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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 23. schůze v roce 2012, 
konané 19. prosince 2012 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
898  taj. (ONI)   31.12.   861 taj. (ONI)   31.12. 
899  taj. (ONI)   31.12.   1180 taj. (ONI)  18.02. 
957  taj. (ONI)   31.12.   1236 taj. (ONI)  31.01. 
194 taj.    31.12.  
 
Splněné usnesení č.: 1088 
 
Trvalá usnesení č.: 
715/11  taj. k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků jejich fondů 

43/12  taj.  pronájmy a prodeje nemovitostí zveřejňovat v BZ a internetových stránkách  
   v případech, kdy nemovitost bude radou města určena, jako zvlášť významná 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. ukládá 
 

1180  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic pořízením 
projektové dokumentace na rekonstrukci plavecké haly.   Taj. (ONI) – 18.02. 
         
 

II. schvaluje 
 

1181  
Rozpočtovou změnu č. 215/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 40.000 Kč na nákup materiálu 
v bytovém hospodářství. 

 
1182    
Rozpočtovou změnu č. 216/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu stavebního úřadu v celkové výši 20.000 Kč na vodné za pronajaté pozemky – 
zahrádky.   
 
1183  
Rozpočtovou změnu č. 217/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 67.000 Kč na otop v nebytovém 
hospodářství. 
 
1184  
Rozpočtovou změnu č. 218/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí v celkové výši 240.000 Kč v kapitole 08. 

 
1185  
Rozpočtovou změnu č. 219/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu finančního odboru ve výši 200.000 Kč na investiční příspěvek panu Arpášovi na 
zajištění provozu, údržbu a technické zhodnocení sportovní haly ve Studentské ulici v Bílině. 
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1186  
Rozpočtovou změnu č. 220/2012 – navýšení rozpočtu Městské knihovny Bílina ve výši 
30.000 Kč na úhradu nutných plateb – na knihy ve výši 20.000 Kč a služby ve výši 
10.000 Kč, z Programu podpory kultury a literární fond.  
 
1187  

Rozpočtovou změnu č. 222/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí investic v celkové výši 334.000 Kč v kapitole 77 – rezerva na 
projektové dokumentace. 
 
1188  

Rozpočtovou změnu č. 223/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 430.000 Kč v kapitole 77 – rezerva 
DINA. 
 
1189  
Rozpočtovou změnu č. 224/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 170.000 Kč na pokrytí nákladů 
spojených s odstraněním havárie kanalizace v plavecké hale. 
 
1190  
Rozpočtovou změnu č. 225/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 30.000 Kč na pokrytí nákladů 
spojených s odstraněním havárie kanalizace v areálu koupaliště Kyselka. 
 
1191  
Rozpočtovou změnu č. 226/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 138.000 Kč na pokrytí nákladů 
spojených s odstraněním havárie střešního pláště v plavecké hale nad suchou saunou. 
 
1192  
Rozpočtovou změnu č. 227/2012 – přesun finančních prostředků v celkové výši 128.000 Kč 
na pokrytí nákladů spojených s odstraněním havárie střešního pláště pavilonu F v Hornické 
nemocnici s poliklinikou, s. r. o. 
 

1193  

Rozpočtovou změnu č. 228/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77, dle rozpočtové skladby. 
 
1194  
Rozpočtovou změnu č. 229/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 100.000 Kč na pokrytí nákladů 
spojených s opravou tělocvičny a WC v objektu zimního stadionu. 
 
1195  
Rozpočtovou změnu č. 232/2012 – přijetí dotace ve výši 921.045,60 Kč pro ZŠ Za Chlumem 
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 2. záloha. 
 
1196  
Rozpočtovou změnu č. 230/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 18.000 Kč na pokrytí nákladů 
spojených s odstranění plísně v kuchyni Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
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1197  
Rozpočtovou změnu č. 231/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 218.000 Kč na pokrytí nákladů 
spojených se změnou vytápění objektu autodopravy v Hornické nemocnici s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. 
 
