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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 13. schůze v roce 2011,  
konané 1. června 2011 

 
Usnesení s termínem č. 
367 taj.  29.06. 
428 taj.(OD) 15.06. 
499 taj.  15.06. 
500 taj.  31.08.  
501 taj.  15.06.  
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 

 
 

I. revokuje 
 

498  
Usnesení č. 470 z 18. května 2011, týkající se vypsání výběrového řízení na akci „Ostraha 
majetku ve vybraných objektech a areálech“ viz usnesení č. 529. 
 

499  
Část usnesení č. 422 z 27.04.2011, kterým rada města rozhodla zveřejnit nebytový prostor 
v I. NP Mírové náměstí 87 (bývalá kniha) pro všechny zájemce, viz usnesení č. 515. 
 

 

II. ukládá 
 

500  
Tajemníkovi městského úřadu, ve spolupráci s odborem dopravy a stavebním úřadem, 
připravit varianty prodeje, pronájmu, vyuţití, autobusového nádraţí a parkovacích ploch na 
pozemcích ve vlastnictví města, případně ve vlastnictví společnosti IMPULS Bílina, s. r. o. 

Taj. – 15.06. 
 

501  
Tajemníkovi městského úřadu, ve spolupráci s odborem nemovitostí a investic zabezpečit 
odborné posouzení protiskluzového nátěru na lávce.  

Taj. – 31.08. 
 

502  
Tajemníkovi městského úřadu, ve spolupráci s jednatelem Hornické nemocnice s poliklinikou 
s. r. o., Bílina vyřídit stíţnost na paní MUDr. Olgu Pavelcovou, oční lékařku. 

         Taj. – 15.06. 
 
 

III. schvaluje  
 

503  
Rozpočtovou změnu č. 61/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 100.000 Kč na akci DDM – výměna 
oken.  
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504  
Rozpočtovou změnu č. 63/2011 – přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic do rozpočtu MŠ Síbova v celkové výši 120.000 Kč na pořízení 
sporáků. 
 

505  
Rozpočtovou změnu č. 64/2011 – přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic do rozpočtu ZŠ Aléská v celkové výši 120.000 Kč na pořízení sporáků. 
 

506  
Rozpočtovou změnu č. 65/2011 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 420.000 Kč na akci Bezpečná školka – 
MŠ Ţiţkovo údolí. 
 

507  
Rozpočtovou změnu č. 66/2011 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická v celkové výši 102.859 Kč 
na spoluúčast na projektu „Ţijeme v multikulturní společnosti.“ Bude hrazeno z Programu 
podpory kultury společenských a zájmových organizací.  
 

508  
Rozpočtovou změnu č. 67/2011 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská v celkové výši 25.440 Kč na 
školu v přírodě 53 dětí. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
 

509  
Rozpočtovou změnu č. 69/2011 – poskytnutí dotace z rezervy rady města Sportovnímu 
kuţelkářskému klubu Bílina ve výši 5.000 Kč na provoz kuţelny ve 2. pololetí 2011.   
 

510  
Rozpočtovou změnu č. 70/2011 – přesun finančních prostředků v rámci odboru nemovitostí a 
investic v celkové výši 53.000 Kč na akci oprava fasády Mírové náměstí 87. 
 

511  
Rozpočtovou změnu č. 71/2011 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic v celkové výši 113.000 Kč na akci Letní kino – odizolování celé 
budovy. 

 

512  
Ţádost MŠ Síbova o přesun finančních prostředků ve výši 8.000 Kč z rezervního do 
investičního fondu a pouţití investičního fondu ve výši 37.806 Kč na zakoupení 2 ks sporáků, 
na které poskytlo Město Bílina 120.000 Kč – nákup investic. Celková cena sporáků je 
157.806 Kč. 
 

513  
Pronájem části pozemkové parcely č. 2315 o výměře 570 m2 k. ú. Bílina. 
 

514  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2093/3 o výměře cca 70 m2 k. ú. Bílina 
za účelem zřízení manipulační plochy před rodinným domem. 
 

515  
Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor na Mírovém náměstí č. 87 pro účely 
prodejny knih. Zájemci budou předloţeni ke schválení Radě města Bíliny. 
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516  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Bílina, Ţiţkovo 
nám. SR 152, kNN, divadlo,“ v. k. ú. Bílina, ev. č. smlouvy oprávněného: EP – 12-
4001699/VB001 mezi Městem Bílina jako stranou zavázanou a společností ČEZ Distribuce, 
a. s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 jako stranu oprávněnou. 
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na p. p. č. 6/2 k. ú. Bílina. Věcné břemeno 
se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 2.100 Kč. Rada města 
zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.   
 

517  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Bílina, Teplická 
škola výměna kabelů NN“ v k. ú. Bílina, ev. č. smlouvy oprávněného: IE - 12-4002056/VB001 
mezi Městem Bílina jako stranou zavázanou a společností ČEZ Distribuce, a. s. se 
sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 jako stranu oprávněnou. 
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na p. p. č. 1683/107 k. ú. Bílina. 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.   
 

518  
Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci Letní kino – odizolování celé budovy uzavřené 
s firmou YSSEN s. r. o. a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
 

519  
Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou HAKIM, s. r. o. na opravu fasády na Mírovém 
náměstí č. p. 87 a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
 

520  
Podání ţádosti o dotaci na projekt „Záţitkový víkend“ a spoluúčast města ve výši 1.500 Kč. 
 

521  
Podání ţádosti o dotaci na projekt „Romský asistent prevence kriminality“ a spoluúčast 
města ve výši 20.160 Kč. 
 

522  
Udělení souhlasu s výstavbou a vstupem na pozemek p.č. 204/1 v k.ú. Bílina, panu Antonu 
Dobošovi, Břeţánská 282, Bílina, za účelem provedení stavby „vodovodní přípojky.“ 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

523  
Výši měsíčního nájemného 35 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu u nově uzavřených 
nájemních smluv, s účinností od 1.7.2011.  
 
