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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 
Usnesení z 8. schůze v roce 2011 

konané 13. dubna 2011  
 
 
Usnesení s termínem č.:  
328 taj. (ONI, OD)  27.04. 
337 taj. (ONI)  27.04. 

 
Splněná usnesení č.: 2, 252  
 

 
 

R A D A  M Ě S T A 
 

I. schvaluje  
 
306  
Rozpočtovou změnu č. 35/2011 – navýšení rozpočtu MŠ Čapkova v celkové výši 11.520 Kč 
na školu v přírodě v počtu 24 dětí. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
 
307  
Rozpočtovou změnu č. 36/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory kultury a literární fond mezi městem Bílina a Jindřichem Luňákem – HAKIM ve výši 
40.000 Kč a festival Babí léto na Kyselce. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
308  
Rozpočtovou změnu č. 37/2011 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
6.450 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín. 
 
309  
Rozpočtovou změnu č. 39/2011 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 6.000 Kč 
z rezervy rady města na nákup pracovního nářadí na projekt záchrany a péče o Ţidovský 
hřbitov. 
 
310  
Rozpočtovou změnu č. 38/2011  – navýšení rozpočtu z Programu podpory společenských a 
zájmových organizací ZŠ Aléská ve výši 13.000 Kč na logopedickou nápravu, navýšení 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro Klub důchodců I ve výši 15.000 Kč 
zájezdy, a dále uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory společenských a 
zájmových organizací mezi městem Bílina a Svazem důchodců ČR ve výši 20.000 Kč na 
dopravu a vstupné na zájezdy a společenské a kulturní akce v roce 2011, mezi městem 
Bílina a Mysliveckým sdruţením Bořeň Bílina, o. s., ve výši 15.000 Kč na nákup krmiva, 
medikamentů pro zvěř a nákup materiálů k zabránění škod zvěří v roce 2011, mezi městem 
Bílina a Bílinským gymnáziem, o. p. s., ve výši 5.000 Kč na Velikonoční akademii 2011. 
Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
 
311  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Sportovním klubem ZvŠI a SPC 
Bílina ve výši 18.000 Kč na sportovní akce pro mentálně postiţené sportovce v roce 2011. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
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312  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Horvátovou Věru ve výši 500 Kč a za pana Kovácse 
Tibora ve výši 500 Kč za neuhrazený přestupek na úseku školství a výchovy mládeţe podle 
ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., za zanedbání péče o povinnou školní 
docházku.  
 
313  
Čerpání rozpočtu odboru školství a kultury ve výši 8.000 Kč za pronájem KD Fontána na 
setkání občanů zaniklých obcí Jenišův Újezd a Břeţánky. 
 
314  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina a panem Pavlem Rokosem na nebytový 
prostor v I. NP Břeţánská 49 k provozování prodejny krmiv a chovatelských potřeb, 
s účinností od 1. května 2011. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
315  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 ul. Důlní 425 s paní Jitkou Štěříkovou, s podmínkou 
pravidelného měsíčního splácení dluhu. Nájemní smlouva bude uzavřena vţdy na jeden 
měsíc, při plnění podmínky splácení. 
 
316  
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Bílina 
a společností České dráhy, a. s., jejímţ předmětem je zřízení a provozování zařízení 
kabelového vedení NN v ulici Důlní na pozemku p. č. 2386 v k. ú. Bílina a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 
 
317  
Výměnu vchodových dveří v objektu čp. 87 na Mírovém náměstí v Bílině spolu s podmínkami 
společnosti D.R.G. – INTERIERY, s. r. o., Teplice.  
 
318  
Výměnu čtyř kusů vchodových dveří v objektu čp. 88 na Mírovém náměstí v Bílině spolu 
s podmínkami společnosti D.R.G. – INTERIERY, s. r. o., Teplice.  
 
319  
Uzavření dohody o partnerství mezi městem Bílina a Destinační agenturou Krušné hory, o. p. 
s., v rámci projektu „Destinační agentura Krušné hory“. Podpisem dohody pověřuje starostu 
města.  
 
320  
Výzvu, zadávací podmínky, návrh na oslovení tří firem k podání nabídky na zakázku malého 
rozsahu na akci „Zpracování projektové dokumentace k záměru Integrované centrum 
prevence na Teplickém Předměstí“, ve smyslu směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina a dle pravidel integrovaného 
operačního programu. 
 
321  
Záměr revitalizace parku Lidická, podání ţádosti na revitalizaci parku Lidická do grantového 
programu NADACE PROMĚNY a pověřuje KC Kaskáda přípravou projektové ţádosti ve 
spolupráci s městským architektem a ZŠ Lidická. 
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II. zamítá 
 
322  
Ţádost pana Petra Bureše o pronájem nebytových prostor s tím, ţe nebytový prostor na 
Mírovém náměstí č. 87 (naposledy knihkupectví) bude znovu zveřejněn.  

