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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 14. schůze v roce 2011,  
konané 15. června 2011 

 
 
Usnesení s termínem č. 
367 taj.  29.06. 
620 taj.   29.06. 
621 taj. (ONI) 29.06. 
501 taj.  31.08.  

547 taj. (SÚ) 31.08. 
548 taj.   31.08. 
549 taj. (SÚ) 31.08.

 
Splněná usnesení č.: 428, 500, 502 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 

 

I. ukládá 
 
547  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit podání ţaloby na určení vlastnictví pozemku p. č. 
2214/2 k. ú. Bílina.       Taj. – 31.08. 
 
548  
Tajemníkovi městského úřadu připravit změnu pravidel pro udělování Čestného občanství, 
dle připomínek členů rady města.      Taj. – 31.08. 
 
549  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit správné zaměření pozemků v lokalitě výstavby nových 
domů na Větráku.        Taj. – 31.08. 

 
 

II. schvaluje  
 

550  
Rozpočtovou změnu č. 74/2011 – sníţení rozpočtu odboru nemovitostí a investic a navýšení 
rozpočtu MŠ Švabinského ve výši 112.000 Kč na opravy jiţ proplacených faktur mateřskou 
školou. 
 
551  
Rozpočtovou změnu č. 75/2011 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská  v celkové výši 34.560 Kč – 
na školu v přírodě 72 dětí. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
 
552  
Rozpočtovou změnu č. 76/2011 – navýšení rozpočtu z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací MŠ Síbova ve výši 12.000 Kč na poznávací výlety a návštěvy 
divadla, navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro Klub důchodců II ve 
výši 8.000 Kč na dopravu na výlety a sportovní hry, navýšení rozpočtu odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví pro Pečovatelskou sluţbu ve výši 5.000 Kč na dopravu a částečné 
vstupné do lesoparku Chomutov a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a TJ Nola Teplice ve výši 15.000 Kč na podzimní republikové závody v lehké atletice. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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553  
Rozpočtovou změnu č.  77/2011 – navýšení rozpočtu z Programu podpory kultury a literární 
fond KC Kaskáda na projekt „Děti dětem“ ve výši 7.000 Kč.    
 
554  
Rozpočtovou změnu č. 78/2011 – sníţení rozpočtu odboru nemovitostí a investic a navýšení 
rozpočtu MŠ Síbova ve výši 50.000 Kč na opravy dokončení odpadů a kanalizace. 
 
555  
Rozpočtovou změnu č. 84/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 79.000 Kč na opravu střechy a římsy 
městského divadla. 
 
556  
Stanovení platu paní Janě Soukupové Michálkové, ředitelce KC Kaskáda, ve výši 23.000 Kč. 
 
557  
Odměnu ředitelům škol, předškolních, školských a kulturního zařízení, vedoucí centrální 
školní jídelny a městské knihovny dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., dle návrhu vedoucí 
finančního odboru, vyjma odměny pověřeného ředitele KC Kaskáda. 
 
558  
Ţádost ZŠ Lidická o pouţití finančních prostředků z investičního fondu ve výši 84.000 Kč na 
nákup serveru Intel iCore Extréme corporation. 
 
559  
Ţádost ZŠ Lidická o přesun finančních prostředků ve výši 97.000 Kč z rezervního do 
investičního fondu a pouţití investičního fondu ve výši 97.000 Kč na nákup školního 
informačního systému Adraxion. 
 
560  
Uzavření smlouvy o výpůjčce č. V 11/2011 movitého majetku uzavřené mezi starostou města 
Bíliny panem Josefem Horáčkem a Městem Bílina. Předmětem smlouvy je notebook včetně 
příslušenství. 
 
561  
Uzavření smlouvu o výpůjčce č. V 12/2011 movitého majetku uzavřené mezi místostarostou 
Města Bíliny, panem Bc. Zdeňkem Rendlem a Městem Bílina. Předmětem smlouvy je 
notebook včetně příslušenství. 
 