 

IV. souhlasí 
 

524  
Jako vlastník odběrného plynárenského zařízení vysokotlaké regulační stanice s napojením 
nové lokality „Bílina, Újezd, Jiţní – 30 rodinných domů“ na rozvodnou síť elektrické energie.   
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V. rozhodla 
 

525  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
ulice Síbova v k. ú. Bílina“ je nabídka firmy Vodohospodářské stavby, s. r. o., Teplice. 
Druhou v pořadí je nabídka firmy EKOSTAVBY Louny, s. r. o.  
 

526  
O pořadí nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí sluţeb 
„Zpracování projektové dokumentace na stavební povolení na rekonstrukci stávajícího 
objektu na „Integrované centrum prevence na Teplickém Předměstí“ takto: první v pořadí je 
nabídka firmy STATUM, Teplice. Druhou v pořadí je nabídka Ing. Arch. Luďka Vystyda, 
Cheb. 
 

527  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Bezpečná školka – úprava areálu MŠ 
Ţiţkovo údolí“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Ţejdlík, a to jako specializovanou 
zakázku. 
 

528  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava sochy Panny Marie“ dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, č. VIII odst. 5, prof. P. Sieglovi, a to jako specializovanou zakázku. 
 

529  
Vypsat nové 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 
„Ostraha majetku ve vybraných objektech a areálech ve vlastnictví města Bíliny“ s dodatky 
členů rady města. 
 
 

VI. jmenuje 
 

530  
Paní Janu Soukupovou Michálkovou ředitelkou Kulturního centra Bílina, s účinností od 
9. června 2011. 
 
 

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

531  
Rozpočtovou změnu č. 68/2011 – přijetí neinvestiční dotace ve výši 52.500 Kč pro KC 
Kaskáda a zároveň o tuto částku doporučuje navýšit rozpočet KC Kaskáda na realizaci 
projektu „Koncert Základní umělecké školy Bílina a Jaroslava Svěceného ve Vídni“, který se 
uskuteční 29.08. - 31.08.2011.  
 
 

532  
Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., Praha ve výši 300.000 Kč pro ZŠ Lidická na podporu 
počítačové gramotnosti a školní informační obrazovky v ZŠ Lidická. 
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533  
Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., Praha v celkové výši 550.000 Kč pro ZŠ Za Chlumem 
na výměnu dlaţeb ve výši 300.000 Kč a vybudování moderní školní knihovny v ZŠ Za 
Chlumem ve výši 250.000 Kč. 
 

534  
Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., Praha ve výši 300.000 Kč pro ZŠ Aléská na projekt 
rekonstrukce ZŠ Aléská – výměna dlaţeb ve výši 300.000 Kč. 
 

 
VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města z a m í t n o u t 
 

535  
Ţádost paní Hang Tranové, bytem Novoměstská 806/45, 405 02 Děčín, o prodej nebytových 
prostor v 1. NP domu č. p. 831 na p. p. č. 1683/61 – skladu a kanceláře o rozměrech 
146,45 m2 a prodejny o rozměrech 90,55 m2. 

 
 

IX. bere na vědomí 
 

536  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 09.05.2011. 
 

537  
Záměr o udělení ceny rady města panu MUDr. Josefu Chudáčkovi a pověřuje místostarostu 
města zpracováním podkladů pro udělení ceny Rady města Bíliny, ve smyslu pravidel pro 
udělení tohoto ocenění. 
 

538  
Ukončení nájemní smlouvy č. 347 na část pozemkové parcely 2315 o výměře 570 m2 k. ú. 
Bílina, na vlastní ţádost paní Márie Thorandové, bytem Bílina, Studentská 591, 
z 15.04.2010. 
 

539  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 367, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloţeno prověřit bezpečnost ochozu radniční věţe. 
 

540  
Informaci tajemníka městského úřadu o návrhu mandátní smlouvy o poskytování právních 
sluţeb Advokátní kanceláří, Revoluční 54, Chomutov. 
 

541  
Stíţnost na MUDr. Olgu Pavelcovou, oční lékařku, která ordinuje v Hornické nemocnici 
s poliklinikou Bílina, s. r. o. 
 
 

X. stahuje z programu 
 

542  
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 
„Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina – oprava oplocení včetně podezdívky“. 
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543  
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 
„Dodání VoIP telefonní ústředny včetně telefonních přístrojů“. 

 
 

 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. schvaluje 

 

544  
Provedení nutných oprav na plavecké hale firmou Topav – Takáč a souhlasí s navýšením 
rozpočtu Rekreační a sportovní zařízení Bílina, spol. s r. o. o částku za provedení opravy, 
maximálně však do výše 129.000 Kč bez DPH. Zároveň pověřuje finanční odbor 
zpracováním rozpočtové změny. 

 

545  
Uzavření smlouvy o podmínkách dočasného bezplatného poskytnutí motorového vozidla 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., k pouţívání pro sluţební účely 
jednatele společnosti, a dále pro soukromé vyuţívání motorového vozidla, dle předloţeného 
znění.  

 
 

II. zamítá 
 

546  
Úpravu ceníku koupaliště Kyselka s platností od 04.06.2011, dle návrhu předloţeného 
jednatelem společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, spol. s r. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

  