 
323  
Ţádost  SPOLKU "KRUŠNOHORSKÝ EXPRES" MOST o finanční příspěvek ve výši 50.000 
Kč na akci „Historickým vlakem na Oseckou pouť“, která se koná ve dnech 20.–21.08.2011.    
 
324  
Ţádost Krušnohorského klubu Osek o finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč na provozní 
náklady na sezónu 12/2011 – 3/2012 v rámci projektu „Krušnohorská bílá stopa“. 
 
 

III. souhlasí 
 
325  
S obnovou pohádkového lesa Za Chlumem v Bílině osazením nových dřevěných 
pohádkových figurek a dále s budoucím záměrem sanovat dřevěné lavičky v tomto lese a 
osazením dřevěných mostů na I. a II. vyhlídku v lázeňském lese.  
 
 

IV. rozhodla 
 
326  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
fasády – Mírové náměstí čp. 87“ je nabídka firmy HAKIM, s. r. o., Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Alpin Mont Servis, s. r. o., Dubí.  
 
327  
Zrušit 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 
„Poskytování právních sluţeb městu Bílina“.  

 
 

V. projednala 
 

328  
Zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí, dopravu a bezpečnost ze 4. dubna 2011 
a ukládá tajemníkovi MěÚ pověřit vedoucího odboru dopravy, vedoucího odboru nemovitostí 
a investic zpracováním vyjádření k příslušným bodům tohoto zápudo jednání rady města 27. 
dubna 2011: 

- odbor nemovitostí a investic – bod č. 3 
- odbor dopravy – bod č. 4, 5, 6.     Taj. (ONI, OD) – 27.04. 

 
 

VI. pověřuje 
 
 

329  
Tajemníka městského úřadu přípravou nové směrnice pro zadávání zakázek malého 
rozsahu městem Bílina.  
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VII. odvolává 
 
 
330  
Paní Mgr. Janu Karlovou z redakční rady Bílinského zpravodaje k 31. březnu 2011. 
 
 

VIII. jmenuje 
 
 

331  
Paní Bc. Janu Šimkovou – redaktorku, členkou redakční rady Bílinského zpravodaje, 
s účinností od 1. dubna 2011.  

 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
332  
Rozpočtovou změnu č. 8/2011 – přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 
do roku 2011 ve výši 2.288 tis. Kč na financování projektu „Zavedení procesního řízení 
Městského úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu podle modelu CAF“. 
 
333  
Rozpočtovou změnu č. 33/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na výkon státní správy 
v oblasti sociálních sluţeb pro obce s rozšířenou působností ve výši 272.000 Kč. 
 
334  
Rozpočtovou změnu č. 34/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 606.000 Kč. 
 
335  
Neúčtovat poplatek z prodlení panu Josefu Derbály za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 
 
336  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Věře Lapšanské za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 
 

 

X. bere na vědomí 
 

337  
Splnění usnesení č. 2 z 12. ledna 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno 
připravit podklady pro výběrové řízení na ostrahu všech objektů ve vlastnictví města, na 
základě zpracovaného auditu. Zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu připravit 
podklady pro vypsání výběrového řízení na ostrahu jednotlivých objektů a zároveň všech 
objektů ve vlastnictví města jako celek.    Taj. (ONI) – 27.04. 
  
338  
Splnění usnesení č. 252 z 16. března 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloţeno pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic a ředitelku Městských technických 
sluţeb Bílina zpracováním vyjádření k příslušným bodům zápisu z jednání komise pro ţivotní 
prostředí, dopravu a bezpečnost, ze 7. března 2011. 
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339  
Pozvání na prezentaci prioritních témat tzv. „Akčního plánu zlepšování“ dne 4. května 2011 
ve 13 hod. jako součást realizace projektu „Zavedení procesního řízení Městského úřadu 
Bílina a sebehodnocení úřadu podle modelu CAF“. 
 
340  
Zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnosprávních 
kontrolách za I. čtvrtletí 2011. 
 
341  
Dopis pana Jaroslava Ţitníka týkající se bezpečnostní situace ve městě. 
 
 

XI. stahuje z programu  
 
342  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie mezi městem 
Bílina a ČET Teplárenská, a. s., Chomutov s tím, ţe smlouva bude doplněna o připomínky 
členů rady města a znovu předloţena radě města. Zároveň schvaluje konání schůze rady 
města v mimořádném termínu k tomuto bodu, a to v pondělí 18. dubna 2011 od 15:00 hodin.  
 
343  
Návrh pana Michala Mleje, který je pověřen řízením KC Kaskáda, na mimosoudní vyrovnání 
sporu mezi KC Kaskáda a Bc. Ingrid Skopcovou o neplatnosti výpovědi s tím, ţe materiál 
bude doplněn o vyjádření právních zástupců obou stran.  
 
 

 

 

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

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

I. odvolává 
 
344  
Mgr. Jana Davignona z funkce jednatele společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., s účinností od 29. dubna 2011. 

 
 

II. jmenuje 
 
345  
Pana Mgr. Petra Boudu jednatelem společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
s účinností od 29. dubna 2011. 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města  

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