562  
Vyplacení náhrady škody v částce 1.000 Kč paní Evě Prantlové, bytem Tyršova 320, Bílina. 
 
563  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „TP Bílina – 
Kyselka – výměna kabelu NN“, ev. č. smlouvy oprávněného: IE – 12 – 4002303/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. č. 1932/1, p. č. 1941/4, p. č. 1951 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.   
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564  
Ţádost MOTOKLUBu Bílina o sníţení částky za pronájem částí pozemků p. p. č. 227/6 
o výměře 787 m2, části p. p. č. 227/8 o výměře 17717 m2, části p. p. č.   82/2 o výměře 139 
m2, části 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 části p. p. č. 146/6 o výměře 12083 m2, části 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, za účelem provozování činnosti motoristického 
sportovního areálu s tím, ţe ţadatel se zavazuje ke splnění všech podmínek daných 
legislativou stanovených pro tento účel vyuţití pozemků. Rada města zároveň souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 355 mezi Motoklubem Bílina a městem 
Bílina. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. Cena za pronájem nemovitostí je 
stanovena dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem a činí 12.250 Kč/rok. 
 
565  
Stanovisko bytové komise dle zápisu z 1. června 2011. Zároveň bere na vědomí 
vyhodnocení bytového pořadníku za I. pololetí 2011 a návrh bytového pořadníku na 
II. pololetí 2011.  
 
566  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, ul. Za Chlumem 751 s paní Janou Čipčalovou na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
567  
Účast města Bíliny v projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem „Asistent prevence 
kriminality“. 
 
568  
Výjimku z Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina pro ţádost ZŠ Aléská 
na projekt „Komplexní péče o sociálně znevýhodněné a handicapované děti a jejich rodiče – 
rozšíření sluţeb SPC Bílina“.   
 
569  
Úpravu pravidel pro udělení Ceny Rady města Bíliny, dle návrhu předloţeného vedoucí 
finančního odboru. 
 

570  
Ţádost KC Kaskáda o zapojení investičního fondu ve výši 1.450.000 Kč na dokončení 
digitalizace městského divadla.  
 
571  
Podání ţádosti o dotaci do Operačního programu Ţivotní prostředí na projekt „Sanace 
skalního masivu v Důlní ulici v Bílině“ a finanční spoluúčast města ve výši 775.208 Kč. 
 
572  
Zadání zpracování projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu v plynové 
kotelně objektu Hotelu U Lva v Bílině.  
 
573  
Odměnu panu Michalu Mlejovi, za řízení KC Kaskáda v období od 08.12.2010–08.06.2011. 
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III. pověřuje 
 
574  
Pana Michala Mleje, člena rady města, metodickým řízením kulturních akcí a obnovy 
památek ve městě.  
 
 

IV. rozhodla 
 
 
575  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Digitalizace radiové sítě pro Městskou 
policii Bílina“ dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě KOMS Mělník, a. s., jako 
specializovanou zakázku. 
 
576  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Generální oprava veřejného osvětlení 
Bílina, Na Větráku“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě STANISLAV TEJČEK – 
ELEKTROSERVIS Bílina, jako specializovanou zakázku. 
 
577  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Generální oprava elektroinstalace II. NP 
část D v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, 
firmě Elektroservis Tejček Bílina, jako specializovanou zakázku. 
 
578  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování ţádosti o dotaci na zateplení 
Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Ing. 
David Plíštil, Ph.D., Mělník, jako specializovanou zakázku s tím, ţe odměna bude 
zpracovateli vyplacena pouze v případě přidělení dotace. 
 
579  
O pořadí nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Zastávka autobusů u polikliniky v Bílině“ takto:  
Pořadí Název uchazeče 

1. PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina 
2. MICHAL BAJUŠEV STAVKOM, Veletice 
3. Vodohospodářské stavby, s. r. o., Teplice 

 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
580  
Rozpočtovou změnu č. 72/2011  – přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 
do roku 2011 ve výši 1.486.000 Kč na financování „Vzdělávání v eGon Centru Bílina“ 
Městského úřadu Bílina. 
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581  
Rozpočtovou změnu č. 73/2011 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina 
a společností ČEZ, a. s. Předmětem smlouvy je přijetí finančního daru ve výši 300.000 Kč na 
dovybavení lůţky na léčebně dlouhodobě nemocných v Hornické nemocnici s poliklinikou, 
s. r. o. 
 
