKTROSERVIS, Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Antonín STÁDNICKÝ, Vroutek. 
 
1279  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí odběrného plynového zařízení dle pokynů“ 
pro rok 2012 je nabídka firmy ESOX ETC, s. r. o., Račín. Druhou v pořadí je nabídka firmy 
ALFA TERM Most, a. s. 
 
1280  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Provádění kominických 
prací včetně pravidelných revizí dle pokynů“ pro rok 2012 firmě STUDNIČKA VLASTIMIL, 
Bílina, jako jedinému uchazeči. 
 
1281  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Provádění čištění, prohlídky 
a opravy kanalizace dle pokynů“ pro rok 2012 firmě GUTRA, s. r. o., Most-Velebudice, jako 
jedinému uchazeči. 
 
1282  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Pořízení čtyř kusů soch“ dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, č. VIII odst. 5, Mezinárodní umělecké společnosti, o. p. s., Vejprty, jako 
specializovanou zakázku. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1283  
Zrušit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Provádění malířských 
a lakýrnických prací dle pokynů“ pro rok 2012 s tím, že ukládá tajemníkovi městského úřadu 
připravit do příští rady podklady pro vypsání nového výběrového řízení na výše uvedenou 
zakázku s hodnotícím kritériem – cena za 1 m2. 
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1284  
Udělit výjimku ze Směrnice č. 14 o nájmu nebytových prostor v části povinnosti úhrady kauce 
pro nájemce Česká republika – Úřad práce ČR. 
 
 

VI. projednala 
 
1285  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost z 05.12.2011 a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru dopravy k možnosti prověření 
rozšíření komunikace na křižovatce (tvar T) u bloku č. 6 a bloku č. 8 Za Chlumem, na úkor 
zeleně.          Taj. – 11.01. 

 
VII. doporučuje 

 
1286  
Organizacím zřízených městem respektovat doporučení Vlády ČR a zrušit naplánované 
kulturní a společenské akce v době státního smutku od 21. do 23. prosince 2011.   

 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  r o z h o d n o u t  
 
 
1287  
O přejmenování Mírového náměstí v Bílině na Náměstí Václava Havla. 
 
 

IX. bere na vědomí  
 
1288  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 05.12.2011. 
 
1289  
Vyhodnocení bytového pořadníku za II. pololetí 2012. 
              
1290  
Návrh podnikatelského záměru „Znovuobnovení provozu Lázní Bílina“ předložený Věrou 
Boháčkovou – APOGEY, a.s., Duchcov. 
 
1291  
Ukončení nájemní smlouvy č. 389 se společností ORBYT – PLUS, s. r. o., a TT – doprava, 
s. r. o., z pronájmu nebytových prostor na Mírovém nám. č. p. 23 – hotel Černý kůň, dohodou 
k datu 15.01.2012. Nebytový prostor bude zveřejněn k dalšímu pronájmu za cenu dle 
Směrnice městského úřadu. 
1292  
Informaci sdružení Lungta o 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a zároveň 
schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu u příležitosti 53. výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 10. března 2012. 
 
1293  
Informaci starosty města k plnění usnesení č. 1121 z 16. listopadu 2011, kterým bylo 
starostovi města uloženo jednat s některou ze stavebních firem o možnosti vykoupení 
zbylého armovacího železa ze stavby lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13.  
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1294  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o stavu objektu kasáren na 
Teplickém Předměstí. 
 
1295  
Návrh investičního záměru firmy H.P.M. Servis, s. r. o., v areálu bývalých kasáren. 
 
 

X. stahuje z programu 
 
 
1296  
Zápis z jednání Komise pro rozvoj města z 28.11.2011. 
 
1297  
Návrh komise pro rozvoj města na zpracování generelu veřejného prostranství.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