1198  
Uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce č. V1/2012 souboru movitých věcí, uzavřené 
09.02.2012 mezi Úřadem práce ČR jako vypůjčitelem a městem Bílina jako půjčitelem. 
Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení výpůjční doby. Dodatek č. 2 se uzavírá na dobu 
určitou s účinností od 01.01.2013–30.06.2013. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1199  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a společností Mostecká BS, s. r. o., Most, na ostrahu 
majetku v areálu Městských technických služeb Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1200  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Bílina, ul. ČSA, 
ppč. 1305/6, kabel NN, p. Svoboda“ ev. č. smlouvy oprávněného: IV–12–4010608/VB001 
mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného 
břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 
1.000 Kč bez DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
1201  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Plynárenské 
zařízení STL přípojka PE 32 Bílina ul. Boženy Němcové ppč. 2165/2, číslo stavby 48556” 
ev. č. smlouvy oprávněného: IV– 12 - 4010608/VB001 mezi městem Bílina jako stranou 
budoucí povinnou a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 
940, PSČ 401 17, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se 
sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 2.400 Kč včetně DPH. Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
1202  
Uzavření smlouvy  o přeložkách mezi městem Bílina jako stavebníkem a společností SVS, 
a. s., jako vlastníkem, na stavbu „Okružní křižovatka na Pivovarském náměstí v Bílině na 
pozemcích parc. č. 21, 1186/2, 1727/49 v k. ú. Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1203  
Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi městem Bílina jako objednatelem a Diakonií 
Broumov, s. r. o., jako provozovatelem. Předmětem smlouvy je umístění kontejneru na textil 
v areálu Městských technických služeb Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1204  
Uzavření smluv na držení havarijních pohotovostí s firmou Stanislav Tejček elektroservis 
Bílina na elektropráce a firmou ESOX ETC, s. r. o., Račín, na vodoinstalační práce, 
topenářské práce a plynoinstalační práce. 
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1205  
Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti ochrany a  ostrahy majetku – 
areál lázní Bílina Kyselka, uzavřenou mezi městem Bílina a Mosteckou B. S., s. r. o., 
Františka Halase 845, 434 01 Most, z 23.12.2012. Předmětem dodatku je prodloužení 
platnosti smlouvy, a to do 31.01.2013. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 

1206  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Prof. ak. 
soch. a rest. Petrem Sieglem jako zhotovitelem, na restaurování sochy Sv. Antonína 
2011/12 – Bílina z 11.07.2011. Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění a úprava 
platebních podmínek. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.   
 
1207  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Prof. ak. 
soch. a rest. Petrem Sieglem jako zhotovitelem, na restaurování sochy Panny Marie 
Immaculata 2011/12 – Bílina z 26.03.2012. Předmětem dodatku je prodloužení termínu 
plnění a úprava platebních podmínek. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.   
 
1208  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti 
města Bíliny městskou autobusovou dopravou mezi městem Bílina a společností Veolia 
Transport Teplice s. r. o. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 

1209  
Směrnici Městských technických služeb Bílina č. 1/2012 – Poskytování placených služeb, 
s účinností od 01.01.2013. 
 

1210  
Plán odpisů dlouhodobého hmotného majetku Městských technických služeb Bílina na rok 
2013, dle předloženého návrhu ředitelky městských technických služeb. 
 
1211  
Záměr uspořádání akce „Hry bez hranic“ v červnu 2013 a podání žádosti o dotaci do Fondu 
malých projektů Cíle 3. 
 
1212  
Záměr navýšení rozpočtu Městské knihovny v Bílině o částku 10.000 Kč na zakoupení 
digitálních kopií knih s tím, že finanční odbor v lednu 2013 připraví rozpočtovou změnu.  
 
1213  
Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ku KC Kaskáda s předpokládaným nástupem 
vybraného uchazeče 01.04.2013. 
 
1214  
Neúčtovat poplatek z prodlení paní Stanislavě Řehákové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné. 
 
1215  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 10.12.2012 a zároveň bere na vědomí upravený 
bytový pořádník na II. pololetí 2012. 
 
1216  
Návrh termínů svatebních obřadů včetně jmen oddávajících na rok 2013, dle návrhu 
předloženého vedoucí odboru správního a vnitřních věcí. 
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1217  
Místo a čas konání svatebních obřadů v obřadní síni městského úřadu na rok 2013. 
 
1218  
Návrh termínů konání vítání občánků na rok 2013. 
 
1219  
Žádost zástupce Husova institutu teologických studií, c. p. o., Praha, o pronájem prostor 
velké zasedací místnosti Městského úřadu Bílina Vysoké škole zdravotnictva a socialnej 
práce sv. Alžbeta Bratislava s tím, že cena za pronájem bude stanovena dle platných 
podmínek pro využívání zasedací místnosti. 
 