582  
Rozpočtovou změnu č. 80/2011 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina 
a společností ČEZ, a. s. Předmětem smlouvy je přijetí finančního daru ve výši 350.000 Kč na 
vybavení Městské policie Bílina digitálními radiostanicemi a zároveň doporučuje 
zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu městské policie o 95.000 Kč na výše 
uvedenou akci.  
 
583  
Rozpočtovou změnu č. 81/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, 
vedené pod číslem 11/SML1350-SZ, mezi městem Bílina a Ústeckým krajem, na realizaci 
projektu „Prázdninový příměstský tábor v Bílině (na ZŠ Praktická)“. 
 
584  
Rozpočtovou změnu č. 82/2011 – přijetí účelové dotace z Ministerstva kultury na rozšíření 
knihovního systému Clavius ve výši 43.000 Kč.  
 
585  
Rozpočtovou změnu č. 85/2011 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda o 1.000.000 Kč na 
dokončení digitalizace Městského divadla. 
 
586  
Rozpočtovou změnu č. 86/2011 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská z Programu podpory 
sociálního začleňování ve městě Bílina na projekt „Komplexní péče o sociálně 
znevýhodněné a handicapované děti a jejich rodiče – rozšíření sluţeb SPC Bílina“ ve výši 
156.000 Kč.  
 
587  
Závěrečný účet města za rok 2010, v souladu se zněním § 17 zákona 250/2000 Sb. odst. 7, 
písm. a., bez výhrad. 
 
588  
Převedení movitého majetku města příspěvkové organizaci KC Kaskáda v Bílině, v celkové 
hodnotě 51.840 Kč. 
 
589  
Úpravu  grantových programů města – Program podpory společenských a zájmových 
organizací ve městě Bílina, Program podpory kultury a literární fond ve městě Bílina, dle 
návrhu předloţeného vedoucí finančního odboru, s účinností od 01.07.2011. 
  
590  
Úpravu pravidel pro udělení Čestného občanství města Bíliny, dle návrhu předloţeného 
vedoucí finančního odboru. 
 
591  
Úpravu pravidel pro udělení Pamětní medaile města Bíliny, dle návrhu předloţeného vedoucí 
finančního odboru. 
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592  
Prodej pozemku p. č. 927/6 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2 
tj. 2.760 Kč. Kupujícím je paní Antonie Pospíšilová bytem Čapkova 846, Bílina. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
593  
Záměr prodeje pozemků p. č. 2231 o výměře 133 m2, 2232 o výměře 178 m2, 2233/1 
o výměře 271 m2, 2233/2 o výměře 21 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 130 Kč/m2. 
594  
Prodej pozemku p. č. 1636/320 o výměře 527 m2 za kupní cenu 180 Kč/m2 tj. 94.860 Kč. 
Kupujícími jsou paní Thi Lien Dangová a pan Vo Van Thao bytem 5. května 76/35 Bílina. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
595  
Ţádost paní Anny Šteflové bytem v Bílině, Litoměřická 58 o prodlouţení lhůty splatnosti 
kupní ceny a zároveň podpisu kupní smlouvy na koupi bytového domu č. p. 58 v ulici 
Litoměřická, včetně parcely pod stavbou č. 1016, maximálně do 30. září 2011.      
          
596  
Uzavření smlouvy č. 10069933 (podpis ředitele SFŢP ke dni 13.05.2011) o poskytnutí 
podpory mezi městem Bílina a Státním fondem ţivotního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Ţivotní prostředí na akci „Zateplení a výměna oken MŠ Síbova“ v celkové výši 
2.317.094,10 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
597  
Ţádost obecně prospěšné společnosti Domovem české hudby Praha o uskutečnění koncertu 
k výročí narození skladatele a houslisty Jana Ignáce Angermayra, rodáka z Bíliny. 

 
598  
Ţádost společností SORTING Solutions, s. r. o., a  SOMET CZ, s. r. o., o prodej pavilonu č. 6 
bývalé ZŠ Teplické Předměstí spolu s pozemkem p. č. 1683/104 o výměře 551 m2 k. ú. 
Bílina za cenu 1.500.000 Kč.  
 
599  
Ţádost pana Kamila Černého o prodej části pozemku p. č. 2372/169 k.  ú. Bílina.  
 
600  
Ţádost pana Petra Zilchera o prodej části pozemku p. č. 2372/9  a 2372/169 k. ú. Bílina. 
 
