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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 4. schůze v roce 2011 
konané 23. února 2011  

 
 
Usnesení s termínem č.: 
14  star., MS  16.03.  
126 taj.  16.03. 
127 taj.  16.03. 
2  taj.   31.03.  
 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 

126  
Tajemníkovi městského úřadu připravit a 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.  
          Taj. – 16.03. 
127  
Tajemníkovi městského úřadu připravit do příští schůze rady města podklady pro vypsání 
výběrového řízení na komplexní právní služby.     Taj. – 16.03. 
 
 

II. schvaluje 
 
 
128  
Rozpočtovou změnu č. 10/2011 – navýšení rozpočtu z Programu podpory společenských a 
zájmových organizací ZŠ Za Chlumem ve výši 15.000 Kč na školní akce, DDM Bílina ve výši 
10.000 Kč na Podkrušnohorské setkání Baltíků a dále uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z Programu podpory společenských a zájmových organizací mezi městem Bílina a TJ 
zdravotně postižených Nola Teplice na MČR v atletice pro handicapované sportovce 
v červnu 2011 ve výši 21.000 Kč a uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Bílinskou 
přírodovědnou společností, o. s., na přípravu turistického oddílu Bílinské sojky na soutěže ve 
výši 30.000 Kč, dle návrhu komise pro školství, kulturu a sport. Podpisem smluv pověřuje 
starostu města.  
 
129  
Rozpočtovou změnu č. 11/2011 – přijetí peněžního daru pro Klub důchodců I. ve výši 
5.000 Kč od Mgr. Anny Spáčilové a přijetí peněžního daru pro Klub důchodců II. ve výši 
5.000 Kč od Mgr. Moniky Peterkové. Podpisem darovacích smluv pověřuje starostu města. 
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130  
Rozpočtovou změnu č. 12/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory 
kultury a literární fond mezi městem Bílina a Městským pěveckým souborem SCHOLA VIVA 
Bilinensis ve výši 10.000 Kč, mezi městem Bílina a  hudební skupinou GROCK ve výši 
15.000 Kč, mezi městem Bílina a Bílinskou přírodovědnou společností ve výši 35.000 Kč a 
mezi městem Bílina a sdružením Pure music ve výši 20.000 Kč. Podpisem smluv pověřuje 
starostu města.  
 
131  
Rozpočtovou změnu č. 16/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a  Regionálním muzeem v Teplicích, příspěvková organizace ve výši 20.000 Kč na katalog 
výstavy „Ve znamení Viléma Tella, Střelecké spolky na Teplicku a jejich terče“. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.    
 
132  
Rozpočtovou změnu č. 17/2011 – navýšení rozpočtu odboru školství a kultury ve výši 
9.000 Kč na zhotovování videokroniky  v roce 2011 za měsíční částku 8.200 Kč a zároveň 
schvaluje uzavření dodatku smlouvy uzavřené mezi městem Bílina a firmou Miroslav Kabát – 
MK STUDIO ze dne 1.3.2007 – změna článku IV. bod 1. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města.  
 
133  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Klubem rybolovné techniky 
Bílina ve výši 30.000 Kč na uspořádání soutěží v rybolovné technice v roce 2011. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.      
  
134  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Shotokan karate-do Masopust 
Bílina ve výši 30.000 Kč na 1. kolo Národního poháru JKA dorostu, juniorů a seniorů 
12.3.2011 a na Přátelský pohár mládeže 19.3.2011. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.       
 
135  
Rozdělení grantů z  Programu podpory sportu – Grant na trenéra sportovní organizace 
a uzavření smluv o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a AVZO oddíl bikrosu BMX ve výši 
24.000 Kč, mezi městem Bílina a Klubem rybolovné techniky Bílina ve výši 48.000 Kč a mezi 
městem Bílina a Velosport teamem ve výši 24.000 Kč. Podpisem smluv pověřuje starostu 
města. 
 
136  
Uzavření Dodatku č. 4 smlouvy o výpůjčce movitého a nemovitého majetku v majetku města 
na adrese Bílina, Pražská 206/95, na dobu do 30. června 2011, který je určený a sloužící 
k poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení Hornické nemocnici 
s poliklinikou, spol. s r. o., Bílina, plně v souladu s podmínkami, které se město zavázalo plnit 
při privatizaci tohoto majetku. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
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137  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Milana Borovského ve výši 2.458,90 Kč za 
nezaplacenou odběratelskou fakturu. 
 
