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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 15. schůze v roce 2022, 
konané 14. června 2022 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
427 OIT   31.05.  
373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1061 ONI   31.12. 

938 ONI   31.12. 
445 OŠSVaZ  30.06. 
446 TAJ   30.06. 
531 ONI   30.06. 
525 HNsP   31.12. 
716 ONI   26.07.

 
Trvalá usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

1376 MěP  kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky 

1377 Taj. (OSVaZ)  kontroly bytů 

763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. revokuje 
 
666  
Usnesení rady města č. 583 z 24.05.2022, kterým souhlasila s nákupem energií – elektrické 
energie a plynu – na období dvou let, tj. na rok 2023 a 2024. 

II. schvaluje 
 

667  
Rozpočtové opatření č. 85/2022 – převod finančních prostředků ve výši 420.000 Kč z akce 
č. 21–35 (vodovodní přípojka k okálům – Žižkovo údolí) do akce č. 21–30 (Zateplení střechy 
KD Aléská). 
 
668  
Rozpočtové opatření č. 86/2022 – navýšení příjmů odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí ve výši 451.000 Kč kapitoly č. 05 – za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 
od společnosti EKO–KOM, a. s., a navýšení výdajů rozpočtu kapitoly č. 09 – finanční odbor 
na zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina 
o částku 361.000 Kč a navýšení odvodu DPH o částku 54.000 Kč na úhradu DPH z příjmů 
za zpětný odběr a využití odpadů z obalů od společnosti EKO–KOM, a. s., za 1. čtvrtletí 
2022. 
 
669  
Rozpočtové opatření č. 87/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví v celkové výši 736.000 Kč, 
na financování neplánovaných výdajů snížením položky služby u Kulturního centra Bílina. 
 
670  
Rozpočtové opatření č. 88/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 15.000 Kč v rámci 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví z odd.§. 64–09, pol. 5901 na odd. 
§ 35–43 pol. 5222 a zároveň smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v 
ČR, z. s., jako příjemcem na projekt „Tlumočnické služby pro sluchově postižené Teplice“. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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671  
Rozpočtové opatření č. 89/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 5.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64–09, pol. 
5901 na odd. § 35–43 pol. 5339 a zároveň smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
5.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Domovy sociálních služeb Háj a Nová 
Ves, p. o., jako příjemcem na projekt „Hájský kohout 2022“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

672  
Rozpočtové opatření č. 90/2022 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 97.000 Kč, na uskutečněný výjezd do školy 
v přírodě v termínu od 22.05.2022 do 29.05.2022, na základě žádosti ředitelky základní 
školy. Bude hrazeno z rezervy na ozdravné pobyty a lyžařské výjezdy. 
 
673  
Rozpočtové opatření č. 91/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 700.000 Kč 
z kapitoly 77 (odboru nemovitostí a investic) odd. § 36 – 13 (Reko Pivovaru), položky 6121, 
číslo organizace 2220 (Reko Pivovaru) do kapitoly 05 (odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí) odd. § 37 – 22 (likvidace černých skládek – sběr a svoz komunálního odpadu), 
položky 5169 (ostatní služby – likvidace černých skládek). 
 
674  
Rozpočtové opatření č. 93/2022 – přesun finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 
městské policie ve výši 20.000 Kč z položky 2111 – příjmy z poskytnutých služeb na položku 
4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí. 
 
675  
Rozpočtové opatření č. 94/2022 – navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku 300.000 Kč přijetím neinvestiční dotace z programu Úřadu vlády ČR 
Podpora terénní práce v roce 2022. 
 
676  
Smlouvu o poskytnutí licence k užívání aplikace mezi společností Enerfis, s. r. o., Praha, 
jako poskytovatelem a městem Bílina jako uživatelem, jejímž předmětem je zavedení 
a provoz informačního systému pro energetický management na 24 měsíců. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
677  
Smlouvu o zabezpečení odborné praxe žáka na Městské policii Bílina mezi Střední odbornou 
školou podnikatelskou, s. r. o., Most a městem Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
678  
Smlouvu o dílo č. DOT/2022/01 mezi společností Značky Morava, a. s., jako zhotovitelem 
a městem Bílina jako objednatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací 
k projektu „Piktogramový koridor pro cyklisty v Bílině“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
679  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo 
MUBI 14236/2022, jako příjemcem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
680  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Vlastenecko–dobročinným spolkem obec baráčníků Jana Žižky z Trocnova 
v Bílině jako příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané 
žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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681 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Foosball Severní Čechy, z. s., jako příjemcem na úhradu nákladů 
spojených s účastí člena spolku na World Cup 2022, který se koná od 27.06.2022 
do 04.07.2022 v Nantes ve Francii, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy 
sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

