
Usnesení RM z 9. února 2011  1 

 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 
konané 9. února 2011  

 
Usnesení s termínem č.: 
1  taj.  23.02. 
14  star., MS 23.02. 
2  taj.   31.03. 
 
Splněné usnesení č.: 53, 84 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
88  
Rozpočtovou změnu č. 3/2011 – navýšení rozpočtu městské policie na zakoupení 
defibrilačního přístroje v rámci projektu „Dáme srdci šanci“ z přebytku hospodaření. 
 
89  
Rozpočtovou změnu č. 4/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Domovem důchodců Dubí, příspěvková organizace ve výši 10.000 Kč na kulturní, 
společenské a sportovní akce pro seniory v roce 2011. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.    
 
90  
Rozpočtovou změnu č. 5/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Hipodromem Most, a. s., ve výši 50.000 Kč na propagaci města Bíliny na dostihu „Velká 
cena města Bíliny“ v rámci dostihového dne, který se koná 15.10.2011. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.    
 
91  
Rozpočtovou změnu č. 6/2011 – přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru školství 
a kultury a navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 100.000 Kč na opravy 
nebytových prostor v ul. M. Švabinského, které využívá organizace „Most k naději“. 
 
92  
Nabídku firmy Plošiny Rybáček, s. r. o., na nezbytně nutné opravy speciálního automobilu 
Městských technických služeb Bílina – pracovní plošina, za cenu 99.450 Kč bez DPH. 
 
93  
Uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Bílina a paní Ing. Jaroslavou 
Mrázovou, dle návrhu předloženého finančním odborem. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
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94  
Uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi  městem Bílina a členy Rady města 
Bíliny panem Martinem Liškou, panem Mgr. Zdeňkem Svobodou Ph.D., panem Ing. 
Františkem Poživilem, panem Ing. Jindřichem Brunclíkem, dle návrhu předloženého 
finančním odborem. Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
 
95  
Návrh opravy havarijního stavu římsy budovy městského divadla dle návrhu předloženého 
odborem nemovitostí a investic. 
 
96  
Provedení výměny oken v objektu Mírové náměstí 46 dle návrhu předloženého odborem 
nemovitostí a investic a zároveň schvaluje zařazení této akce do plánu investic pro rok 2012. 
 
97  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 ul. Mírové náměstí 48 s paní Ladislavou Petříkovou na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
98  
Vyvěšení záměru výpůjčky prostor bývalého pivovaru (bývalá truhlárna) pro skladování 
rekvizit nevýdělečného občanského sdružení, na dobu určitou, do doby podpisu kupní 
smlouvy s novým majitelem pivovaru.  
 
99  
Zadání projektové dokumentace na stavbu „Rozšíření parkoviště u garáží v Pražské ul.“ s tím, 
že po vydání stavebního povolení bude stavba opětovně předložena radě města ke schválení 
s podmínkami, které budou dány architektem. 
 

 

II. neschvaluje  
 
100  
Výpověď z nebytových prostor Seifertova 105 (bývalé potraviny) s tím, že do konce února 
2011 nebude zahájen provoz a uhrazeno dlužné nájemné.  
 

 

III. souhlasí 
 
101  
S mimosoudním vyrovnáním s Bc. Ingrid Skopcovou, dle návrhu předloženého panem 
Michalem Mlejem, který je pověřen řízením KC Kaskáda. 

 
IV. jmenuje 

 
102  
Paní Markétu Kalivodovou „vedoucí organizační složky – Pečovatelská služba Bílina“ od 
01.03.2011 do 28.02.2013.  
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V. rozhodla 
 
103  
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 akce: 
a) Statické zajištění obřadní síně – hřbitov 
b) Oprava fasády – Mírové náměstí č. p. 87 
c) Provádění oprav bytových jednotek v DPS v roce 2011 
 
 

VI. pověřuje 
 
104  
Místostarostu města jednáním o možnosti zakoupení přístroje na řešení problematiky psích 
exkrementů ve městě. 
 
105  
Starostu města zpracováním a odesláním vyjádření Krajskému úřadu Ústeckého kraje, 
týkající se nesouhlasu města s průtahem města po estakádě. 
 