1220  
Zrušení funkce registrace II společné státní správy a samosprávy na odboru živnostenského 
úřadu k 31.12.2012, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu, viz usnesení 
č. 1221. 
 
1221  
Organizační řád Městského úřadu Bílina dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. o), 
o obcích, v platném znění, s účinností od 01.01.2013, včetně organizačního schématu 
Městského úřadu Bílina platného od 01.01.2013 a organizačního schématu města Bíliny 
platného od 01.01.2013 a zároveň stanovuje celkový počet zaměstnanců Městského úřadu 
Bílina dle zákona č. 128/2000 Sb, § 102  odst. 2 písm. j), o obcích, v platném znění, od 
01.01.2013 na 118, včetně zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené a 22 
zaměstnanců na veřejně prospěšné práce, a organizačních složek města v počtu Bytový 
dům – 8, Městská knihovna – 8, Dům se soustředěnou pečovatelskou službou – 8, včetně 
zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené. 
 
1222  
Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
v roce 2013 na 30, z toho 7 dohod podílejících se na projektech z grantů a dotačních titulů. 
 
1223  
Zahraniční služební cestu do Německa – Dippoldiswalde, a to 20.12.2012 za účasti pana 
Josefa Horáčka, starosty města, paní Ing. Jany Šimkové, paní Kristy Sýkorové a paní 
Mgr. Magdaleny Závodské. 
 

III. stanovuje 
 
1224  
Ve smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, při obřadech 
a vítání občánků, rovněž při přijetí zahraničních delegací a významných návštěv, mohou 
závěsný odznak se státním znakem České republiky dále užívat místostarosta pan 
Mgr. Zdeněk Rendl, členové zastupitelstva dle určení rady města, dále pak tajemník, pan 
Ing. Ladislav Kvěch, pro účely předávání Listin o udělení státního občanství ČR. 
 
 

IV. rozhodla 
 
1225  
Zadat veřejnou zakázku na akci „Umisťování psů a koček odchycených na území města 
Bíliny v útulku“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, Bc. Davidu Kubalíkovi – Útulek pro 
opuštěná zvířata Jimlín, jako specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
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1226  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava chodeb DPS – Havířská 582“ dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Petr Arpáš, s. r. o., Bílina, a to jako specializovanou 
zakázku. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
1227  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava chodeb DPS – Havířská 583“ dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Josef Žejdlík, Bílina, a to jako specializovanou zakázku. 
Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města.  
 
1228  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava bytových jednotek č. 25, 27, 33 
v DPS – Havířská 583“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Stavo – Čestmír Duda, Bílina, 
a to jako specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 

1229  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka signalizačního zařízení pro 
Hornickou nemocnici s poliklinikou, s. r. o.“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě APOS 
Brno, s. r. o., a to jako specializovanou zakázku. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu 
města. 
 
 

V. souhlasí 
 

1230  
S udělením odměny Ing. Olze Roučkové, ředitelce Městských technických služeb Bílina za 
splnění úkolů vyplývajících z rady a zastupitelstva města v roce 2012. 
 

1231  
Se žádostí člena zastupitelstva města, pana Mgr. Zdeňka Svobody o udělení výjimky při 
oddávání v mimořádném termínu 10.01.2013 a zároveň schvaluje použití závěsného 
odznaku při tomto svatebním obřadu dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 108, odst. 2., 
v platném znění. 
 
 

VI. ruší 
 

1232  
Výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu: 

- provádění truhlářských prací dle pokynů, 
- provádění zednických a obkladačských prací dle pokynů, 
- provádění topenářských prací dle pokynů, 
- provádění vodoinstalačních prací vč. oprav domovní kanalizace dle pokynů, 
- provádění klempířských a pokrývačských prací dle pokynů, 
- provádění elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů, 
- provádění plynoinstalačních prací včetně revizí odběrného plynového zařízení dle 

pokynů, 
- provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace dle pokynů, 
- provádění malířských a lakýrnických prací dle pokynů. 
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VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
1233  
Informativní zprávu o vyřízení žádosti Vo Van Thao a Dang Thi Lien na povolení VHP. 
 