138  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Boženu Šebkovou ve výši 19.933 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
139  
Provedení oprav chodníků v roce 2011 dle návrhu předloženého odborem nemovitostí 
a investic s tím, že budou postupně vypsána výběrová řízení, která odbor nemovitostí 
a investic předloží radě města ke schválení. 
 
140  
Provedení oprav komunikací v roce 2011 dle návrhu předloženého odborem nemovitostí 
a investic s tím, že budou postupně vypsána výběrová řízení, která odbor nemovitostí 
a investic předloží radě města ke schválení. 
 
141  
Ukončení nájemní smlouvy s paní Janou Kovaříkovou z pronájmu nebytových prostor v I NP, 
Břežánská 49 – prodejna textilního zboží, dohodou k datu 31.03.2011. Nebytový prostor 
bude zveřejněn k dalšímu pronájmu za cenu dle Směrnice MěÚ. 
 
142  
Vyvěšení záměru výpůjčky prostor v II. NP Komenského 38 pro činnost nevýdělečného 
občanského sdružení na dobu určitou do doby podpisu kupní smlouvy s novým majitelem 
domu. 
 
143  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV –12– 
4009265/01 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 1.200 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
144  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, ul. Mírové náměstí 87 s paní Irenou Voňkovou, na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
145  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, ul. Mírové náměstí 90, s paní Lenkou Hlinkovou na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
146  
Žádost paní Heleny Svobodové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou.  
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147  
Žádost paní Venuše Zelenkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
148  
Žádost paní Vlasty Pitkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou. 
 
149  
Žádost paní Emílie Schmiederové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
150  
Žádost pana Milana Seidla o přidělení bezbariérového bytu v “Zeleném domě“, na dobu 
určitou jednoho roku. 
 
151  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení za opožděně 
uhrazené dlužné nájemné paní Kateřině Pondělíčkové. 
Poplatek z prodlení před zmírněním činil 829 Kč, po zmírnění činí 75 Kč. 
 

152  
Záměr vybudování Integrovaného centra prevence na Teplickém předměstí – Centra 
poradenských služeb a zadání zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci objektu 
Teplická 555, pavilon 1 (chodbou propojen s budovou NC) za účelem vybudování 
Integrovaného centra prevence na Teplickém předměstí – Centra poradenských služeb, jako 
nutného podkladu pro tvorbu žádosti o dotaci z IOP. 
 
153  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina a panem Petrem Arpášem na prodej 30 ks 
silničních panelů z areálu kasáren Městských technických služeb Bílina za cenu 600 Kč/ks. 
 
 

III. neschvaluje 
 
154  
Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v I. NP, Mírové náměstí 87 s tím, že záměr 
pronájmu nebytového prostoru bude znovu zveřejněn. 
 

 
IV. zamítá 

 
155  
Žádost paní Etely Svobodové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
156  
Žádost pana Bernarda Michala o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
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157  
Žádost paní Boženy Fejtkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
158  
Žádost paní Kaslové na vybudování oplocení dětského hřiště v ulici Síbova. 
 
159  
Žádost pana Romana Kotka o pronájem části pozemkové parcely č. 1727/47 k. ú. Bílina 
z důvodu zrušení vyhlášky, která to umožňovala.  
 
 

V. rozhodla 
 
160  
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 
„Autobusová doprava – zájezdy v roce 2011“. 
 
161  
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 
„Výměna oken v DDM – Bílina“. 
 
 

VI. pověřuje 
 

162  
Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph. D., člena rady města, koordinací programových naplňování cílů a 
opatřeních určených v rámci lokálního partnerství s Agenturou pro sociální začleňování ve 
spolupráci s lokálním konzultantem Agentury pro sociální začleňování a příslušnými odbory 
Městského úřadu Bílina.  
 
163  
Starostu města k jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o možnosti vypracování studie 
návrhu obchvatu města – varianta X. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 

164  
Rozpočtovou změnu č. 7/2011 – přijetí neúčelové dotace ze státního rozpočtu na výkon 
státní správy a příspěvek na školství ve výši 18.854.000 Kč. 
 
165  
Rozpočtovou změnu č. 9/2011 přesun 28.578.000 Kč na realizaci nedokončených akcí ze 
schváleného rozpočtu roku 2010 do roku 2011. 
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166  
Záměr KC Kaskáda podat žádost o grant Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české 
kinematografie na dokončení digitalizace kina v Městském divadle v Bílině. 
 