682 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a                        jako příjemcem na úhradu nákladů spojených 
s účastí příjemce na Světových hrách policistů a hasičů v Rotterdamu 2022, na základě 
podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 

683 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 17.760 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Psí škola Bílina, z. s., jako příjemcem na projekt „Mezinárodní 
výstava psů Bílina 2022“, který se uskuteční 3. a 4. září 2022 v Bílině, na základě podané 
žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

684 
Dodatek č. 17 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti – Region 
č.1552569079, mezi městem Bílina a Generali Česká pojišťovna, a. s., jehož předmětem je 
změna rozsahu pojištění od 01.06.2022. Podpisem dodatku č. 17 pověřuje starostku města. 

685 
Odměnu Ing. Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 
664, příspěvková organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, 
Čapkova 869, příspěvková organizace, paní Janě Žáčkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, 
Síbova 332, příspěvková organizace, Mgr. Bc. Marii Sechovcové, ředitelce Základní školy, 
Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Barboře Schneiderové, 
ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
Mgr. Dagmar Axamitové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace, Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava 
Waltera Bílina, Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, Bc. Andree 
Sentenské, ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, 
dle návrhu vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s § 134 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

686 
Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 660 o nájmu prostor sloužících 
podnikání, uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a                       jako 
nájemcem, jehož předmětem bude změna využití předmětu nájmu na prodejnu tabákových 
výrobků a potřeb. 

687 
Zveřejnění záměru výpůjčky nemovitých věcí prostor stavby pavilonu č. 1 o výměře 
podlahové plochy 831,40 m2 na adrese Teplická č. p. 918, Bílina, která je součástí pozemku 
parcelní č. 1683/98 (zastavěná plocha a nádvoří) pro využití – poskytování sociálních 
a vzdělávacích služeb. 

688 
Pořádání soutěží na sociálních sítích Facebook a Instagram o volné vstupenky na koncerty 
pořádané Kulturním centrem Bílina, na základě žádosti vedoucí organizační složky. 

689 
Odpis nedobytné pohledávky za                ve výši 1.436 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 



Usnesení rady města z 14.06.2022   4 

690 
Odpis nedobytné pohledávky za              ve výši 10.414 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné z důvodu ukončení dědického řízení. 

691 
Podání žádosti o dotaci na akci „Vybavení strážníků Městské policie Bílina 2022“ z Programu 
2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce 
v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace akce. 

III. souhlasí 

692 
S nákupem energie – plynu a cenovým návrhem odboru nemovitostí a investic na období 
dvou let, tj. na rok 2023 a 2024. 

693 
S nákupem elektrické energie a cenovým návrhem odboru nemovitostí a investic na období 
jednoho roku, tj. na rok 2023. 

694 
S aktualizovanou strategií nákupu energií připravenou odborem nemovitostí a investic ve 
spolupráci se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE. 

695 
S povolením vstupu a vjezdu                     do části areálu bývalého zámeckého 
pivovaru v Bílině nacházejícím se na části pozemku p. č. 784/1 v k. ú. Bílina za účelem 
přístupu k nemovitosti, ve které mají trvalé bydliště, kdy se zavazují nenarušit provoz majitele 
objektu ani trafostanice. Vstup do areálu bude povolen vždy na předem dohodnutou časově 
omezenou dobu na základě žádosti. 

IV. zamítá 

696 
Žádost spolku Fousek, z. s., o poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč 
na kastraci a veterinární ošetření bezprizorních koček v Bílině a okolí. 

