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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 
Usnesení z 10. schůze v roce 2011 

konané 27. dubna 2011  
 
 
Usnesení s termínem č.:  
337 taj. (ONI)  18.05. 
367 taj. (ONI)  ihned 

 
Splněné usnesení č.: 328 

 
 

R A D A  M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 

347  
Rozpočtovou změnu č. 41/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Rekonstrukce vzduchotechnické strojovny 
v ZŠ Aléská“. 
 
348  
Rozpočtovou změnu č. 42/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 36.000Kč na akci „Zpevnění cest u 
garáţí – Bílina“. 

 
349  
Rozpočtovou změnu č. 45/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 117.000Kč na akci „Oprava střechy HNsP – 
zateplení“. 
 
350  
Rozpočtovou změnu č. 46/2011 – změnu zaúčtování v rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic akce „Demolice objektů směr Most“, dle předloţeného návrhu.  
 
351  
Rozpočtovou změnu č. 49/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí, v celkové výši 160.000 Kč, dle předloţeného 
návrhu. 

 
352  
Rozpočtovou změnu č. 50/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
a Atletickým klubem Bílina ve výši 20.000 Kč na uspořádání Mistrovství České republiky 
v běhu na 10.000 m dospělých a juniorů na dráze, které se koná 14.05.2011. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 
353  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Sportovním kuţelkářským 
klubem Bílina ve výši 6.000 Kč na nákup cen na 9. ročník Memoriálu Emila Altmanna, který 
se koná ve dnech 13.05.–28.05.2011. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
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354  
Ţádost ZŠ Lidická o pouţití finančních prostředků z investičního fondu v celkové výši 
99.984 Kč na pořízení 2 ks interaktivních tabulí SMART board 680 „EU“. 
 
355  
Změnu Organizačního řádu Městského úřadu Bílina s účinností od 01.05.2011, včetně 
Organizačního schématu Městského úřadu Bílina platného od 01.05.2011 a organizačního 
schématu Města Bíliny platného od 01.05.2011, dle návrhu předloţeného tajemníkem 
městského úřadu.  
 
356  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se 
stavby s názvem „REKO parovodu na horkovod Za Chlumem Bílina“, mezi Městem Bílina 
jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Teplárenská, a. s., se 
sídlem v Chomutově, Školní 1051/30, PSČ 430 01 jako stranu budoucí oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude Vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu v hodnotě 30 Kč za 1bm bez DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
357  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 a 2313 o výměře 2498 m2 k. ú. Bílina. 
 
358  
Postup Odboru nemovitostí a investic při řešení projektu bezbariérových tras v Bílině 
a schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 09.07.2010, kterým se mění článek 
č. II – Předmět plnění díla. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
359  
Postup Odboru nemovitostí a investic při řešení statického zajištění obřadní síně městského 
hřbitova v Bílině a schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehoţ předmětem je 
provedení prací nad rámec zadání. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
360  
Ţádost paní Drahoslavy Kabourkové a sniţuje na dobu neurčitou nájem za prostory na 
Mírovém náměstí č. p. 73 o 20 %.  
 
361  
Zahraniční cestu do města Bilgoraj (Polsko) ve dnech 3.6.–6.6.2011 s tím, ţe účastníci 
budou doplněni na příští schůzi rady města.  
 
362  
Návrh na zápis do kroniky města za rok 2010, dle předloţeného návrhu.  
 
 

II. zamítá  
     
363  
Ţádosti Shotokan karate-do Masopust Bílina o poskytnutí finanční dotace ve výši 45.000 Kč 
na ME JKA mládeţe a veteránů ve dnech 21.–22.5.2011 v Holandsku.    
 
364  
Návrh společnosti Kompakt, s. r. o., o účast města Bíliny na projektu sociální automobil.       

 
365  
Ţádost paní  Thorandové  o sníţení nájemného z pozemku p. č. 2315 k. ú. Bílina.  
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III. souhlasí  
 
366  
S umístěním repliky kříţe Jeţíše Krista na pozemku p. č. 27/1 k. ú. Bílína – Újezd před 
kostelem Zvěstování Panny Marie, dle návrhu předloţeného panem Michalem Mlejem.    
 
