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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 2. schůze v roce 2012, 
konané 25. ledna 2012 

 

Usnesení s termínem č.: 
782 taj.   08.02.      
1 taj. (OSVaZ) 08.02. 
31 vedoucí 08.02. 
33 star. (ONI) 30.04. 
 
Splněné usnesení č.: 1121, 1132, 1285 
 
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. navrhuje 

39  

Jmenovat paní Ing. Evu Vondrákovou členkou Dozorčí rady Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o. 

 
 

II. jmenuje 
 

40  

Pana Bc. Reného Štěpánka členem Komise pro školy, mládež a kulturu Euroregionu 
Krušnohoří a jako náhradníka pana Michala Mleje.  
 
 

III. revokuje 
 

41  

Usnesení č. I/1133 z 30. listopadu 2011, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
zveřejňovat záměry pronájmu a prodeje nemovitostí (budov) v Bílinském zpravodaji a na 
internetových stránkách k pronájmům a prodeji nemovitostí k tomu určeným. 
 

42  
Usnesení rady města č. 1264 z 21. prosince 2011, kterým bylo schváleno nové úplné znění 
Zakladatelské listiny obecně prospěšné společnosti Bílinské lázně. 
 
 

IV. ukládá 
 

43  
Tajemníkovi městského úřadu zveřejňovat záměry pronájmů a prodeje nemovitostí (budov) 
v Bílinském zpravodaji, na internetových stránkách města Bíliny a na placených realitních 
serverech pouze v případech, kdy nemovitost bude radou města určena jako zvlášť 
významná. 

          Taj. – trvalý 
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V. schvaluje 

 
44  
Rozpočtovou změnu č. 3/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hipodromem Most, a. s. jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na 
propagaci města Bíliny na dostihu „Cena Jezdectví“, který se koná 2. června 2012. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
 

45  
Rozpočtovou změnu č. 4/2012 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Domovem důchodců Dubí, příspěvková organizace, jako příjemcem 
ve výši 10.000 Kč na kulturní, společenské a sportovní akce pro seniory v roce 2012. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    

 

46  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a TĚLOCVIČNOU JEDNOTOU SOKOL, BÍLINA jako příjemcem ve výši 7.000 Kč z rozpočtu 
města na pořádání Krušnohorského poháru žáků ve florbale. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.   

 

47  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Motoklubem Bílina jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na plánované akce v roce 2012, 
hrazeno ze schváleného rozpočtu města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 

48  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25, ul. Tyršova 320/10, kategorie „rozjezdový“ se 
slečnou Šárkou Švagrovou a panem Filipem Merkerem, na dobu určitou jednoho roku. 

 

49  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16, ul. Tyršova 320/10, kategorie „běžný“ s paní 
Danielou Knapikovou na dobu určitou jednoho roku, a to od 1. května 2012. 

 

50  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 ul. Sídl. U Nového nádraží 675 s panem Vlastimilem 
Martínkem na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vyklizení a fyzického předání bytu č. 
13 zpět městu Bílině nejpozději do 1 měsíce po uzavření nájemní smlouvy bytu č. 3. 
 

51  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 ul. Tyršova 320/10 kategorie „rezerva města“ na dobu 
6+6 měsíců s paní Simonou Kubešovou. 
 

52  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Pavlem Vrchotkou na pronájem nebytového prostoru 
Mírové náměstí 46, Bílina. 
 

53  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2332/1 a 2315 o výměře 564 m2 k. ú. Bílina. 

 

54  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 k. ú. Bílina o výměře 570 m2, za účelem 
zřízení zahrady.  
 

55  
Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1305/2 a část 1305/1 k. ú. Bílina o celkové výměře 
cca 114 m2 za účelem umístění montované (mobilní) garáže. 
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56  
Nové znění Zakladatelské listiny obecně prospěšné společnosti Bílinské lázně, v souladu 
s novelou zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěných společnostech, kdy původní znění 
zakladatelské listiny se upravuje následovně: 
a) v části II. – Orgány společnosti, se doplňuje o odstavec Ředitel: 

1. Ředitel je volen správní radou obecně prospěšné společnosti, podmínky pro 
výkon funkce, a to včetně odměňování stanoví správní rada. Ředitel je 
ve smluvním poměru ke společnosti, pro výkon činnosti se řídí ředitel dle zákona 
č. §10 odst. 5 238/1995 Sb. 