V. rozhodla 

697 
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na dodávky 
zadávané ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle 
směrnice 3/2021 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a dle Metodického pokynu pro 
oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 s názvem „Pořízení dvou 
elektromobilů pro Pečovatelskou službu Bílina“, která je součástí stejnojmenného projektu 
IROP vedeného pod reg. číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016755, je nabídka 
společnosti Hyundai AUTO IN, s. r. o., Poděbradská 292, Pardubice. Druhou nejvýhodnější 
nabídkou je nabídka společnosti AUTOBOND GROUP, a. s., Kolbenova 859/15, Praha. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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698  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve 
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů s názvem „Rekonstrukce pultové střechy klubu důchodců Aléská 265, Bílina“ je 
nabídka společnosti Střechy Šanda, s. r. o., Žižkovo údolí 88/22, Bílina. Zároveň pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka společnosti Building & Law, s. r. o., 
Masarykova třída 82, Teplice. Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu 
nebo neposkytne k uzavření smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena 
s účastníkem výběrového řízení, který se na základě hodnocení nabídek umístil jako další 
v pořadí a současně splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení. Uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem bude 
realizováno podpisem starostky města. 
 
699  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávanou 
ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů s názvem „Oprava rozvodů topné soustavy v objektu ZŠ Lidická, Bílina“ je nabídka 
společnosti KESPO GAS, s. r. o., Na Vinici 803/6a, Ústí nad Labem. Zároveň pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. 
 
700  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na stavební práce a dodávky zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění havarijního stavu 
budovy lázní Kyselka, Bílina – II.“ je nabídka společnosti POHL cz, a. s., Na Pomezí 2483, 
Roztoky. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 
701  
Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce pultové střechy klubu důchodců Aléská 265, 
Bílina“ účastníka Martina Bukovského, K. H. Máchy 1125, Jirkov, který byl na základě 
usnesení rady města č. 764, z 15.06.2021, a v souladu se směrnicí č. 3/2021 – Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek, článek 6, zařazen na „Seznam nespolehlivých dodavatelů“. 
 
702  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Odborné posouzení krytého bazénu 
v Bílině“ spolku ABAS ČR, Jabloňová 2992/8, Praha 10 – Záběhlice, přímým zadáním dle 
čl. 14, odst. 1 písmeno d) směrnice č. 3/2021 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
v celkové výši 486.956 Kč vč. DPH. 
 
703  
Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění havarijního stavu 
budovy lázní Kyselka, Bílina – II.“ účastníka Novalex stavební, s. r. o., Korunní 2569/108, 
Praha, dle § 48 odst. 2 písm. a). 
 
704  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku v zadávacím řízení, 
přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, 
na stavební práce na akci „Rekonstrukce bytů a společných prostor v ulici Důlní č. p. 425, 
Bílina – Mostecké předměstí“. 
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705 
Zveřejnit výzvu na podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, na akci s názvem „Vybudování skateparku 
v lokalitě sídliště Za Chlumem, Bílina – II“. 

706 
Odmítnout nabídku nadačního fondu NOVÉ ČESKO – preventivní program pro děti 
základních škol – závislost na návykových látkách ve vlaku REVOLUTION TRAIN 
a následný program pro žáky – trestně právní odpovědnost. 

707 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                ve výši 1.436 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné. 

708 
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 
                   o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

VI. ruší 

709 
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, které bylo zveřejněno 
na základě usnesení rady města č. 476 z 03.05.2022, zadávané ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, u které 
zadavatel není, v souladu s § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek, povinen zadat 
zakázku v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, 
naakci s názvem „Mobiliář – vnitřní vybavení místností novostavby správního objektu 
s bytovou jednotkou pro objekt koupaliště Kyselka, Bílina – II. zveřejnění“, na základě ust. 
§ 127 odst. 1 zákona. 

VII. stanovuje 

710 
V souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, může v roce 
2022 při slavnostních a významných událostech dále užívat závěsný odznak se státním 
znakem České republiky tajemník městského úřadu. 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

711 
Rozpočtové opatření č. 92/2022 – převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 2.000.000 Kč z akce č. 22–20 (REKO pivovaru) 
do akce rezerva lázně. 

712 
Odpis nedobytné pohledávky za                  ve výši 67.620 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

713 
Odpis nedobytné pohledávky za               ve výši 51.368 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 

714 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky                     ve výši 67.620 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné. 

