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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 24. schůze v roce 2013, 
konané 4. prosince 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
744 taj. (ONI)  18.12.  
914 taj. (ONI)  22.01. 
281 taj. (ONI)  leden 2014 
 
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 

745/13 taj. (ONI)   předkládat pravidelně informace o harmonogramu realizace služeb  

        v integrovaném centru prevence 
 

 

 
R A D A   M Ě S T A 

 

I. revokuje 
 

921  
Usnesení rady města č. 891 z 06.11.2013. kterým bylo rozhodnuto o pořadí nejvhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku „Stavební úpravy – pavilon A – sociální služby poskytované ve 
zdravotnickém zařízení ústavní péče v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina“ dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách takto:  
 

Pořadí 
uchazečů 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce 

1. PETR ARPÁŠ, s. r. o. 
2. Viamont DSP, a. s. 
3. PRVNÍ HYPOSTAV, s. r. o. 
4. ABS-STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s. r. o. 
5. North stav, a. s. 
6. První krušnohorská realitní kancelář, s. r. o. 
7. YSSEN – spol. s r. o. 
8. HAVI, s. r. o. 
9. INSKY, spol. s r. o. 

10. L.A.INTERIÉR, s. r. o. 
11. Stavební firma NAO, s. r. o. 

Viz usnesení č. 945. 
 

 

II. ruší 
 

 
922  
Část usnesení č. 900/IV ze dne 20.11.2013, kterým bylo stanoveno použití závěsného 
odznaku tajemníkovi městského úřadu Ing. Ladislavu Kvěchovi pro účely předávání „Listin 
o udělení státního občanství ČR“. 
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III. schvaluje 
 
 
923  
Rozpočtovou změnu č. 173/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Dětským domovem a Školní jídelnou, Tuchlov 47, příspěvková 
organizace jako příjemcem, ve výši 5.000 Kč na projekt „Hudebně pohybová dílna“ – na 
nákup zrcadel do tanečního sálu, hudební nástroje, cvičební pomůcky a ostatní potřeby pro 
realizaci projektu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
  
924  
Rozpočtovou změnu č. 175/2013 – přesun finančních prostředků ve výši 150.000 Kč na 
jednotlivé položky v rámci výkonu pěstounské péče.  

 

925  
Rozpočtovou změnu č. 177/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva na drobné investiční akce, 
v celkové výši 501.000 Kč. 
 
926  
Rozpočtovou změnu č. 181/2013 – navýšení rozpočtu Centrální školní jídelny na úhradu 
odpisů z předaného majetku od města ve výši 1.510 Kč na myčku nádobí.  
 
927  
Rozpočtovou změnu č. 184/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské policie Bílina v celkové výši 265.000 Kč. 
 
928  
Rozpočtovou změnu č. 186/2013 – přijetí daru od SD, a. s., v celkové výši 100.000 Kč na 
podporu územního rozvoje a zároveň pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí 
finančního daru.  

 
929  
Rozpočtovou změnu č. 187/2013 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve výši 50.000 Kč na 
uspořádání akce „Bílinské Vánoce“, která se koná 07.12.2013, a to z rezervy rady města.    
 

930  
Rozpočtovou změnu č. 188/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny jako příjemcem 
na akci Vánoční betlém v časech dobrých i zlých, který se uskuteční 14.12.2013. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.      
 
931  
Odměnu ředitelce Mateřské školy Bílina, M. Švabinského 664, příspěvková organizace, 
v souladu s § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, dle návrhu vedoucí finančního odboru.   
 
932  
Záměr výpůjčky staveb v objektu bývalé skládky Chotovenka, a to budovy bez č. p. na 
parcele č. 93 a budovy bez č. p. na parcele č. 94, a to na dobu určitou do 31.12.2014. 
 
933  
Záměr výpůjček nebytových prostor pro uzavření nových smluv s účinností od 01.01.2014 do 
31.12.2014, dle návrhu předloženého vedoucím odboru nemovitostí a investic.  
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934  
Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2014 dle 
podmínek zpracovaných vedoucí finančního odboru. Rada města zároveň pověřuje finanční 
odbor a stavební úřad ke zpracování návrhu jeho vyhodnocení a předložení zastupitelstvu 
města ke schválení. 
 
