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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 16. schůze v roce 2011,  
konané 15. července 2011 

 
 
Usnesení s termínem č. 
501 taj.  31.08.  
547 taj. (SÚ) 31.08. 
548 taj.   31.08. 
549 taj. (SÚ) 31.08. 

367 taj.  21.09. 
689 ONI  31.08. 
698 Taj. (ONI)  31.08.

 

 
 

R A D A   M Ě S T A 

 
 

I. schvaluje  
 
667  
Rozpočtovou změnu č. 95/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 46.000 Kč na akci Letní kino – 
odizolování celé budovy, na pokrytí DPH. 
 
668  
Realizaci záměru rozšíření veřejného osvětlení v ul. Praţská za domem č. p. 261 a zároveň 
schvaluje rozpočtovou změnu č. 97/2011 – přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 102.000 Kč na akci 
„Rozšíření VO – Praţská 261 směrem ke garáţím“. 
 
669  
Rozpočtovou změnu č. 98/2011 – navýšení rozpočtu MŠ Švabinského v celkové výši 
12.000 Kč na školu v přírodě 25 dětí. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
 
670  
Rozpočtovou změnu č. 99/2011 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská  v celkové výši 17.760 Kč na 
školu v přírodě 37 dětí. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
 
671  
Rozpočtovou změnu č. 100/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina a Bílinským gymnáziem, o. p. s., ve výši 15.360 Kč na školu v přírodě 32 dětí.  Bude 
hrazeno z rezervy pro školy v přírodě. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
672  
Roztočovou změnu č. 101/2011 – přijetí daru od Severočeských dolů, a. s., ve výši 
825.000 Kč na akci „Vybudování kamerového systému“. 
 
673  
Rozpočtovou změnu č. 102/2011 – přijetí daru od ČEZ, a. s., v celkové výši 4.030.000 Kč na 
tyto akce: 
a) úprava zahradních chodníků v MŠ Ţiţkovo údolí ve výši 300.000 Kč, 
b) rekonstrukce naučné stezky Bořeň ve výši 150.000 Kč, 
c) vybudování bezbariérového vstupu do budovy DDM ve výši 100.000 Kč, 
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d) oprava objektu volejbalu ve sportovním areálu Tyršova zahrada ve výši 600.000 Kč, 
e) vybudování bezbariérového chodníku v ulici Jenišovská ve výši 350.000 Kč, 
f) částečná výměna oken MŠ Čapkova a MŠ Za Chlumem ve výši 150.000 Kč,  
g) vybudování zábradlí podél bezbariérového chodníku v ul. Jenišovská ve výši 200.000 Kč, 
h) oprava chodníku v ul. Kapitána Jaroše ve výši 320.000 Kč,  
i) oprava chodníku v ul. Zahradní ve výši 320.000 Kč, 
j) vybudování podia v koncertním sále ZUŠ ve výši 110.000 Kč,  
k) sanace obvodové zdi obřadní síně – hřbitov ve výši 200.000 Kč, 
l) vybudování speciálního pedagogického centra v ZŠ Aléská ve výši 1.200.000 Kč, 
m) obnovení pohádkového lesa ve výši 30.000 Kč.  
 
674  
Ţádost ZŠ Aléská o pouţití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Aléská ve výši 
400.000 Kč k nákupu plně programovatelného konvektomatu pro provoz školní jídelny 
a zároveň rozhodla zadat zakázku malého rozsahu na výše uvedenou akci dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, č. VIII, odst. P, firmě ELKUS – Zařízení pro gastronomii, s. r. o., Ústí nad Labem. 
 
675  
Ţádost paní Vlasty Pitkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou. 
 
676  
Ţádost paní Boţeny Fejtkové o udělení výjimky pro přidělení bytu v domě se soustředěnou 
pečovatelskou sluţbou.  
 
677  
Nová pravidla pro přidělování bytů v domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou, dle 
návrhu předloţeného sociálně zdravotní komisí, s účinností dnem schválení.  
 
678  
Úpravu smlouvy o nájmu bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou sluţbou v bodě I. 
odst. 2. Byty budou pronajímateli přenechávány na dobu určitou jednoho roku s tím, ţe 
smlouva se bude prodluţovat s podmínkou řádného vyuţívání Pečovatelské sluţby Bílina.   
                                                                                                                                                         
679  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV- 12 -
4009998/VB 001 týkající se stavby s názvem „Bílina, zahr. Bořeň, p. Zeman, ppč. 861/53”, 
mezi Městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8 PSČ 405 02, jako stranu budoucí 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude Vlastní smlouvou sjednáno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 1000 Kč bez DPH. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 
680  
Zařazení investiční akce „Rekonstrukce parku Lidická“ do rozpočtu města v roce 2012, ve 
výši 300.000 Kč, jako spoluúčast města k dotačnímu čerpání.  
 
681  
Změnu termínu konání schůze rady města z 10. na 17. srpna 2011.  

 
II. zamítá 

 
682  
Ţádost paní Naděţdy Sýkorové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou. 
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683  
Ţádost pana Františka Fünfkirchlera o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou. 
 
684  
Ţádost paní Márie Horvátové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou. 
 
685  
Ţádost paní Marie Měšťánkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
sluţbou. 

