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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 18. schůze v roce 2011,  
konané 17. srpna 2011 

 
Usnesení s termínem č.: 
547  taj. (SÚ) 01.09.    714 taj.  21.09. 
548 taj.  01.09.    367 taj.  21.09. 
549 taj. (SÚ) 01.09.     
689 ONI  01.09. 
698 taj. (ONI) 01.09.     
 
Splněné usnesení č.: 501 
 
Trvalá usnesení č.: 
713/11  MTSB  trvale zabezpečit udržování povrchu lávky přes řeku Bílinu 
715/11  taj.  k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled 
    zůstatků vše jejich fondů 

 
 

R A D A   M Ě S T A 

 
 

I. odvolává 
 
710  
Na základě Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 102, odst. 2 písm. g), na návrh tajemníka 
městského úřadu, vedoucí finančního odboru, paní Blanku Peterovou, k 31.08.2011. 

 
 

II. pověřuje 
 

711  
Bc. Zdeňka Rendla, místostarostu města, k zastupování na valných hromadách Hornické 
nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o.  

 
712  
Bc. Zdeňka Rendla, místostarostu města, k učinění návrhu na odvolání jednatelky 
společnosti, paní Blanky Peterové, na příštím konaní valné hromady Hornické nemocnice 
s poliklinikou Bílina, s. r. o. 

 
 

III. ukládá 
 
713  
Ředitelce Městský technických sluţeb Bílina trvale zabezpečit udrţování povrchu lávky přes 
řeku Bílinu, dle posudku zpracovaného společností LIZDROJ, s. r. o., tzn. udrţovat povrch 
v čistém stavu a bez výrazného opotřebení.            MTSB – trvalý 
 
714  
Tajemníkovi městského úřadu nechat prověřit zprávu o posouzení nátěru na lávce přes řeku 
Bílina s tím, ţe se toto posouzení nebude týkat jen interiérů.              Taj. – 21.09. 
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715  
Tajemníkovi městského úřadu předkládat ke kaţdé ţádosti příspěvkových organizací města 
o finanční dar nebo dotaci přehled zůstatků všech jejich fondů.                Taj. – trvalý 
 
 

IV. schvaluje  
 

716  
Rozpočtovou změnu č. 109/2011 – Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na 
náklady pro Linku bezpečí na rok 2011. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
717  
Rozpočtovou změnu č. 110/2011 – Poskytnutí finanční účelové dotace ve výši 50.000 Kč na 
dokrytí finančních prostředků pro Linku duševní tísně na rok 2011, s tím ţe bude dotace 
pouţita na Linku duševní tísně, dle ţádosti z 08.07.11. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. ve které bude uvedeno, ţe peníze jsou účelově vázané. 
 
718  
Rozpočtovou změnu č. 111/2011 – přijetí dotace ve výši 668.583,20 Kč pro ZŠ Lidická 
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 
719  
Rozpočtovou změnu č. 112/2011 – přijetí dotace ve výši 15.000 Kč pro ZŠ Lidická 
z Programu prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2011, na projekt 
„Nebojíme se 6. třídy“. 
 
720  
Rozpočtovou změnu č. 113/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 280.000 Kč na opravu fasády zimního 
stadionu. 
 
721  
Rozpočtovou změnu č. 114/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 200.000 Kč na ZŠ Aléská – oprava 
učitelských WC havárie. 
 
722  
Rozpočtovou změnu č. 115/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 47.000 Kč na dokončení kotelny v DDM. 
 
723  

Rozpočtovou změnu č. 116/2011 – přesun finančních prostředků ve výši 78.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu Městské policie na pořízení dvou souprav výstraţných, zvukových 

a světelných zařízení (majáků) na sluţební vozidla VW Caddy. 

 
724  
Podání ţádosti o dotaci na projekt s názvem „Asistent prevence kriminality, Bílina“ do 
Městského programu prevence kriminality a se spoluúčastí města ve výši 10 % z nákladů 
projektu. 
 

725  
Ţádost pana Rudolfa Makuly o sníţení nájmu za nebytové prostory v areálu bývalé ZŠ na 
Teplickém předměstí v Bílině na předpis 1.200 Kč ročně, s účinností od 01.09.2011. 
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726  
Ţádost pana Pavla Prchala o sníţení nájmu za nebytové prostory na Pivovarském náměstí 
č. p. 1 v Bílině na předpis 33.270 Kč ročně, s účinností od 01.09.2011. 
 
727  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a EQUIPARK, o. p. s. ve výši 
10.000 Kč na krmivo pro koně. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
728  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV –12– 4009265/VB001 mezi Městem 
Bílina jako stranou povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 jako stranou oprávněnou z věcného břemene. 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.  
 