367  
S vyuţitím radniční věţe Kulturním centrem Kaskáda k instalaci výstavy o Bílině 
a k pravidelným prohlídkám, dle návrhu předloţeného panem Michalem Mlejem s tím, ţe 
ukládá tajemníkovi městského úřadu nechat prověřit bezpečnost ochozu radniční věţe. 
Zároveň bere na vědomí informaci o nové provozní době Informačního centra.  
        Taj. (ONI) – ihned  
368  
Se ţádostí člena zastupitelstva města  pana Václava Mojţiše o udělení výjimky při oddávání 
v řádném termínu 25.06.2011 a zároveň schvaluje pouţití závěsného odznaku při tomto 
svatebním obřadu dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 108, odst. 2., v platném znění. 
 

 

IV. rozhodla 
 

369  
O svolání Valné hromady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 23.05. od 16:00 
a zároveň pověřuje starostu města poţádat jednatele uvedené společnosti o svolání valné 
hromady. 
 
370  
Zrušit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Zajištění 
občerstvení v Letním amfiteátru a lázeňském parku a zároveň bere na vědomí informaci 
pana Michala Mleje – pověřeného řízením KC Kaskáda o zajištění občerstvení v Letním 
amfiteátru a lázeňském parku od 30.4 do 10.9.2011 Kulturním centrem Kaskáda.    
 
371  
Zrušit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Projekční práce – kompletní zateplení objektů polikliniky v Bílině“. 
 
372  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Zpevnění 
cest u garáţí – Bílina“ je nabídka firmy EUROVIA CS, a. s., Chlumec. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy STRABAG, a. s., Dubí. 
 
373  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
střechy objektu KC Kaskáda – Bílina“ je nabídka firmy ARKÝŘ, s. r. o., Bílina. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy HAKIM, s. r. o., Bílina.  
 
374  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Sanace 
letního amfiteátru – Bílina, Kyselka“ je nabídka firmy YSSEN, s. r. o., Litvínov. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy ABS – STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s. r. o., Bílina.  
 
375  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
chodníku SUNN, kpt. Jaroše, Bílina“ je nabídka firmy PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. Druhou v 
pořadí je nabídka firmy Ţejdlík Josef, Bílina. 
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376  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
chodníku, ulice Zahradní, Bílina“ je nabídka firmy Ţejdlík Josef, Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina.  
 
377  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce vzduchotechnické strojovny 
v ZŠ Aléská, Bílina“ dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě EKLIN Chomutov, jako 
specializovanou zakázku. 
 
378  
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 
„Oprava ulice Síbova v k. ú. Bílina“. 
 
 

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

379  
Rozpočtovou změnu č. 43/2011 – přijetí dotace ve výši 7.500.000 Kč na dávky sociální péče 
– příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postiţené. 
 
380  
Rozpočtovou změnu č. 44/2011 – přijetí dotace ve výši 7.280.000 Kč na dávky sociální péče 
– příspěvek na péči. 

 
381  
Rozpočtovou změnu č. 47/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2011 ve výši 85.000 Kč. 
 
382  
Rozpočtovou změnu č. 48/2011 – přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 606.000 Kč. 
 
383  
Uzavření dodatku č. 10 k Dohodě o podmínkách vzájemné spolupráce při poskytování 
sociálních sluţeb k zajištění projektu „Asistent pro terénní kontakt – Bílina“ mezi městem 
Bílina a občanským sdruţením Most k naději. Předmětem dodatku je poskytnutí příspěvku 
na II. pololetí 2011 ve výši 114.000 Kč. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
384  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a Římskokatolickou farností, arciděkanstvím 
Bílina, jejímţ předmětem je převod vlastnických práv k sochám panny Marie a Sv. Antonína 
na parcele č. 1787/1 v k. ú. Bílina. Podpisem darovací smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
385  
Prominout zbylý poplatek z prodlení panu Petru Pertlovi za opoţděně uhrazené dluţné 
nájemné. 
 
