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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 24. schůze v roce 2011, 
konané 2. listopadu 2011 

 
Usnesení s termínem č.: 
782 taj.  30.11. 
813 taj. (ONI) 31.12.  
    
Splněné usnesení č.: 758, 803, 966, 1014 
 
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. revokuje 
 
1024  
Usnesení rady města č. 921 z 5. října 2011, kterým rada města souhlasila s podnájmem 
nemovitostí uvedených  v návrhu  z  24.08.2011  předloženém   jednatelem společnosti 
Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., IČ 61325422 se sídlem Pražská 206, 418 01 
Bílina, podnájemci panu Václavu Šlamborovi, IČ 60232617, se sídlem Za Chlumem 814, 
Bílina. 
 
1025  
Usnesení rady města č. 922 z 5. října 2011, kterým rada města souhlasila 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. 
 
 

II. ruší 
 
1026  
Dodatek 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 byl souhlas s podnájmem budovy č. p. 206, budovy bez č. p. a č. e. 
(garáže, 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. 
 
1027  
Dodatek 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 byl souhlas s podnájmem budovy č. p. 206 společnosti Diagnostická 
laboratoř, s. r. o., IČ 286988878, se sídlem Českobratrská 738, Teplice.  

 
III. schvaluje 

 
1028  
Rozpočtovou změnu č. 179/2011 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská  v celkové výši 21.120 Kč 
na školu v přírodě 44 dětí, z rezervy pro školy v přírodě.  
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1029  
Rozpočtovou změnu č. 180/2011 – navýšení rozpočtů příspěvkových organizací MŠ Síbova 
ve výši 10.000 Kč, ZŠ Lidická ve výši 30.000 Kč, ZŠ Za Chlumem ve výši 30.000 Kč a ZŠ 
Aléská ve výši 11.000 Kč na majetek zakoupený organizacemi v roce 2011 a zároveň 
schvaluje úpravu odpisových plánů výše uvedených organizací na rok 2011. 
 
1030  
Rozpočtovou změnu č. 181/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina a Historickým spolkem města Bíliny ve výši 25.000 Kč na akci „Betlém v dobách 
dobrých i zlých“, který se bude konat 17.12.2011 v prostorách bílinského pivovaru. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.      
 
1031  
Rozpočtovou změnu č. 184/2011 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve výši 450.000 Kč na 
předfinancování projektu „Koncepce muzea Bílina“ s tím, že o tuto částku bude ponížen 
rozpočet KC Kaskáda na rok 2012. 
 
1032  
Rozpočtovou změnu č. 185/2011 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve výši 362.550 Kč na 
předfinancování projektu „Podpora kulturních a společenských akcí a obnova turisticky–
naučné stezky Bořeň“.  
 
1033  
Rozpočtovou změnu č. 186/2011 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve výši 234.755 Kč na 
odstupné a mimosoudní vyrovnání s bývalou ředitelkou KC Kaskáda Bc. Skopcovou, náklady 
na právního zástupce a daňového poradce ve sporu KC Kaskáda se společností MV Cover, 
s. r. o., (koncert Rocková Bílina).  
 
1034  
Rozpočtovou změnu č. 189/2011 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve výši 600.000 Kč na 
předfinancování digitalizace kina v Městském divadle v Bílině. 
 
1035  
Žádost ředitelky ZŠ Lidická o použití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Lidická 
ve výši 95.000 Kč na nákup kopírovacího stroje zn. CANON iRAC 2020i.   
 
1036  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č.1139/1 k. ú. Bílina o celkové výměře cca 10 m2 
za účelem využití, jako manipulační plochy.   
 
1037  
Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 269/181 k. ú. Bílina o celkové výměře 261 m2 za 
účelem využití, jako zahrada.   
 
1038  
Žádost paní Jaroslavy Doležalové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou.  
 
1039  
Výjimku z Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina pro žádosti ZŠ Lidická 
a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 178/2011 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
z Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina v celkové výši 28.000 Kč na 
projekt „Pracujeme samostatně v přípravné třídě“ ve výši 14.000 Kč a na projekt „Dejme 
prostor dětem 2011“ ve výši 14.000 Kč.  
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1040  
Vyplacení finančního příspěvku na opravu fasády domu č. p. 28/9 v Komenského ulici 
v částce 20.000 Kč manželům Ireně Karkové a Ladislavu Karkovi, na základě předložených 
faktur. 
 