 

VIII. bere na vědomí  
 
1234  
Zápis z komise pro školství, kulturu a sport z 03.12.2012. 
 
1235  
Ukončení nájemní smlouvy č. 363 na část pozemkové parcely č. 269/1 o výměře cca 
2600 m2 k. ú. Bílina na vlastní žádost pana Miroslava Řezníčka, bytem Bílina, z 22.11.2012. 
 
1236  
Informaci pana Michala Mleje, člena rady města, o dalším vývoji projektu "Lázeňská turistika 
Bílina – Altenberg", předloženého Saské  rozvojové bance do Programu Cíl 3. Zároveň 
souhlasí s přepracováním projektové žádosti do maximální výše 400.000 Euro, a to včetně 
nákladů projektového partnera. Přepracováním žádosti pověřuje Michala Mleje, člena rady 
města.   
 

1237  
Poděkování Mgr. Jitky Schönerové z referátu zprostředkování a poradenství Úřadu práce 
ČR, krajské pobočky v Ústí nad Labem, za finanční a další podpory města při řešení situace 
s chronicky nezaměstnaných osob a osob s obtížnou uplatnitelností na trhu. 
 

1238  
Zápis z jednání zakladatelů, zástupců zakladatelů, bývalých členů správní a dozorčí rady 
obecně prospěšné společnosti TERRA NATURA, které se uskutečnilo 05.12.2012 na 
Obecním úřadě v Hrobčicích. 
 

1239  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost z 03.12.2012 a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a odboru dopravy 
k zajištění vyjádření k příslušným bodům této komise.   Taj. (ONI) – 31.01. 
 

1240  
Splnění usnesení rady města č. 1088 z 28. listopadu 2012, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo předložit do rady města podklady pro vypsání výběrového řízení 
na  ředitele/ku Kulturního centra Kaskáda.  
 
 

IX. nezaujala stanovisko  
 

1241  
K materiálu č. 856 – Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2432/20 a části p. č. 
2372/8  vše k. ú. Bílina o celkové výměře cca 600 m2 za účelem využití jako zahrada.   
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RADA MĚSTA 
 

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

 

I. schvaluje 
 
1242  
Odměnu jednateli Rekreačního a sportovního zařízení Bílina, s. r. o., panu Mgr. Petru 
Boudovi, dle návrhu předsedy dozorčí rady pana Pavla Prchala. 

 
 

 
 

RADA MĚSTA 
 

 v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

 

I. schvaluje 
 
1243  
Uzavření smlouvy mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
a společností Auditep, Bílina, jejímž předmětem je zpracování auditu společnosti za rok 
2012. Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti, RNDr. Jaroslava Herzingera.  
 

1244  
Podnikatelský plán společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na rok 
2013, dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, RNDr. Jaroslavem Herzingerem.  
 
1245  
Záměr změn společenské smlouvy společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, s tím, že kompletní materiály budou předloženy ke schválení na únorovém zasedání 
zastupitelstva města.  
 
1246  
Uzavření smlouvy o převodu činností mezi Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
jako převodcem a panem Jiřím Ballým, Hostomice, jako nabyvatelem, jejímž předmětem je 
převod činností v údržbě, včetně pracovněprávních vztahů. Podpisem smlouvy pověřuje 
jednatele společnosti, RNDr. Jaroslava Herzingera. 
 
1247  
Uzavření smlouvy o provádění údržbářských prací mezi Hornickou nemocnicí s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, jako objednatelem a panem Jiřím Ballým, Hostomice, jako dodavatelem, dle 
předloženého návrhu. Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti, RNDr. Jaroslava 
Herzingera. 
 
1248  
Uzavření smlouvy o podnájmu mezi Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako 
nájemcem a panem Jiřím Ballým, Hostomice, jako podnájemcem, jejímž předmětem je 
dočasné užívání garážové dílny pro činnosti údržby. Podpisem smlouvy pověřuje jednatele 
společnosti, RNDr. Jaroslava Herzingera. 
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1249  
Standardní postup v soudním sporu s bývalým zaměstnancem, bez dalších úkonů. 
 
 

III. bere na vědomí 
 
1250  
Informace jednatele společnosti o šetření PČR týkající se převodu částí podniku a činností 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
1251  
Informace jednatele společnosti o jednání na Ministerstvu financí ČR o možném převodu 
majetku z města Bíliny do jmění společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina. 
 
1252  
Informace jednatele společnosti o podání trestního oznámení na bývalého zaměstnance. 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