386  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/6 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 120 Kč/m2.   
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387  
Prodej 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, tj. 141.450 Kč.  Kupujícím je Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká 
hradební 3118/48. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
388  
Prodej pozemku p. č. 23/176 o výměře 22 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 80Kč/m2, tj. 
1.760Kč. Kupujícími jsou Josef a Jana Veselých, bytem Bílina, Teplická 600. Podpisem 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
389  
Prodej pozemku p. č. 23/182 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 80 
Kč/m2tj. 1.840 Kč. Kupujícími jsou František a Alţběta Drábkovi, bytem Bílina, Čapkova 838. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města.   
 
390  
Přijetí příspěvku ve výši 159.000 Kč na projekt „Setkání s rodáky u příleţitosti udělení 
čestného občanství města Bíliny“ od Česko–německého fondu budoucnosti, nadační fond a 
zároveň pověřuje příspěvkovou organizaci KC Kaskáda  zajištěním realizace výše 
uvedeného projektu dle podmínek vyplývajících ze smlouvy, včetně vyúčtování.  
 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
391  
Ţádost pana a paní Aubrechtových a ţádost pana Stumpfa o prodej pozemku p. č. 2372/8 
k. ú. Bílina a ţádost Ing. Konráda o prodej části pozemku p. č. 2372/169 k. ú. Bílina do doby 
schválení nového územního plánu. 
 
392  
Ţádost paní Thi Lien  Dangové o prodej části pozemku 1636/94 k. ú. Bílina. 
 
393  
Ţádost manţelů Langhammerových prodej pozemku p. č. 269/1k. ú. Bílina. 
 
394  
Ţádost společností SORTING Solutions, s. r. o., a  SOMET CZ, s. r. o., o prodej pavilonu č. 7 
bývalé ZŠ Teplické Předměstí spolu s pozemkem p. č. 1683/103 o výměře 551 m2 k. ú. 
Bílina.   
 
395  
Ţádost pana Mgr. Petra Butkoviče o prodej části pozemku p. č. 1800/5 k. ú. Bílina. 

 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 
 

396  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat  
Úplné znění zřizovací listiny organizací: 
- Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 
- Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace,  
- Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace,  
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- Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace,  
- Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace,  
- Základní škola, Bílina, Aléská 264, okres Teplice, příspěvková organizace, 
- Dům dětí a mládeţe Bílina, Havířská 10, příspěvková organizace, 
- Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeţí 381/3, příspěvková organizace, 

 
 

VIII. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í  
 
 
397  
Podání ţádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad, opatření 4.1 
Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu na projekt s názvem „Sport 
a hry bez hranic“ s celkovými náklady ve výši 28.039.005 Kč a schvaluje financování projektu 
ve výši 17.243.380 Kč, tj. 62,5 % z celkových nákladů projektu. Celkové náklady projektu ve 
výši 28.039.005 Kč jsou zároveň celkovými způsobilými výdaji projektu.  Rada doporučuje 
zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování projektu ve výši 100 % celkových 
nákladů projektu, tj. 28.039.005 Kč. Předfinancování projektu bude zajištěno z prostředků 
města.  
 
398  
Ţádost Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina o prodlouţení termínu splatnosti 
bezúročné půjčky poskytnuté městem Bílina určené na mzdy zaměstnanců a odvody 
z mezd. 
 
399  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina 
o poskytnutí návratné bezúročné půjčky v částce 4 mil. Kč s účelovým určením na mzdy 
zaměstnanců a odvody z mezd. 
 

 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v z í t   n a   v ě d o mí 
 
 
400  
Nabídku pana Jana Šámala na výkup nemovitosti Husitská bašta s tím, ţe k řádnému 
projednání ţádosti dojde po shromáţdění všech dostupných a poţadovaných dokladů.  

 
 

X. bere na vědomí 
 
 

401  
Informaci zástupců společnosti UNITED ENERGY, a. s., Ing. Petra Mareše a Ing. Karla 
Hlaváčka, týkající se plánované výstavby zařízení na Energetické Vyuţití Odpadů (EVO) 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o partnerství 
a spolupráci na rozšíření systémového řešení hospodářství Ústeckého kraje. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
 
402  
Informaci pana Michala Mleje – pověřeného řízením KC Kaskáda o plánovaném vydávání 
novin KC Kaskáda.   
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403  
Informaci pana Michala Mleje – pověřeného řízením KC Kaskáda, o Mezinárodním dni 
horníků a Setkání partnerských měst ve dnech 9.9.–10.9.2011 a pověřuje pana Michala 
Mleje pozváním zástupců partnerských měst (Dippoldiswalde, Bilgoraj, Stropkov, 
Nowowolynsk) a zároveň vytipovat maďarské město. 
 
