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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 20. schůze v roce 2012, 
konané 31. října 2012 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
681  taj. (ONI)   14.11.  
898  taj. (ONI)   14.11.  
899  taj. (ONI)   14.11. 
957  taj. (ONI)   14.11. 

979 taj. (ONI)  14.11. 
194 taj.    28.11. 
861  taj. (ONI)   28.11. 

 
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 
 
 

l. schvaluje 
   
 

980  
Rozpočtovou změnu č. 165/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Klubu důchodců I., ve výši 3.000 Kč na služby. 
 
981  
Rozpočtovou změnu č. 166/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Klubu důchodců I., ve výši 5.000 Kč na drobný hmotný investiční majetek. 
 
982  
Rozpočtovou změnu č. 167/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Klubu důchodců II., v celkové výši 3.000 Kč na služby.  
 
983  
Rozpočtovou změnu č. 168/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Pečovatelské služby Bílina, ve výši 4.000 Kč na dopravu. 
 
984  
Rozpočtovou změnu č. 170/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odbor nemovitostí a investic, v celkové výši 400.000 Kč na investiční akci – oprava 
plaveckého bazénu. 
 
985  
Rozpočtovou změnu č. 171/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schválného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic, ve výši 700.000 Kč na realizaci oprav chodníků. 
 
986  
Rozpočtovou změnu č. 172/2012 – přesun finančních prostředků ve výši 91.000 Kč na 
dohody o provedení práce, odměny manažerům pracovních skupin a odvody za sociální 
a zdravotní pojištění za práci v komunitním plánování města Bílina a přípravu Komunitního 
plánu města Bílina na období 2013 – 2015. 
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987  
Rozpočtovou změnu č. 174/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 236.000 Kč na akci Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina – demolice garáží. 
 
988  
Rozpočtovou změnu č. 173/2012 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu stavebního úřadu ve výši 82.000 Kč na realizaci II. etapy aktualizace ÚAP ORP 
Bílina – rozbor udržitelného rozvoje území a datové služby pro územně plánovací činnost. 
 
989  
Rozpočtovou změnu č. 175/2012 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina ve výši 
20.000 Kč na akci „Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi“, z Programu podpory kultury 
a literární fond v Bílině. 
 
990  
Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku uzavřené 27.05.2012 mezi 
městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina, s. r. o. Předmětem dodatku je 
nově pořízení majetek v celkové hodnotě 1.190.749,60 Kč. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
991  
Uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o výpůjčce movitého a nemovitého majetku uzavřené  
08.03.2006 mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
Předmětem dodatku je snížení celkové hodnoty vypůjčeného majetku z důvodu vyřazení 
opotřebovaného či zastaralého majetku v celkové hodnotě 2.791.779,38 Kč. Hodnota 
vypůjčeného majetku bude činit, po uzavření dodatku, částku 4.741.813,44 Kč. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
 
992  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SanDoMon Bílina, o. s., jako příjemcem ve výši 4.000 Kč na pokrytí nájemného na tréninky 
v budově Gymnázia v Bílině. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu města, z rezervy pro 
sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
993  
Žádost ředitelky ZŠ Lidická o přesun finančních prostředků z rezervního fondu – dary, do 
investičního fondu a zároveň použití finančních prostředků investičního fondu ZŠ Lidická 
v celkové výši 60.999 Kč na zakoupení kamery CANON XH-A1S. 

 
994  
Žádost ředitelky ZŠ Lidická o použití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Lidická – 
doplatek, ve výši 2 Kč na nákup interaktivní tabule SMART Board 680 od firmy AV MEDIA, a. 
s., Ústí nad Labem.   
 
995  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Draci 
Bílina, o. s., jako příjemcem ve výši 50.000 Kč (z rezervy pro sportovní organizace) na 
částečné pokrytí dopravy do Švédska na hokejový turnaj, který se uskuteční 30.12.2012–
05.01.2013. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
996  
Žádost Pečovatelské služby Bílina o možnost využití zbylých finančních prostředků ve výši 
4.185 Kč na nákup nádobí do kuchyňky ve společenské místnosti a na uskutečnění vánoční 
besídky pro seniory. 
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997  
Žádost paní Helgy Loosové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou, 
vzhledem k tomu, že splňuje kritéria pro přidělení bytu podle schválených pravidel 
z 02.05.2012. 
 