 

VII. určuje 
 
106  
Pana Ing. Františka Poživila spolupracováním na návrhu zadání územního plánu města Bíliny. 
 
 

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

107  
Prominout zbylý poplatek z prodlení panu Ladislavu Janouškovi za opožděně uhrazené 
dlužné nájemné.  
 
108  
Na základě žádosti organizace SHOTOKAN KARATE DO MASOPUST BÍLINA a v souladu s § 22 
odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, prominutí 
uloženého odvodu ve výši 19.372,00 Kč včetně dopočtu penále.  
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na   v ě d o m í 
 
 
109  
Žádost pana Františka Jiráka, týkající se rozšíření parkoviště naproti poliklinice, viz usnesení 
č. 99. 
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X. bere na vědomí 
 
110  
Splnění usnesení č. 53 z 26. ledna 2011, kterým bylo panu Michalu Mlejovi, který je pověřen 
řízením KC Kaskáda, uloženo předložit návrh dohody o mimosoudním vyrovnání s paní 
Bc. Ingrid Skopcovou. 
 
111  
Splnění usnesení č. 84, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího 
odboru nemovitostí a investic zpracováním návrhu řešení technického stavu budovy divadla, 
viz usnesení č. 95. 
 
112  
Zprávu ředitelky Městských technických služeb Bílina o stavu skládkových vod a jejich 
čerpání na skládkách Chotovenka. 
 
113  
Informaci sdružení Lungta o 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a zároveň 
schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu u příležitosti 52. výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci dne 10. března 2011. 
 
114  
Nabídku vydavatelství Český domov na vydávání a distribuci Bílinského zpravodaje a 
pověřuje místostarostu města jednáním s firmou VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., Ústí nad Labem 
ve věci finančního plnění pro rok 2011. 
 
115  
Ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 29.8.2008 movitého majetku mezi členem Rady města 
Bíliny panem Martinem Liškou a Městem Bílina.  
 
116  
Informaci vedoucí finančního odboru týkající se možnosti zhodnocení volných finančních 
prostředků města formou nákupu dluhopisů. 
 
117  
Ukončení nájemní smlouvy s panem Tomislavem Picklem z pronájmu nebytových prostor v II. 
NP, Mírové nám. č. 46 – prodejna nábytku, k datu 30.04.2011. Nebytový prostor bude 
zveřejněn k dalšímu pronájmu za cenu dle Směrnice MěÚ. 
 
118  
Informaci tajemníka městského úřadu týkající se vyplácení odměn předsedů a členů komise 
pro obchvat, komise pro rekonstrukci pivovaru a kasáren a hodnotící komise v minulém 
volebním období a rozhodla nevyplatit odměny za účast v těchto komisích zpětně. 
 
119  
Informaci starosty města ohledně dalších jednání týkající se prodeje pivovaru.  
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120  
Zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnosprávních 
kontrolách za IV. čtvrtletí 2010. 

 
XI. stahuje z programu 

 
121  
Materiál č. 67 – zadání specializované veřejné zakázky malého rozsahu na akci „PD – 
Zateplení obvodového a střešního pláště všech propojených objektů polikliniky Bílina“ dle 
směrnice č. 04/2007. 
 
122  
Materiál č. 69 – věcná břemena s tím, že pověřuje místostarostu města jednáním se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., o výši jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene.  
 
123  
Materiál č. 70 – žádost společnosti Vesna Liberec o udělení souhlasu s umístěním stavby pro 
reklamu na stojinách na p. p. č. 404 v k. ú. Bílina-Újezd s tím, že materiál bude doplněn 
o vyjádření městského architekta.  
 
 

 

RADA MĚSTA 
 

 v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 

I. bere na vědomí 

 
124  
Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ze 
4. února 2011. 
 

II. rozhodla  

 
125  
Vypsat výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu.  
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