2. Ředitel společnosti: 
2.1 Ředitelem muže být zvolena pouze FO. 
2.2 Ředitelem nemůže být člen správní rady ani dozorčí rady, je se však oprávněn 

účastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním. 
2.3 Ředitel společnosti je statutární orgán. 
2.4 Ředitel společnosti zajišťuje běžný chod společnosti.  
2.5 Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Podmínky výkonu této 

funkce, a to včetně odměňování stanoví správní rada v rozhodnutí o 
jmenování do funkce ředitele. 

2.6 Ředitel je vždy v pracovním poměru ke společnosti a nesmí být členem jiných 
orgánů společnosti.  

2.7 Ředitel jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí, které mu udělí 
správní rada. 

2.8 Ředitel je oprávněn se účastnit s hlasem poradním jednání všech orgánů 
společnosti. 

2.9 Ředitel společnosti je povinen každoročně navrhnout správní radě auditora 
k ověření účetní závěrky v zájmu transparentnosti a zajištění důvěry 
zakladatele a veřejnosti v efektivnost a hospodárnost vynakládaných 
veřejných prostředků.    

3. Ředitel je dále odpovědný za zajištění zákonného postupu v souvislosti s platnou 
právní úpravou o zadávání veřejných zakázek při vynakládání veřejných 
prostředků.  

4. Ředitel společnosti dále může navrhnout správní radě, aby požádala jinou 
fyzickou či právnickou osobu o vypracování odborného posudku či dozorčí zprávy 
na jakýkoliv odborný problém, který se objeví v činnosti společnosti. Ředitele 
odvolává zakladatel. 

b) v části II. – Orgány společnosti, článek 4 Správní rada se ruší odst. 1: Správní rada je 
statutárním orgánem společnosti, který jedná jejím jménem způsobem upraveným touto 
zakládací smlouvou.  

c) v části II. – Orgány společnosti, článek 5 Působnost správní rady, se doplňuje o odst. 4: 
Správní rada rozhoduje o věcech uvedených v § 13 odst. 3 zákona č. 231/2010 Sb.  

d) v části II. – Orgány společnosti, článek 8, Povinnosti členů správní rady, se doplňuje 
o odst. 3: Za hospodaření o. p. s. odpovídá správní rada s péčí řádného hospodáře. 

e) v části II. – Orgány společnosti, článek 8, Povinnosti členů správní rady, se doplňuje 
o odst. 4:  Správní rada volí ředitele o. p. s. 

Podpisem notářského zápisu nového znění Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné 
společnosti Bílinské lázně pověřuje starostu města.  
 
57  
Zpracování projektové dokumentace na chodník v ulici Mostecká v Bílině. 
 
58  
Dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro „Integrované 
centrum prevence na Teplickém předměstí“, kterým se mění termín plnění a pověřuje 
starostu města jeho podpisem. 
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59  
Postup odboru nemovitostí a investic při pokračování oprav bytů v domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou. 
 

60  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 1/2012, kterým bylo uloženo tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví předložením úpravy zásad pro 
přidělování bytů v domě se soustředěnou pečovatelskou službou, dle připomínek členů rady 
města, do další rady města, tj. 8. února 2012. 
 

61  
Žádost ZŠ Lidická o použití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Lidická ve výši 
72.249 Kč na nákup kopírovacího stroje zn. CANON iR3225N.   

 

62  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Milana Dokulila ve výši 1.164 Kč za nezaplacenou 
odběratelskou fakturu. 
 

63  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Ivana Dunku ve výši 1.514 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 

64  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Radka Tirtce ve výši 19.783 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 

 
 

VI. rozhodla 
 

65  

Zadat zpracování projektové dokumentace na řešení křižovatek u bloku č. 6 a bloku č. 8 Za 
Chlumem. 
 

66  

Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na 
akce: 

 

 Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2012 

 Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bílina na rok 
2012 

 Osobní automobil pro městský úřad 

 Užitkový vůz dodávkového typu pro Hornickou nemocnici s poliklinikou, s. r. o. 
 