998  
Žádost paní Jarmily Jakšové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou, vzhledem k tomu, že splňuje kritéria pro přidělení bytu podle schválených pravidel 
z 02.05.2012. 
 
999  
Návrh vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na zařazení částky v celkové výši 
50.000 Kč do návrhu rozpočtu na rok 2013, v položce 5229 – azylové domy.  
 
1000  
Pronájem pozemkové parcely č. 1819/1 o výměře 244 m2 k. ú. Bílina za účelem vybudování 
parkoviště pro hosty penzionu. Nájemcem je pan Nguen Van Chiu, Bílina. Nájemné bude 
stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ Bílina, tj. 732 Kč/rok. 
 
1001  
Pronájem části pozemkové parcely č. 1136/1 k. ú. Bílina o výměře cca 200 m2, za účelem 
využití jako zahrada. Rada města zároveň souhlasí s vybudováním oplocení této části 
pozemku. Nájemcem je pan Karen Vardanjan, Bílina. Nájemné bude stanoveno dle směrnice 
č. 34 MěÚ Bílina, tj. 600 Kč/rok.  
 
1002  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem Bílina, přeložka 
parovodu SUNN“ ev. č. smlouvy oprávněného: 4100543502 mezi městem Bílina jako stranou 
budoucí povinnou a společností ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem v Říčanech, Bezručova 
2212/30, PSČ 25101, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno 
bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 
1.400 Kč bez DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
           
1003  
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV- 12 -
4010386/004 týkající se stavby s názvem „Bílina, Na Výsluní, p. p. č. 2085/1, RNN, kNN”, 
mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8 PSČ 405 02, jako stranu budoucí 
oprávněnou z věcného břemene. Výše jednorázové náhrady za zřízení výše popsaných práv 
odpovídajících věcnému břemeni ve prospěch budoucí povinné bude sjednána na základě 
znaleckého posudku, který nechá na své náklady vypracovat budoucí oprávněná (dále také 
jen „náhrada“). Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
                                         
1004  
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Bílina – lávka 
pro pěší přes vodní tok Bílina v Bílině, (dále jen lávka,)“ ev. č. smlouvy povinného: 
1082/2012 VB, mezi městem Bílina jako stranou oprávněnou a společností Povodí Ohře, 
státní podnik se sídlem Chomutov, Bezručova 4219,  PSČ 430 03, jako stranu povinnou. 
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na p. p. č. 2269/1 k. ú. Bílina. Věcné 
břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 2.070 Kč. Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
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1005  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a firmou 
LINE-PUR CS, s. r. o., Praha, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku jsou vícenáklady na 
rekonstrukci krytého bazénu v Bílině. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1006  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a panem Petrem Bezoldem 
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je zhotovení chodníku od zastávky autobusů 
k budoucímu přechodu v ulici Jenišovská v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1007  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a panem Petrem Bezoldem 
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je zhotovení chodníku a schodů od ulice Zahradní 
směrem k zastávce autobusů v ulici Jenišovská v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
1008  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností EKOSTAVBY Louny, s. r. o., jako zhotovitelem, uzavřené 31.05.2012. 
Předmětem dodatku je prodloužení termínu na realizaci díla „Oprava silnice ulice 
Wolkerova“. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1009  
Zachování provozu – poskytování zdravotních služeb v léčebně dlouhodobě nemocných 
v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o, Bílina, v nezměněném rozsahu i po období od 
01.01.2013.  
 
 

II. rozhodla 
 
 
1010  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava schodišť plaveckého bazénu“ dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Delta SIGN, s. r. o., Praha, a to jako specializovanou 
zakázku. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
1011  
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: 
a) umístění psů a koček odchycených na území města Bílina v útulku, 
b) provádění truhlářských prací dle pokynů, 
c) provádění zednických a obkladačských prací dle pokynů, 
d) provádění topenářských prací dle pokynů, 
e) provádění vodoinstalačních prací vč. oprav domovní kanalizace dle pokynů, 
f) provádění klempířských a pokrývačských prací dle pokynů, 
g) provádění elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů, 
h) provádění plynoinstalačních prací včetně revizí odběrného plynového zařízení dle 

pokynů, 
i) provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace dle pokynů, 
j) provádění malířských a lakýrnických prací dle pokynů, 
k) ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka. 
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III. souhlasí 
 
 
1012  
Se zadáním objednávky na zpracování datových podkladů do prostředí GIS aplikace 
Kompas 3, dle návrhu předloženého vedoucím stavebního úřadu.    
 