935  
Přesun finančních prostředků v rozpočtu ZŠ Lidická u závazných ukazatelů ve výši 
57.000 Kč.  

 

936  
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 22.000 Kč pro Občanské sdružení Most k naději na 
dofinancování služby Asistent pro terénní kontakt 2013. 

 
937  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, ul. Za Chlumem 751 s paní Jaroslavou Padevětovou 
na dobu určitou jednoho roku. 

 
938  
Zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek, které jsou obsaženy v návrhu smlouvy 
o dílo k veřejné zakázce „Přístavba a rekonstrukce Zelené haly v Bílině“ zadávané 
v otevřeném řízení podle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
939  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina platné od 01.01.2014 a Organizační schéma 
Města Bíliny platné od 01.01.2014 a zároveň schvaluje stanovení celkového počtu 
zaměstnanců Městského úřadu Bílina dle zákona č. 128/2000 Sb, § 102  odst. 2 písm. j), 
o obcích, v platném znění, od 01.01.2014 na 117, včetně zaměstnanců na mateřské 
a rodičovské dovolené a 22 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce, a organizačních 
složek města v počtu Bytový dům – 6, Městská knihovna – 7, Dům se soustředěnou 
pečovatelskou službou – 9, včetně zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené. 
 
940  
Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
v roce 2014 na 24. 
 

941  
Zahraniční služební cestu Mgr. Reného Štěpánka, člena rady města, do polského 
partnerského města Bilgoraj, za účelem realizace projektu „BIL – cesta do Bilgoraje“, a to ve 
dnech od 08.12. do 11.12.2013.  
 

 

IV. zamítá 
 
942  
Žádost Oblastní charity Most o poskytnutí příspěvku na projekt „Rekonstrukce střechy Centra 
„Rodina v tísni“. 

 
 

V. rozhodla 
 
 

943  
Nepřijmout odpovědnost za způsobený úraz pana Josefa Rašína; náhrada škody tak bude 
panu Rašínovi pojišťovnou Kooperativa, a. s., zamítnuta. 
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944  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Přístavba a rekonstrukce Zelené haly v Bílině“ 
dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
945  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „STAVEBNÍ ÚPRAVY – PAVILON A – 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ÚSTAVNÍ PÉČE 
V AREÁLU HNSP BÍLINA“ dle ustanovení § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách takto:  

Pořadí 
uchazečů 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce 

1. SIM stavby, s. r. o. 
2. PETR ARPÁŠ, s. r. o. 
3. Viamont DSP, a. s. 
4. PRVNÍ HYPOSTAV, s. r. o. 
5. ABS-STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s. r. o. 
6. North stav, a. s. 
7. První krušnohorská realitní kancelář, s. r. o. 
8. YSSEN, s. r. o. 
9. HAVI, s. r. o. 

10. INSKY, s. r. o. 
11. L.A.INTERIÉR, s. r. o. 
12. Stavební firma NAO, s. r. o. 

 
 
 

VI. určuje 
 
 
946  
Plat a jeho složky Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Švabinského 664, 
příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády 
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, s účinností od 01.01.2014.  
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t  
 
 
947  
Usnesení č. 224 ze dne 24. října 2013, kterým byl schválen záměr prodeje mostové váhy 
s příslušenstvím za cenu dle obálkové metody s tím, že vyvolávací cena byla stanovena na 
částku 20.000 Kč. 
 

 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 

 
948  
Rozpočtovou změnu č. 174/2013 – přijetí dotace ve výši 40.000 Kč na zajištění výkonu 
pěstounské péče pro rok 2013.  
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949  
Rozpočtovou změnu č. 176/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva na projektové dokumentace, 
v celkové výši 2.405.000 Kč. 

 
950  
Rozpočtovou změnu č. 178/2013 – přijetí finančního příspěvku z programu Ministerstva 
kultury ČR – Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
v roce 2013 na akci „Oprava hudebního altánu v areálu Lázní Kyselka“ ve výši 171.000 Kč. 

 

951  
Rozpočtovou změnu č. 179/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 07 – rozpuštění rezervy nebytového 
hospodářství na jednotlivá zařízení města dle skutečného čerpání, v celkové výši 
1.377.000Kč 
 
952  
Rozpočtovou změnu č. 180/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic za vyplacené přeplatky z vyúčtování služeb bytového 
a nebytového hospodářství, v celkové výši 1.911.000 Kč z příjmové části rozpočtu na 
výdajovou. 
 