404  
Informaci pana Michala Mleje, pověřeného řízením KC Kaskáda, ohledně uzavření dohody 
o mimosoudním vyrovnání sporu mezi KC Kaskáda a Bc. Ingrid Skopcovou o neplatnosti 
výpovědi. 
 
405  
Informaci pana RNDr. Jaroslava Herzingra ohledně provozu Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
406  
Informaci o hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za rok 2010 
a doporučuje zastupitelstvu města informaci o hospodaření vzít na vědomí. 
 
407  
Ukončení nájemní smlouvy č. 338 na část pozemkové parcely 2315 a 2313 o výměře 
2498 m2 k. ú. Bílina na vlastní ţádost pana Miroslava Badţa, bytem Bílina, Aleská 253, ze 
dne 10.08.2009. 
 
408  
Zprávu o činnosti městského architekta za měsíc březen 2011.  

 
409  
Splnění usnesení č. 328 z 13. dubna 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloţeno pověřit vedoucího odboru dopravy, vedoucího odboru nemovitostí a investic 
zpracováním vyjádření k příslušným bodům zápisu z komise pro ţivotní prostředí, dopravu a 
bezpečnost ze 4. dubna 2011. 
 
410  
Informaci starosty města o zřízení Krizového štábu obce s rozšířenou působností Bílina, 
včetně sloţení, ve kterém bude pracovat. 
 
411  
Informaci starosty města o zrušení Krizového štábu města Bíliny, který byl zřízen 
01.03.2003.  
 
412  
Informaci o vývoji situace kolem realizace obchvatu města dle dopisu Mgr. Martina Sýkory, 
1. náměstka ministra dopravy, včetně vyjádření Komise pro obchvat.  
 
413  
Informace poskytnuté k programu „Asistent pro terénní kontakt – Bílina“ za I. čtvrtletí 2011.  
 
414  
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2010. 
  
415  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport ze 4. dubna 2011. 
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416  
Zápis z jednání Komise pro rozvoj města ze 4. dubna 2011. 
 
 

XI. stahuje z programu 
 
 
417  
Mat. č. 269 – pověření pana Michala Mleje řízením KC Kaskáda v Bílině. 
 
418  
Prodej pozemku p. č. 1636/320 o výměře 527 m2 a prodej pozemku p. č. 1636/357 o výměře 
80 m2 odděleného geometrickým plánem č. 2439-7018/2011 z  p. p. č. 1636/94. 
 
419  
Návrh na prodej bytové jednotky č. 22 o velikosti 1+1 o rozloze 35,33 m2 nacházející se 
v 7. patře, Sídliště Za Chlumem čp. 737, spolu s podílem o velikosti 17/2000 na společných 
částech domu a pozemku p. č. 1636/57, 1636/58 a 1636/59 k. ú. Bílina a bytové jednotky 
č. 29 o velikosti 1+3 o rozloze 64,33 m2 nacházející se v 6. patře, ul. Teplická čp. 597, spolu 
s podílem o velikosti 612/19805 na společných částech domu a pozemku p. č. 1683/80 k. ú. 
Bílina. 
 
420  
Ţádost společnosti Victory Czech, s. r. o., o sníţení kupní ceny za nemovitosti v areálu 
bývalých kasáren, s tím, ţe pan Vimr bude pozván do příští schůze rady města. 
 
421  
Ţádost společnosti TRUNN, s. r. o., o sníţení kupní ceny za nemovitosti v areálu bývalých 
kasáren.  
 
422  
Přidělení nebytového prostoru v I. NP Mírové náměstí 87 (bývalá kniha) s tím, ţe nebytový 
prostor bude znovu zveřejněn pro všechny zájemce, na dobu určitou, do 31. května 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města  

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města  

 