167  
Uzavření smlouvy o podmínkách provozování ambulantní pohotovostní péče v Bílině na rok 
2011 městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina, s. r. o., dle návrhu 
předloženého vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města.  
 
168  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina, s. r. o., 
jejímž předmětem poskytnutí účelového finančního příspěvku v celkové výši 360.000 Kč 
s tím, že finanční prostředky jsou určeny na údržbu zeleně v areálu nemocnice a ostrahu 
objektu. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
169  
Poskytnutí grantů z Programu podpory sportu – Grant na trenéra sportovní organizace a 
uzavření smluv o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Atletickým klubem Bílina ve výši 
96.000 Kč, mezi městem Bílina a Draci Bílina ve výši 72.000 Kč, mezi městem Bílina a LAWEN 
TENIS CLUB Bílina ve výši 60.000 Kč, mezi městem Bílina a Fotbalovým klubem ve výši 96.000 
Kč a mezi městem Bílina a SHOTOKAN KARATE MASOPUST BÍLINA ve výši 72.000 Kč. 
Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města.  
 
170  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/176 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
80 Kč/m2.   
  

171  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/182 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 
80 Kč/m2.   
 

172  

Záměr prodeje pozemků p. č. 3142/5 o výměře 820 m2, p. č. 3142/12 o výměře 1 m2, p. č. 
3144/4 o výměře 928 m2 k. ú. Bílina a p. č. 1001/1 o výměře 1080 m2 k. ú.  Bílina-Újezd, za  
kupní cenu 50 Kč/m2.   
 
173  
Přijetí daru a uzavření smlouvy darovací mezi Ústeckým krajem jako dárcem a Městem 
Bílinou, jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezplatný převod pozemkové parcely 
č. 397/25 (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře 1948 m2 včetně tělesa komunikace 
– ul. Pražská o délce cca 130 bm a těleso komunikace ul. 5. května o délce cca 150 bm vše 
v k. ú. Bílina. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města. 
 
174  
Přijetí daru a uzavření smlouvy darovací mezi Ředitelstvím silnic a dálnic jako dárcem 
a Městem Bílinou, jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezplatný převod pozemkových 
parcel č. 3142/11 (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře 52 m2, č. 3142/14 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace) o výměře 52 m2, č. 3142/15 (ostatní plocha/silnice) o výměře 52 
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m2 v k. ú. Bílina a p. č. 10 (ostatní plocha/ jiná plocha) o výměře 201 m2, č. 995/10  (ostatní 
plocha/ostatní komunikace) o výměře 75 m2, č. 995/13  (ostatní plocha/ostatní komunikace) 
o výměře 65 m2 v k. ú. Bílina-Újezd. Podpisem darovací smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města.  
 
175  
Výkup garáže s pozemkem p. č. 1069/8  o výměře 18 m2 k. ú. Bílina, za cenu dle znaleckého 
posudku č. 2085/12485/2005, která činí 52.980 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
176  
Prodej části pozemku p. č. 23/114 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 80 
Kč/m2, tj. 1.760 Kč. Kupujícími jsou Petr a Miroslava Procházkovi, bytem Bílina, SUNN 683. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
177  
Směnu pozemků mezi Městem Bílinou a společností Stavebniny Alfa, s. r. o., se sídlem Bílina, 
Chudeřice 149. Předmětem směny jsou parcely č. 31/5 o výměře 28 m2, 42/9 o výměře 2 m2 

vše v k. ú. Chudeřice u Bíliny s tím, že rozdíl nebude finančně dorovnán. Podpisem směnné 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
178  
Prodej pozemku p. č. 927/7 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 Kč/m2, tj. 
2.420 Kč. Kupujícími jsou Jan a Eva Houdkovi, bytem Bílina, Čapkova 847. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
179  
Prodej ideální poloviny pozemku p. č. 927/37 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 110 
Kč/m2, tj. 1.210 Kč. Kupujícími jsou Jaroslav a Mária Klencovi, bytem Bílina, Za Chlumem 798. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
180  
Bezúplatný převod pozemku p. č. 3144/7 o výměře 278 m2 odděleného geometrickým 
plánem č. 2327-394/2009.417-394/2009 z pozemku p. č. 3144/4 oba k. ú. Bílina a zároveň 
souhlasí s podmínkami stanovenými darovací smlouvou. Podpisem darovací smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
181  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Katarínu Demeterovou ve výši 40.867 Kč za 
nezaplacené dlužné nájemné. 
 