1041  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 27, o velikosti 1+2, Tyršova 320/10, kategorie 
„rozjezdový“ se slečnou Adélou Šlamborovou, na dobu určitou jednoho roku. 
 
1042  
Provedení oprav v Zelené hale nutných pro zachování provozu, dle návrhu předloženého 
odborem nemovitostí a investic a zároveň rozhodla zadat zakázku na provedení nutných 
oprav Zelené haly firmě HPM Servis, s. r. o., Most. 
 
 

IV. souhlasí 
 
1043  
S podnájmem s pořadovým číslem 4 – podnájem části pozemku o výměře 200 m2 
a nebytových prostor v 1. patře budovy 2 v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina, 
o výměře 351,97 m2, dle předloženého výkresu, pro účely provozování zdravotnického 
zařízení dopravních zdravotnických služeb. Smlouva o podnájmu bude uzavřena mezi 
Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, IČ  61325422 se sídlem Pražská 206, 418 
01 Bílina, jako nájemcem a panem Václavem Šlamborou, IČ 60232617, se sídlem Za 
Chlumem 814, Bílina, jako podnájemcem.  
 
1044  
S podnájmem s pořadovým číslem 5 – podnájem nebytových prostor v 1. patře budovy č. p. 
206 v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina, o celkové výměře 26,11 m2, dle 
předloženého výkresu, pro účely a potřeby odběrové místnosti a přípravny. Smlouva 
o podnájmu bude uzavřena mezi Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, IČ  
61325422 se sídlem Pražská 206, 418 01 Bílina, jako nájemcem a Diagnostická laboratoř, 
s. r. o., IČ 286988878, se sídlem Českobratrská 738, Teplice.  
 
1045  
S podnájmem s pořadovým číslem 6 – podnájmem nebytových prostor v přízemí budovy č. 
p. 206/95 ulice Pražská v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o. Bílina, o celkové výměře 
42,18 m2 dle přiloženého výkresu, pro účely a potřeby občerstvení. Smlouva o podnájmu 
bude uzavřena mezi Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o, Bílina, IČ 61325422 se 
sídlem Pražská 206/95, 418 01 Bílina, jako nájemcem a firmou RAS-TE, s. r. o, IČ 
28741242, se sídlem Skršín 63, 434 01 Most, jako podnájemcem. 
 
1046  
Se zapracováním protipovodňových opatření na toku Syčivky do dokumentace návrhu 
Územního plánu Bílina pro veřejné projednání a souhlasí s posunutím termínu pro odevzdání 
návrhu Územního plánu Bílina dle návrhu dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování 
Územního plánu Bílina.  Předpokládaný termín odevzdání  je do 15.12.2011 a zároveň 
pověřuje vedoucího stavebního úřadu jednáním o možnosti snížení ceny projekční.  

 
V. zamítá 

 
1047  
Žádost paní Květuše Semschové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou.  
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1048  
Žádost paní Jaroslavy Kavkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou.   
 
1049  
Žádost MOTOKLUBU Bílina o snížení ceny za  pronájem částí pozemků 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. 
 
 

VI. pověřuje 
 

1050  
Pana Michala Mleje, člena rady města, jednáním se zástupci Archeologického ústavu 
Akademie věd ČR o výrobě repliky nalezeného srubu a jeho umístění v Bílině s tím, že výběr 
lokality pro umístění stavby bude předmětem dalšího jednání. 
 
1051  
Pana Michala Mleje, člena rady města, přípravou rámcové smlouvy o následné spolupráci 
města Bílina s Historickým ústavem Akademie věd České republiky. 
 
 

VII. rozhodla 
 
1052  
Zadat realizaci protiskluzového nátěru na lávce v Bílině společnosti LIZDROJ, s. r. o., Praha, 
s tím, že odbor nemovitostí a investic předloží do další rady města rozpočtovou změnu na 
uvedenou akci. 
 