 

IV. zřizuje  
 
 
1013  
Komisi pro bezpečnost, prevenci a sociální začleňování a zároveň volí Josefa Horáčka, 
starostu města, předsedou této komise, Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. – člena rady města, 
manažerem činnosti komise a Ing. Ladislava Kvěcha – tajemníka městského úřadu, Bc. 
Pavla Ryjáčka – velitele Městské policie Bílina, Františka Krejčího – manažera prevence 
kriminality, Bc. Aleše Tallowitze – člena zastupitelstva města a experta v oblasti 
bezpečnostního výzkumu MV ČR a Prokopa Ištvánka – lokálního konzultanta Agentury pro 
sociální začleňování v Bílině, členy této komise. Dalšími členy komise jsou: zástupce vedení 
obvodního oddělení Policie ČR v Bílině, zástupce okresního ředitelství Policie ČR v Bílině, 
zástupce Probační a mediační služby Teplice, zástupce vedení ZŠ Aléská, Bílina, zástupce 
vedení ZŠ Lidická, Bílina, zástupce vedení ZŠ Za Chlumem, Bílina, zástupce vedení ZŠ 
praktická Bílina, zástupce vedení Domu dětí a mládeže, Bílina, zástupce společnosti Člověk 
v tísni, o. p. s., zástupce Nízkoprahového centra Bílina, zástupce společnosti Most k naději, 
o. p. s., pověřený pracovník oddělení regionálního rozvoje Městského úřadu Bílina, vedoucí 
odboru nemovitostí a investic Městského úřadu Bílina, vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu Bílina a pověřený pracovník odboru sociální péče o dítě 
z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Bílina.  
 
 

V. odvolává 
 
 
1014  
Ing. Jitku Koubkovou, z funkce členky školské rady v Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, k 31.10.2012. 
 
 

VI. jmenuje 
 
 
1015  
Paní Martinu Fialovou členkou školské rady, jako zástupce zřizovatele, v Základní škole 
Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, s účinností od 01.11.2012.  
 
1016  
Pana Františka Krejčího manažerem prevence kriminality.  
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VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
1017  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení za opožděně 
uhrazené dlužné nájemné paní Editě Balážové. Poplatek z prodlení před zmírněním činil 
153.038 Kč, po zmírnění činí 23.825 Kč. 
 
1018  
Neúčtovat poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné panu Janu Štěpánovi. 
 
1019  
Rozpočtovou změnu č. 169/2012 – přijetí finančního daru od Severočeských dolů, a. s., ve 
výši 65.000 Kč na dovybavení dětského hřiště PPI v Bílině a zároveň doporučuje pověřit 
starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí peněžitého daru.  
 
 

VIII. bere na vědomí  
 
 
1020  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 861, kterým bylo 
19.09.2012 tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic vypsáním výběrového řízení, respektive zajištěním odborně způsobilé firmy pro 
vypsání výběrového řízení na akci „Obnova a následná správa veřejného osvětlení“, dle 
investičního záměru schváleného komisí pro účelné a hospodárné využívání finančních 
prostředků a majetku města.  
 
1021  
Postup odboru nemovitostí a investic při přípravě revitalizace prostoru v ulici Fügnerova mezi 
čp. 254 a 255 s tím, že v projektové dokumentaci bude zpracována varianta C, s ohledem na 
výsledek ankety uspořádané v okolí těchto domů. 
 
1022  
Zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci Městské památkové zóny Bílina, v jehož 
rámci byly vybrány kulturní památky vhodné pro zařazení do anketního dotazníku 
Ministerstva kultury ČR a následné podání žádosti o dotaci z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2013. 
 
1023  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 08.10.2012. 
 
1024  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze 17.10.2012. 
 
1025  
Rezignaci Ing. Moniky Pánovové na funkci manažera prevence kriminality města. 
 
1026  
Informaci jednatele Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, RNDr. Jaroslava 
Herzingera, o tom, že ke dni 31.10.2012 zatím nejsou plošně uzavřeny smlouvy se 
zdravotními pojišťovnami pro poskytování zdravotních služeb v léčebnách dlouhodobě 
nemocných pro období od 01.01.2013.  
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IX. stahuje z programu 
 
 
 
1027  
Materiál č. 728 – objekt bývalých kasáren – dílny a sklady firmy H. P. M. Servis, s. r. o., 
Most. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

MUDr. Jaroslav Čermák v. r.  
člen rady města 

 