 

III. souhlasí 
 
686  
Se záměrem „Sníţení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím 
včetně zrušení skládky mourů“ (Oznamovatel: Severočeské doly, a. s., Chomutov). 
 
687  
Se záměrem „Sníţení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně 
jejího úplného vymístění z blízkosti obydleného území“ (Oznamovatel: Severočeské doly 
a.s., Chomutov). 
 
 

IV. pověřuje 
 
688  
Pana Michala Mleje jednáním s Biskupstvím Litoměřice a Římskokatolickou farností – 
arciděkanstvím Bílina o převodu pozemkové parcely č.  1787/1 do majetku města Bíliny.  

 
689  
Vedoucího odboru nemovitostí a investic jednat s ředitelkou Městských technických sluţeb 
Bílina a s jednatelem společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina o moţnosti 
poskytování ostrahy areálů technických sluţeb a nemocnice firmou Mostecká BS, Most.  
          ONI – 31.08. 

 

V. rozhodla 
 

690  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Ostraha 
areálu lázní Kyselka“ pro rok 212 je nabídka firmy Mostecká BS, Most. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy ČBS Sever, s. r. o., Sulejovice.  
 
691  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Bezpečná školka – MŠ Ţiţkovo údolí – 
umělý povrch“ dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě 4soft, s. r. o., Praha, a to jako 
specializovanou zakázku. 
 
692  
Zadat akci MŠ Za Chlumem – výměna oken (částečná – pokračování) panu Karlu Machovi, 
Bílina s tím, ţe práce budou zahájeny před přijetím daru od ČEZ, a. s. Akce bude 
financovaná z rozpočtu odboru nemovitostí a investic, akce 11-38 a po obdrţení daru bude 
radě města předloţena ke schválení rozpočtová změna na dofinancování chybějících 
finančních prostředků. 
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693  
Prominout, na základě ţádosti příspěvkové organizace a v souladu s § 28 odst. 9 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění a z důvodu zamezení tvrdosti, 
Městským technickým sluţbám Bílina, odvod ve výši 1.139.904,00 Kč do svého rozpočtu.  
 
694  
Zadat výběrové řízení k zajištění veřejné městské hromadné dopravy specializované firmě A. 
I. Consulting, s. r. o., se sídlem Sarajevská 1915/15, 120 00 Praha 2. 
 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
695  
Rozpočtovou změnu č. 96/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem 
Bílina a spol. Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ve výši 273.000 Kč na nutné 
opravy v plavecké hale a na poskytování právních a poradenských sluţeb.  
 
696  
Ţádost ředitelky Městských technických sluţeb Bílina na zakoupení pracovního vozidla pro 
vysprávku vozovek se zapojením rezervního fondu na úhradu leasingových splátek vč. 
akontace ve výši 1.000.000 Kč.  
 
 

VII. bere na vědomí 
 
 
697  
Dopis Ing. Petra Vrzáně, výkonného ředitele Sdruţení provozovatelů centrálních loterních 
systémů, o odklad aplikace obecně závazné vyhlášky k místnímu poplatku za „Technická 
herní zařízení“ a informaci vedoucí finančního odboru o situaci kolem výběru poplatku za 
„Jiné technické zařízení povolené MF“ s tím, ţe jakmile bude schválena novela zákona o 
loteriích a jiných podobných hrách, finanční odbor připraví novelu obecně závazné vyhlášky 
města.  
 
698  
Ţádost LTK Bílina o zakrytí centrálního dvorce s umělým povrchem a areálu tenisových kurtů 
a ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic 
doplnit tento materiál o investiční záměr.    Taj. (ONI) – 31.08. 
 
699  
Zprávu vedoucí odboru interního auditu o provedených následných veřejnosprávních 
kontrolách za II. čtvrtletí 2011. 
 
700  
Plán zasedání sociálně zdravotní komise na II. pololetí 2011.  
 
701  
Informaci vedoucího odboru dopravy týkající se parkování u vlakového nádraţí pro 
návštěvníky pošty.  
 
702  
Informaci starosty města o plánovaném jednání ve francouzském městě Alés o moţném 
rozvoji spolupráce, a to 30.07.2011. 
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___________________________________________ 
 
 

R A D A  M Ě S T A 
 

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

 

I. schvaluje 
 
703  
Poskytnutí finančního daru společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ve výši 
180.000 Kč na zakoupení rolby pro úpravu ledové plochy na zimním stadionu s tím, ţe do 
příští schůze rady města připraví finanční odbor rozpočtovou změnu přesunem finančních 
prostředků z jiné akce, včetně smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. 
 
704  
Instalaci deskového výměníku a nerezové akumulační nádrţe na vodu s topnou vloţkou pro 
chlazení ledové plochy na zimním stadionu s tím, ţe do příští schůze rady města bude 
finančním odborem předloţena rozpočtová změna přesunem finančních prostředků na 
částku 889.229 Kč, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.  
 
 

II. souhlasí 
 
705  
S umístěním znaku města na betonovou plochu do středového kruhu pro vhazování na 
zimním stadionu s tím, ţe do příští schůze rady města bude finančním odborem připravena 
smlouva o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina a společností Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ve výši 52.400 Kč vč. DPH na výše uvedenou akci.  
 
 

III. bere na vědomí 
 
 
706  
Informace jednatele společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., týkající se 
technického stavu plavecké haly. 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 

 
 