601  
Ţádost Ing. Tomáše Konráda o prodej části pozemku 2372/169 k. ú. Bílina. 
 
602  
Ţádost pana Karla Macha o prodej části pozemku 2372/169 k. ú. Bílina. 
 
603  
Ţádost pana a paní Aubrechtových o prodej pozemku p. č. 2372/8 k. ú. Bílina. 
 
604  
Ţádost pana Stumpfa o prodej části pozemku p. č. 2372/8 k. ú. Bílina. 
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605  
Nabídku manţelů Jaroslava a Lenky Třešňákových na převod investic vynaloţených na 
vybudování části Autobusového nádraţí.  
 
606  
Návrh Klubu zastupitelů TOP 09 Bílina na zveřejňování smluv uzavřených městem Bílina ve 
volebním období 2010–2014 na webových stránkách města s tím, ţe zájemci budou, 
o moţnosti nahlédnutí do smluv, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, 
informováni v Bílinském zpravodaji.   

 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z v o l i t  
 
 
607  
Paní Ing. Kateřinu Málišovou členkou Finančního výboru Zastupitelstva města Bíliny. 

 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
608  
Rezignaci paní Jany Soukupové Michálkové na funkci členky Finančního výboru 
Zastupitelstva města Bíliny, k 1. červnu 2011. 
 
609  
Rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti Bílinské lázně, 
k 01.09.2011. 
 
610  
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 67 z 3. března 2011, kterým bylo tajemníkovi úřadu 
uloţeno zajistit vytyčení a zpřístupnění pozemku ve vlastnictví města Bíliny p. č. 2214/2 k. ú. 
Bílina. 
 
611  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 79 z 5. května 2011, kterým bylo starostovi města 
uloţit  zařadit na program zasedání zastupitelstva města projednání ţádosti pana Petra 
Zilchera o prodej části pozemku p. č. 2372/9 a 2372/169 k. ú. Bílina, a ţádosti pana Kamila 
Černého o prodej části pozemku p. č. 2372/169 k. ú. Bílina, které byly projednávány na 
zasedání zastupitelstva města 16.12.2010 a usneseními č. 74 a 75 staţeny z programu.  
 
 

IX. bere na vědomí 
 
 
612  
Splnění usnesení č. 428 z 18. května 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloţeno pověřit vedoucího odboru dopravy připravením podkladů, týkající se obchvatu města 
Bíliny, pro moţnosti dalšího jednání Ing. Jiřího Paroubka.  
 
613  
Splnění usnesení č. 500, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu, ve spolupráci s odborem 
dopravy a stavebním úřadem, připravit varianty prodeje, pronájmu, vyuţití autobusového 
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nádraţí a parkovacích ploch na pozemcích ve vlastnictví města, případně ve vlastnictví 
společnosti IMPULS Bílina, s. r. o. 
 
614  
Splnění usnesení č. 502 z 1. června 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloţeno, ve spolupráci s jednatelem Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, vyřídit 
stíţnost na paní MUDr. Olgu Pavelcovou, oční lékařku. 
 

615  
Návrh ZŠ Lidická na vyuţití budovy Kina Hvězda.  
 
616  
Zápis z  jednání Komise pro rozvoj města z 25.05.2011. 
 
617  
Zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu a bezpečnost z 06.06.2011. 
 
618  
Změnu místí úpravy provozu na pozemních komunikacích v oblasti Praţského předměstí na 
systém jednosměrných komunikací. A zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním jednoduché dopravní studie. 
         Taj. (ONI) – 30.09. 
619  
Informaci starosty města o zahraniční sluţební cestě do polského Bilgoraje, která se 
uskutečnila ve dnech 03.06.–06.06.2011. 
 

 

X. stahuje z programu 
 
 
620  
Materiál č. 352 – poptávkové řízení na pojištění majetku města pro 2012 s tím, ţe ukládá 
tajemníkovi městského úřadu předloţit tento materiál na příští schůzi rady města, včetně 
výběrového řízení na nového makléře.     Taj. – 29.06. 
 
621  
Rozpočtovou změnu č. 83/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 140.000 Kč na opravu sochy Panny 
Marie Immaculaty s tím, ţe ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic prověřením moţnosti opravy sochy za niţší částku.  
         Taj. (ONI) – 29.06. 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