953  
Rozpočtovou změnu č. 182/2013 – přijetí investiční dotace ve výši 468.400 Kč, neinvestiční 
dotace 14.600 Kč na projekt „Integrované centrum prevence“ a přesun rozpočtu v rámci 
projektu, dle předpokládaných výdajů za rok 2013. 
 
954  
Rozpočtovou změnu č. 183/2013 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
8.007 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
955  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností WAMB, v. o. s., 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej movitého majetku – 5 ks čističek vzduchu za 
celkovou prodejní cenu 7.500 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
956  
Rozpočtový výhled města na roky 2015–2016, dle návrhu předloženého vedoucí finančního 
odboru. 
 
957  
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 2219/19 o celkové výměře 21 m2 k. ú. Bílina za 
kupní cenu 110 Kč/m2. 
 
958  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1636/155 o výměře 23 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
130 Kč/m2. 
 
959  

Záměr prodeje pozemku p. č. 2221/2 o výměře 200 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 145 Kč/m2.   
 

960  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1090/2 o výměře 25 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2.   
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961  

Záměr prodeje pozemku p. č. 2219/5 o výměře 18 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m2.   
 

962  

Záměr prodeje pozemku p. č. 20 o výměře 233 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu dle 
obálkové metody s vyvolávací cenou 120 Kč/m2. 

 
963  
Záměr prodeje pozemků p. č. 8 o výměře 1205 m2 a p. č. 9 o výměře 324 m2 k. ú. Jablonec 
u Libčevsi za kupní cenu 22 Kč/m2.   
 
964  
Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě č. 6 v Bílině na Chlumu, a to části p. č. 
1629/1 o výměře cca 2 144 m2, části p. č. 1630/1 o výměře cca 4 864 m2, části p. č. 1627 
o výměře cca 1 040 m2, p. č. 1629/4 o výměře 18 m2 a p. č. 1630/51 o výměře 18 m2 vše 
k. ú. Bílina za kupní cenu 40 Kč/m2 s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 
Českého zahrádkářského svazu, Za Chlumem, Bílina. Žadatel si nechá na vlastní náklady 
vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku.   
 
965  
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Bílina–Újezd v jižní části areálu Českého zahrádkářského 
svazu ZO Bílina č. 5 pod Bořněm, Pražské Předměstí, za kupní cenu 40 Kč/m2, 
s předkupním právem pro Český zahrádkářský svaz – ZO Bílina č. 5 pod Bořněm, Pražské 
Předměstí.  
 
966  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností SORTING 
Solutions, s. r. o., se sídlem v Bílině, Želivského 53/5 jako kupujícím, předmětem smlouvy je 
prodej pozemku p. č. 1683/165 o výměře 226 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 165 Kč/m2, 
tj. 37.290 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 

 
967  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Zdeňkou Princlíkovou 
jako kupující, předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1303/3  o výměře 25 m2, za kupní 
cenu 200 Kč/m2, tj. 5.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
968  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností Zámečnictví 
PROFEKO, s. r. o. se sídlem v Bílině, Za Chlumem 772 jako kupujícím, předmětem smlouvy 
je prodej pozemků p. č. 2231 o výměře 133 m2, p. č. 2232 o výměře 178 m2, p. č. 2233/1 
o výměře 271 m2 a p. č. 2233/2 o výměře 21 m2 vše k. ú. Bílina, za kupní cenu 145 Kč/m2, 
tj. 87.435 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
969  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Horáčkem 
ml., jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej bytového domu č. p. 216 v ulici 
Vrchlického a pozemkové parcely č. 1751/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226 m2 
a p. p. č. 1752/1  (zahrada) o výměře 784 m2 v k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou dle 
znaleckého posudku, která činí 3.150.000 Kč a náklady spojené s prodejem s tím, že prodej 
se uskuteční dle občanského zákoníku a kupující zároveň převezme závazky vyplývající ze 
současných nájemních vztahů k těmto nemovitostem. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
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970  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ, a. s., se 
sídlem v Praze, Duhová 2/1444 jako kupujícím, předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
804/3 o výměře 40 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 8.000 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
971  
Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Bílina jako budoucím 
obdarovaným a Ústeckým krajem jako budoucím dárcem, kdy předmětem budoucího daru je 
chodník v Mostecké ulici. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  

 
972  
Uzavření smlouvy č. 12123633 (podpis zástupce SFŽP ke dni 30.10.2013) o poskytnutí 
podpory mezi městem Bílina jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí 
ČR jako poskytovatelem podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci 
„Snížení energetické náročnosti nemocnice s poliklinikou“. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 

 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t  
 
 

973  
Žádost organizace SK HC Draci Bílina, o. s., o finanční podporu 2. národní hokejové ligy 
v Bílině v roce 2014. 
 