182  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Ladislava Sobotku ve výši 67.634,92 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
183  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Marii Čiwišovou ve výši 87.223 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
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184  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Milana Dokulila ve výši 53.635 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
185  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Josefa Hlaváče ve výši 86.736 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 
186  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Milana Borovského ve výši 48.677 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 

 
VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 

 
 
187  
Žádost společnosti Victory Czech, s. r. o., o snížení kupní ceny 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  a části pozemku p. č. 1681/38 o 
celkové výměře cca 1 690 m2, vše k. ú. Bílina.    
 
188  

Žádost společnosti TRUNN s. r. o., o snížení kupní ceny nemovitostí v areálu bývalých 
kasáren, a to budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 1681/31 o výměře 537 m2, části pozemku 
p. č. 1681/33 a části pozemku p. č. 1681/1 o celkové výměře cca 700 m2, vše k. ú. Bílina.  
 
189  

Žádost společností SORTING Solutions, s. r. o., a  SOMET CZ, s. r. o., o snížení kupní ceny 
pavilonu č. 6 bývalé ZŠ Teplické Předměstí spolu s pozemkem p. č. 1683/104 o výměře 551 
m2 k. ú. Bílina.   
 

 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t 
 
190  

Obecně závaznou vyhlášku č. 21/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 01/2011 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle návrhu předloženého vedoucí 
finančního odboru. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 

191  
Informace o zabezpečení, provozu a nákladech ordinace ambulanční pohotovostní péče za 
rok 2010. 
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192  
Informaci odboru školství a kultury ohledně návrhu obecně závazné vyhlášky o městských 
symbolech a jejich užití a dále doporučuje zastupitelstvu města variantu č. 1 slavnostní vlajky 
a doplnění této varianty do obecně závazné vyhlášky o městských symbolech a jejich užití.   
 
193  
Informaci vedoucí finančního odboru ohledně žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro 
rok 2011. 

 
XI. bere na vědomí 

 
194  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 9. února 2011, včetně plánu zasedání.  
 
195  
Zápis z komise pro obchvat, která se uskutečnila 9. února 2011. 
 
196  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport ze 7. února 2011. 
 
197  
Informace týkající se spolupráce města Bílina s Agenturou pro sociální začleňování 
v romských lokalitách. 
 
198  
Dopis společnosti ČBS SEVER, s. r. o., Sulejovice, týkající se ostrahy areálu lázní Bílina Kyselka 
a areálu bývalých kasáren.  
 
199  
Informaci tajemníka městského úřadu o zřízení pracoviště krizového řízení.  
 
200  
Informaci starosty města o zřízení Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Bílina, 
včetně jmenování členů této rady. 
 
201  
Informaci starosty města o zrušení Bezpečnostní rady města Bílina zřízenou 18.04.2001.  
 
202  
Rozpis zájezdů pro občany města Bíliny v roce 2011 včetně navrhované ceny jízdného. 
 

203  
Odstoupení pana Martina Lišky z funkce člena dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou Bílina, s. r. o.  
 
204  
Informaci místostarosty města ohledně jednání s ředitelem regionální pobočky Vltava-Labe-
Press týkající se vydávání Bílinského zpravodaje.  
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205  
Informaci starosty města o jednání se společností ROSS Holding, a. s. – zájemce o koupi 
pivovaru. 
 
206  
Odstoupení paní Heleny Svatoňové od žádosti o přidělení nebytového prostoru na Mírovém 
náměstí 87. 

 
XII. stahuje z programu  

 
 
207  
Žádost KC Kaskáda o navýšení rozpočtu z Programu podpory kultury a literární fond na 8 
koncertů filharmonického souboru.  
 
208  
Záměr navýšení rozpočtu ZŠ Lidická na úhradu spoluúčasti na projektu „Žijeme 
v multikulturní společnosti“.  
 
209  
Návrh na výpověď z nájemní smlouvy č. 288  z pronájmu nebytových prostor v I. NP, 
Wolkerova 73 – prodejna textilního zboží s tím, že paní nájemkyně bude pozvána na příští 
schůzi rady města.  
 
 
 

 

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

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

I. schvaluje 
 
210  
Řádnou účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2010 společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., a předkládá tento materiál zastupitelstvu města na vědomí. 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček  
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