729  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Václavem Mojţíšem na byt č. 22, Sídliště Za Chlumem 
737, na dobu určitou jednoho roku. 
 
730  
Udělení souhlasu s provedením stavby a zároveň udělení práva provést stavbu na pozemku 
p. č. 1664/182 v k. ú. Bílina, panu Antonínu Šmrhovi, Za Chlumem 798, Bílina. (Jednatel za 
majitele garáţí).  
 
731  
Realizaci akce – Oprava uliční fasády zimního stadionu v Bílině – v letošním roce vč. 
finančního zajištění, navrţeného vedoucím odboru nemovitostí a investic 
 
732  
Realizaci akce ZŠ Aléská – oprava učitelských WC havárie – v letošním roce vč. finančního 
zajištění, navrţeného vedoucím odboru nemovitostí a investic. 
 
733  
Zadání dopravní studie na obchvat města Bílina k zajištění souladu s navrţenými 
protipovodňovými opatřeními na toku Syčivky. 
 
734  
Navýšení úvazku funkčního místa „Technický pracovník II“ na odboru nemovitostí a investic  
z 0,5 na 1,0 s tím, ţe se bude jednat o pracovní pozici na dobu neurčitou, s účinností od 
01.09.2011. 
 
735  
Odpis nedobytných pohledávek, a to dle návrhu předloţeného ředitelem Městské policie 
Bílina, v celkové výši 50.250 Kč. 
 
736  
Zahraniční sluţební cestu do rakouské Vídně, v termínu od 29. do 31. srpna 2011, ve 
sloţení: Bc. Zdeněk Rendl, Bc. René Štěpánek a Michal Mlej.  
 
737  
Změnu termínu konání schůze rady města z 31. srpna na 1. září 2011. 
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V. souhlasí 
 

738  

S návrhem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve věci zpracování Územního plánu města Bílina. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
739  
S návrhem smlouvy o aktualizaci a údrţbě mapových dat územně analytických podkladů. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 

740  

Se změnami, které navrhuje pan RNDr. Jaroslav Herzinger, v ekonomické a personální 
oblasti Hornické nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o. 

 

 

VI. rozhodla 
 
741  

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Zastřešení parkovacího stání na poliklinice na p. č. 427/1 k. ú. Bílina“ je nabídka firmy 
BEZOLD Petr, Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy CZ-ANEK´S, s. r. o., Frýdlant.  
 
742  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Hřbitov 
Bílina – oprava zdi“ je nabídka firmy HAKIM, s. r. o., Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy 
PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina.  
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  s c h v á l i t 
 
743  
Rozpočtovou změnu č. 103/2011 – Přijetí dotace ve výši 6.500.000 Kč na dávky sociální 
péče – příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdravotně postiţené. 
 
744  
Rozpočtovou změnu č. 104/2011 – Přijetí dotace ve výši 5.125.000 Kč na dávky sociální 
péče – příspěvek na péči. 
 
745  
Rozpočtovou změnu č. 105/2011 – Přijetí dotace ve výši 620.000 Kč na zajištění Ambulantní 
pohotovostní péče pro rok 2011. 
 
746  
Rozpočtovou změnu č. 106/2011 – Přijetí dotace ve výši 235.000 Kč na Program Podpora 
terénní práce pro rok 2011 – Chceme spolu vycházet. 
 
747  

Rozpočtovou změnu č. 118/2011 – uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem 
Bílina a společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., ve výši 445.000 Kč na 
nákup a opravu rolby. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města 
 
748  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Monice Šerákové za opoţděně uhrazené dluţné 
nájemné. 
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749  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Lucii Kemrové za opoţděně uhrazené dluţné nájemné. 
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
750  

Zápisy z komise pro účelné a hospodárné vyuţívání finančních prostředků a majetku města 
z 28. března 2011, 20. června 2011 a 25. července 2011. 
 
751  
Splnění usnesení č. 501 z 01.06.2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloţeno ve 
spolupráci s odborem nemovitostí a investic zabezpečit odborné posouzení protiskluzového 
nátěru na lávce.  
 
752  
Informace poskytnuté vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví k programu „Asistent 
pro terénní kontakt – Bílina“ za II. čtvrtletí 2011. 
 
753  

Informaci Josefa Horáčka, starosty města, o zahraniční sluţební cestě ve francouzském 
Alés. 

 
 

IX. stahuje z programu 
 
754  

Materiál č. 458 – Normativy a ţádosti příspěvkových organizací. 
 
755  
Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
Dům dětí a mládeţe Bílina – úprava vstupu do objektu. 

 

 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. schvaluje 

 
756  

Podání ţádosti o dotaci na město Bílina ve výši 445.000 Kč na nákup a opravu rolby, dle 
návrhu předloţeného jednatelem společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