974  
Žádost paní Jany Chalupné – autoškola Jana Bílina o prodej pozemku p. č. 30 o výměře 
258 m2 vše k. ú. Chudeřice u Bíliny.  
 
975  
Žádost společnosti Lechomar, s. r. o., o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her pro 
provozovnu „Herna Dragon“ v ul. Seifertova 16/8, pana Romana Kendíka pro provozovnu 
„BAR ALEX“ v ul. Wolkerova 77/9, pana Minh Trinh Quanga pro provozovnu „Herna Bar 
Záměcká“ v ul. Seifertova 4/7, pana Jiřího Loviče pro provozovnu „Herna“ v ul. Komenského 
36/16 a paní Miluše Lovičové pro provozovnu „Johny“ v ul. Teplická 464/150.  
 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  
 
 

976  
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her, která omezuje provozní dobu některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her od 08:00 hod. do 01:00 hod.  
 
977  
Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2013 o stanovení opatření k omezení propagace hraní 
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, dle návrhu předloženého vedoucí 
finančního odboru.  
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978  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 11/2013 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství, dle návrhu předloženého Bc. Pavlem Ryjáčkem, ředitelem Městské 
policie Bílina. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na   v ě d o m í  
 
 

979  
Návrh provozovatelů SPORT BARu 24 a BAR – HERNA – KASINO na kodex chování 
provozovatelů sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení na území 
města Bíliny.  
 
980  
Nabídku na odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti 296/61200 na bytovém domě čp. 
752 – 756, Za Chlumem, Teplické Předměstí, Bílina, za kupní cenu 230.000 Kč s tím, že 
o odkoupení nabízeného podílu nemá zájem.  

 

981  
Nabídku na odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti 360/61200 na bytovém domě čp. 
752 – 756, Za Chlumem, Teplické Předměstí, Bílina, za kupní cenu 170.000 Kč s tím, že 
o odkoupení nabízeného podílu nemá zájem.  
 
982  
Informaci stavebního úřadu o tom, že k převodu pozemků v katastrálním území Jablonec 
u Libčevsi vedených u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na 
LV 282 (historický majetek obce) do vlastnictví města Bíliny došlo zároveň podle ustanovení 
§ 680 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku k přechodu nájemních vztahů 
k uvedeným pozemkům na základě nájemních smluv uzavřených předchozím vlastníkem 
(Státní pozemkový úřad).  
 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu stáhnout z programu 
 
 
983  
Žádost paní Hany Stillerové o prodej pozemku p. č. 269/71 o výměře 247 m2 a pozemku 
p. č. 269/346 o výměře 103 m2 k. ú. Bílina. 

 

984  
Žádost vlastníků jednotek domu čp. 382, 383 a 384, ul. Břežánská, Bílina o prodej pozemků 
p. č. 1729/3 a 1729/12 k. ú. Bílina do doby vypořádání svých závazků s městem Bílina. 
 
 
 

XIII. bere na vědomí 
 
 
985  
Informaci vedoucí finančního odboru o zvýšení povinného ručení o 3 procentní body pro rok 
2014 u pojišťovny Kooperativa, a. s. 

 



Usnesení rady města z 04.12.2013  9 
 

986  
Ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a panem Miroslavem 
Klimešem jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky byl notebook ACER V5-571P 
vč. office, z důvodu ukončení funkce projektového, finančního manažera, metodika služeb 
k projektu „Sociální služby pro integrované centrum prevence“, a to k 19.11.2013. 
     
987  
Přehled oprav chodníků a silnic v roce 2013, předložený vedoucím odboru nemovitostí 
a investic. 

 

 

XIV. stahuje z programu 
 
 
988  
Materiál č. 711 – nabídku pana Jana Šámala k pronájmu nebytových prostor bývalé 
restaurace Husitská bašta v Bílině.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 