1053  
Zadání zpracování „Studie útulku pro psy“ firmě Statum, s. r. o., Teplice. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t  
 
 
1054  
Usnesení zastupitelstva města č. 298 z 22. října 2009, kterým byl schválen záměr prodeje 
parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina a budov bez 
čp/če stojících na parcele č. 85/1 k. ú. Bílina za cenu 2.000.000 Kč, navýšenou o náklady 
spojené s prodejem nemovitostí. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
1055  
Rozpočtovou změnu č. 183/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina a Fotbalovým klubem Bílina ve výši 100.000 Kč na rekonstrukci tribuny v areálu 
fotbalového stadionu Na Kyselce. 
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1056  
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi městem Bílina a společností SAM – bau, 
a. s.,  která zajistí zájemci informaci o možném čerpání dotačního titulu k získání dotace na 
realizaci školicího střediska v budově č. p. 153 postavené na pozemku p. č. 1949, zastavěná 
plocha a nádvoří o celkové výměře 1223 m2 zapsané na LV č. 7264 pro obec Bílina, k. ú.  
Bílina vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice. Tato 
smlouva v žádném případě nezavazuje město, pouze slouží jako podklad, pro zajištění 
možnosti čerpání dotačního titulu pro zájemce o koupi předmětné nemovitosti. 
 
1057  
Záměr výkupu objektu Husitské bašty, p. p. č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č.  87/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č.  89/2 (ostatní plocha/zeleň) a p. p. č.  89/7 (ostatní 
plocha/zeleň) vše k. ú.  Bílina za cenu sjednanou ve výši 6.000.000 Kč. 
 
1058  
Záměr prodeje parcely č. 85/1 o výměře 577 m2 k. ú.  Bílina, čp. 38, ul. Komenského, Bílina 
a budov bez čp/če stojících na části parcely č. 85/1 o výměře cca 220 m2 k. ú.  Bílina za cenu 
1.200.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí s tím, že v případě více 
zájemců se jedná o prodej obálkovou metodou s vyvolávací cenou za 1.200.000 Kč.  
 
1059  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení za opožděně 
uhrazené dlužné nájemné panu Martinu Musilovi. Poplatek z prodlení před zmírněním činí 
69.542 Kč, po zmírnění by činil 8.700 Kč. 
 
 

X. bere na vědomí 
 
1060  
Splnění usnesení č. 758 z 01.09.2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním přehledu vynaložených energií 
v základních školách od roku 2009 dosud. 
 
1061  
Splnění usnesení č. 803 z 1. září 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
podání žaloby ve věci umožnění vstupu geodeta a jeho pomocníka na pozemek p. č. 2214/2 
manželů Luboše a Šárky Pulchartových za účelem zaměření a vytýčení hranice pozemku 
p. č. 2214/2 ve vlastnictví města. 
 
1062  
Splnění usnesení č. 966 z 19. října 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zjištěním možností zlepšení povrchu lávky 
pro pěší přes silnici I/13. 
 
1063  
Splnění usnesení č. 1014 ze dne 19.10.2011, kterým vzala na vědomí postup odboru 
nemovitostí a investic při zpracování záměru vybudování útulku pro psy s tím, že byla 
předložena cenová nabídka na zpracování studie. 
 
1064  
Zápis ze zasedání Komise pro hodnocení a návrhy na přidělení projektu z  Programu 
podpory sociálního začleňování ve městě Bílina z 5. října 2011. 
 
1065  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 10. října 2011. 
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1066  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 12. října 2011.  
 
1067  
Oznámení o plánovaném záměru rekonstrukce parovodu v Bílině Za Chlumem na teplovod 
a o změně teplonosné látky a pověřuje vedoucího odboru nemovitostí a investic nechat 
zpracovat znalecký posudek na ocenění technologie výměníkové stanice v objektu ZŠ Za 
Chlumem pro její následný prodej společnosti ČEZ teplárenská, a. s., Chomutov. 
 
1068  
Informaci ČEZ Teplárenská, a. s., Chomutov o způsobu úpravy stávající kotelny na p. p. č. 
336/9, k. ú. Bílina s tím, že stavebník provede stavební úpravy na svoje náklady.  
 
1069  
Dopis společnosti WAMB, v. o. s., z 19.10.2011, týkající se nedostatků v objektu Hotel U Lva 
v Bílině. 
 
1070  
Zrušení zakázky na vybudování zábradlí podél chodníku v ul. Jenišovská v Bílině.  
 
1071  
Rezignaci paní Ing. Evy Ondrákové (B10) na funkci členky Komise pro účelné a hospodárné 
využívání finančních prostředků a majetku města, k 27.10.2011. 
 
 

XI. stahuje z programu 

 
 
1072  
Materiál č. 702 – pověření k odtahům vraků a autovraků vozidel s tím, že bude svolána 
schůzka k pověření k odtahům vraků a autovraků vozidel. 
 
1073  
Materiál č. 705 – přesun finančních prostředků stavební úpravy v Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o, Bílina.  
 

1074  
Materiál č. 697 – prevence kriminality a bezpečnosti.  
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


