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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 2022, 
Konané v mimořádném termínu 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.

 
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 
 
 

 
 

 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti 

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

 

I. odvolává 
 

739  
Ing. Andreu Abigail Novákovou, z funkce jednatele společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., ve smyslu § 12 ve spojení s ust. § 190 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a to s okamžitou 
účinností, z důvodu porušení povinnosti při výkonu funkce, konkrétně za: 

• porušení společenské smlouvy čl. 7 při neplnění povinnosti dané usnesením valné 
hromady č. 524 z 03.05.2022, kterým jediný společník uložil jednatelce Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., ukončit veškeré činnosti související s přesunem 
či ukončením činnosti provozu sociálně zdravotních lůžek, přesunem stomatologického 
komplexu a správy nemocnice, do doby schválení nové střednědobé koncepce Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., kdy při zasedání dozorčí rady společnosti, které se 
konalo 03.06.2022 bylo zjištěno, že 

▪ 4 klienti sociálních lůžek byli převedeni na sociální lůžka LDN A,  

▪ stanice D (ve které byla umístěna sociální lůžka) je prázdná,  

▪ 4 klienti byli umístěni do jiného zařízení, které poskytuje stejné služby - 
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
(sociálně zdravotní lůžka).  

• Dále za porušení povinnosti při výkonu funkce, neboť nebyla soutěžena zakázka 
„Operativní leasing na osobní vozidlo Kia Sportage“, s předpokládanou hodnotou 
nad 500 tisíc Kč bez DPH dle směrnice č. 3/2021 - Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek městem Bílina a za pochybení spočívající v nesplnění povinnosti zveřejnit 
v registru smluv předmětnou smlouvu do tří měsíců od jejího podpisu.  

Rada města v působnosti valné hromady zároveň pověřuje starostku k písemnému sdělení 
důvodů odvolání jednatelky z funkce. 
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II. jmenuje 

740 
RNDr. Jaroslava Herzingera do funkce jednatele společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., ve smyslu § 12 ve spojení s ust. § 190 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, s okamžitou 
účinností. 

III. schvaluje 

741 
Uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele mezi společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., a RNDr. Jaroslavem Herzingerem v předloženém znění s tím, že mu 
přísluší odměna za výkon funkce                          , s účinností dnem schválení. 
Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o. 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 