67  

Vypsat výběrové řízení na poskytovatele služby „Asistent pro terénní kontakt“ dle směrnice 
č.04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina s termínem předání nabídky do 15 dnů od zveřejnění výzvy. 

 

68  

Přerozdělit částku ve výši 100.000 Kč poskytnutou z reklamního plnění ČEZ Teplárenská, a. 
s., Chomutov tak, že 75% z reklamního plnění bude určeno na kulturní akce a 25% na 
sportovní akce. 
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VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  s c h v á l i t 
 

69  
Převod movitého majetku, piána se stoličkou, do správy příspěvkové organizace 
KC Kaskáda.  
 

70  

Uzavření „Darovací smlouvy na projekt Linky duševní tísně“ na rok 2012.  
 
71  
Vydání obecně závazné vyhlášky č. 01/2012, kterou se zrušuje OZV č. 05/2011. 
 

 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na  v ě d o m í 
 
72  
Nabídku společnosti EMPORUM Praha na odkoupení areálu Lázně Kyselka v Bílině, jejímž 
záměrem je v lázeňském areálu vybudovat a následně provozovat specializované 
sanatorium zaměřené na péči o seniory. 
 
 

IX. bere na vědomí 
 

73  
Ukončení nájemní smlouvy č. 334 na část pozemkové parcely 2332/1 a 2315 o výměře 564 
m2 k. ú. Bílina na vlastní žádost paní Jany Appeltové, bytem Bílina, SUNN 706, 
z 16.03.2009. 
 

74  

Informaci o zveřejnění (vystavení) návrhu Územního plánu Bílina, který bude veřejně 
projednán 1.2.2012 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Bílina.  

 

75  

Plán oprav chodníků s tím, že na příští radě města bude tento plán detailněji rozpracován. 
 

76  

Splnění usnesení č. 1285 z 21.12.2011, kterým uložila tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru dopravy k možnosti prověření rozšíření komunikace na křižovatce (tvar T) 
u bloku č. 6 a bloku č. 8 Za Chlumem, na úkor zeleně. 
 

77  

Informaci o nápravě situace v areálu Teplická 555. 
 

78  

Petici podanou panem Václavem Weberem a panem Otakarem Fajfrem 16.01.2012 týkající 
se Regenerace panelového sídliště, Teplické předměstí, III. etapa s tím, že rada města 
prověří petici a bude znovu projednána na radě města 08.02.2012. 

 

79  

Stížnost pana Josefa Hlaváčka na MHD. 

80  
Výroční zprávu Městského úřadu Bílina o poskytování informací za rok 2011, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
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81  
Splnění usnesení č. 1121/2011, kterým bylo uloženo starostovi města jednat o možnosti 
odkoupení armovacího železa, zbylého ze stavby lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13, 
některou ze stavebních firem. Člen rady města pan Ing. František Poživil předloží na příští 
radě města možnost použití. 
 
82  
Informaci starosty města ohledně jednání s Ústeckým krajem o vlastnictví cyklostezky 
Bílina - Kostomlaty s tím, že cyklostezka zůstane v majetku Města Bíliny. 
 
83  
Splnění usnesení č. 1132 z 30.11.2011, kterým bylo uloženo tajemníkovi městského úřadu 
připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na poskytovatele služby „Asistent pro 
terénní kontakt“ s termínem zpracování do 31.12.2011.  
 
84  

Přehled čerpání neinvestiční dotace na zajištění provozu Ambulantní pohotovostní péče za 
rok 2011. 
  
 

X. stahuje z programu 
 
85  
Materiál č. 44 – Zadání specializované zakázky na služby „Zpracování projektové 
dokumentace vč. výstavní interiérové a exteriérové části přestavby objektu Bašty na Bílinské 
muzeum“ a „Zpracování projektové dokumentace vč. výstavní interiérové části přestavby 
objektu Inhalatoria na expoziční výstavní objekt včetně obnovení provozu zřídla“. 
 

86  

Mat. č. 45 – Hotel U Lva s tím, že členové rady města 8. února 2012 osobně prověří závady 
a nedostatky hotelu, popisované v dopise od společnosti WAMB, v. o. s. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

 
 
 
 
 
 

Bc. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 