715 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky                  ve výši 51.368 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné. 

X. bere na vědomí 

716 
Žádost společnosti Compag Mladá Boleslav, s. r. o., o zohlednění aktuálních cen stavebních 
materiálů na akci s názvem „Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému 
třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“ a ukládá odboru nemovitostí a investic připravit 
ve spolupráci s právním zástupcem města dodatek ke smlouvě o dílo č. INV/2021/25 
uzavřené 04.10.2022, jehož předmětem bude zohlednění aktuálních cen stavebních 
materiálů. 

ONI – 26.07. 
717 
Písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Polska, která se uskutečnila 
od 31.05.2022 do 03.06.2022. 

718 
Oznámení               , žákyně Podkrušnohorského gymnázia Most, pracoviště Bílina 
o posunu termínu konání maturitního plesu v Kulturním domě Fontána z 28.10.2022 
na 21.10.2022. 

719 
Plnění úkolů ze zápisu rady města Městskými technickými službami Bílina. 

720 
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 

721 
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 

722 
Zápis z komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch z 25.05.2022. 

723 
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 18.05.2022. 

724 
Zápis z jednání komise pro kulturu a školství z 23.05.2022. 

725 
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí k úpravám travnaté plochy 
v ul. Opletalova. 

726 
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí ke stavebním úpravám 
v ul. Wolkerova 76. 

727 
Informace odboru nemovitostí a investic o stavu akce „Rekonstrukce bytů a společných 
prostor Důlní 425, Bílina – Mostecké předměstí“. 
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728  
Informaci odboru nemovitostí a investic o přijatých námitkách k výpovědi ze smlouvy č 628 
o nájmu prostor sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 91, 92, Bílina, uzavřené 
mezi společností WAMB, v. o. s., jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 
 
729  
Pravidelné informace odboru nemovitostí a investic o postupu prací při rozšiřování 
stávajících parkovacích ploch v Bílině. 
 
730  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy 
veřejného osvětlení dle plánů investic pro rok 2022. 
 
731  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
732  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy chodníků 
v roce 2022. 
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RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti 

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

 

I. schvaluje 
 

733  
Výroční zprávu společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina za rok 2021, 
jejíž součástí jsou účetní závěrka společnosti za rok 2021, zpráva o vztazích za rok 2021, 
zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2021 a zároveň schvaluje návrh 
jednatelky společnosti Ing. Andrey Abigail Novákové převést vykázaný zisk za rok 2021 
ve výši 5.135.097,74 Kč na nerozdělený zisk minulých let pro krytí případných ztrát let 
budoucích a návrh jednatelky společnosti uhradit vykázaný jiný výsledek hospodaření 
minulých let – ztrátu ve výši 2.140.994 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let. 
 
 

II. bere na vědomí 
 

734  
Informace Ing. Andrey Abigail Novákové, jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, o současném stavu fungování stanice D a sociálně zdravotních lůžek 
v Hornické nemocnici s poliklinikou. 
 
735  
Návrh jednatelky společnosti, Ing. Andrey Abigail Novákové, převést vykázaný zisk za rok 
2021 ve výši 5.135.097,74 Kč na nerozdělený zisk minulých let pro krytí případných ztrát let 
budoucích a návrh jednatelky společnosti uhradit vykázaný jiný výsledek hospodaření 
minulých let – ztrátu ve výši 2.140.994 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let. 
 
736  
Zprávu z přezkoumání za rok 2021 o vyhodnocení nastavených standardů kvality Společnou 
akreditační komisí, o. p. s., zpracovanou Mgr. Zdenkou Šálkovou, manažerkou kvality 
Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., a informaci o stanoveném termínu reakreditace 
na 01.12.2022. 
 
737  
Zprávu dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
z 03.06.2022 s doporučením valné hromadě schválení účetní závěrky za rok 2021 
a schválení návrhu jednatelky společnosti Ing. Andrey Abigail Novákové převést vykázaný 
zisk za rok 2021 ve výši 5.135.097,74 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let pro krytí 
případných ztrát let budoucích a návrh jednatelky společnosti uhradit jiný výsledek 
hospodaření minulých let – ztrátu ve výši 2.140.994 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých 
let. 

 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková  
místostarostka města 

 


