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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 25. schůze v roce 2013, 
konané 18. prosince 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.:  
914  taj. (ONI)    22.01.     
1015  taj. (ONI, KC Kaskáda)  22.01. 
281  taj. (ONI)    leden 2014 
 

Splněné usnesení č.: 744 
 

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. schvaluje 
 
989  
Rozpočtovou změnu č. 71/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Občanským sdružením na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích 
jako příjemcem v celkové výši 20.000 Kč na opravu střechy kostela sv. Jakuba v Mrzlicích 
s tím, že ve smlouvě bude uveden termín vyúčtování a vrácení případného zůstatku do 
31.12.2013. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
990  
Rozpočtovou změnu č. 189/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 28.000 Kč na vodu a 22.000 Kč na 
otop v MŠ Švabinského v kapitole 07. 
 
991  
Rozpočtovou změnu č. 190/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Pečovatelské služby Bílina v celkové výši 4.000 Kč na úhradu faktury za PC 
program. 
 
992  
Rozpočtovou změnu č. 191/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí v celkové výši 393.000 Kč uvnitř kap. 08 odd. 
§ 61 71, odd. § 61 12 a odd. § 33 19. 
 
993  
Rozpočtovou změnu č. 192/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic – úpravy, dle rozpočtové skladby v kapitole 77. 
 
994  
Rozpočtovou změnu č. 193/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 6.000 Kč na stavební dozor akce 
„Sanace skalního masivu Kostrlík“.  
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995  
Rozpočtovou změnu č. 194/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 25.000 Kč na navýšení akce „Oprava 
havárie kanalizace Bezovka“. 
 

996  
Rozpočtovou změnu č. 195/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 119.000 Kč na investiční akci 
„Parkoviště u Hornické nemocnice s poliklinikou“. 
 

997  
Rozpočtovou změnu č. 196/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 163.000 Kč na investiční akci „Oprava plotu 
a zábradlí Žižkovo údolí-Pražská, I. etapa“. 
 

998  
Rozpočtovou změnu č. 197/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské knihovny v Bílině ve výši 14.000 Kč. 
 

999  
Rozpočtovou změnu č. 198/2013 – uzavření darovací smlouvy mezi společností Severní 
energetická, a. s., Most, jako dárcem a městem Bílina jako obdarovaným výlučně na 
financování a podporu cílů obdarovaného, konkrétně na sportovní a kulturní účely ve výši 
100.000 Kč, rada města zároveň schvaluje darovací smlouvu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 

1000  
Rozpočtovou změnu č. 199/2013 – přesun finančních prostředků v celkové výši 
274.943,46 Kč na akci „Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina – oplocení, úprava 
vjezdu, komunikace, parkoviště“. 
 

1001  
Rozpočtovou změnu č. 200/2013 – navýšení rozpočtu Centrální školní jídelny na nákup 
vodní lázně potřebné pro udržení teploty vydávaných obědů a nerezového regálu do výdejny 
pokrmů v celkové výši 44.890 Kč.   
 

1002  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a společností Mostecká BS, s. r. o., Most, na ostrahu 
majetku v areálu Městských technických služeb Bílina na rok 2014. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

1003  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze 17.02.2013 mezi městem Bílina a paní 
Ing. Jaroslavou Mrázovou. Předmětem výpůjčky je prodloužení výpůjční doby na notebook. 
Podpisem dodatku č. 3 pověřuje starostu města. 
 

1004  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a paní Danou 
Rischlingovou, Dis., jako vypůjčitelem, na notebook v pořizovací ceně 21.532 Kč s účinností 
od 30.11.2013 do 29.11.2014. Předmět výpůjčky bude využíván pro činnost spojenou 
s výkonem funkce projektového manažera, koordinátora/metodika a finančního manažera 
v projektu „Sociální služby pro Integrované centrum prevence“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
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1005  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a organizací 
Draci Bílina, o. s., jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na výrobu hokejové ročenky s tím, že ve 
smlouvě bude uveden termín vyúčtování a vrácení případného zůstatku do 31.12.2013. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 

1006  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem 
Bílina, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a společností IMPULS Bílina, s. r. o., 
jako budoucím povinným z věcného břemene, týkající se pozemku 2267/25 v k. ú. Bílina. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

1007  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem 
Bílina, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a panem Martinem Mudruňkou, jako 
budoucím povinným z věcného břemene, týkající se pozemku 12/17 v k. ú. Bílina. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 

1008  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina, jako objednatelem 
a společností Výtahy – VANĚRKA, s. r. o., Teplice, jako zhotovitelem, na provedení 
přístavby výtahu k objektu radnice v Bílině. Předmětem dodatku je prodloužení termínu 
realizace. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 

1009  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 563 nebytových prostor Seifertova 105/11, Bílina o celkové 
výměře 51,58 m2, uzavřené dne 06.10.2010 mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a panem Miroslavem Krejčím, bytem Kostomlaty pod Milešovkou, jako nájemcem 
zastoupeným ustanoveným insolvenčním správcem společností IREKON, v. o. s., se sídlem 
Palackého 211, 511 01 Turnov, pobočka Litoměřická 280/48, 418 01 Bílina, dohodou k 
31.12.2013.  
 

1010  
Stanovisko bytové komise dle zápisu ze 04.12.2013. Zároveň schvaluje bytový pořadník na 
I. pololetí roku 2014, dle návrhu předloženého odborem nemovitostí a investic. 
 

1011  
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 51,58 m2 na adrese 
Seifertova 105/11, Bílina pro účel využití jako pekařství. 
 

1012  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Pavlínu Kačovou ve výši 9.000 Kč za nezaplacenou 
odběratelskou fakturu. 
 

1013  
Podání žádosti o příspěvek do Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Bílina – 
bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu“ a spolufinancování z městského 
rozpočtu ve výši 915 000 Kč. 
 

 
 
 
 



Usnesení rady města z 18.12.2013  4 
 

II. jmenuje 
 

1014  

Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně plnit 
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů na veřejnou zakázku s názvem 
„Přístavba a rekonstrukce Zelené haly v Bílině“, a to v následujícím složení: Mgr. Zdeněk 
Rendl (náhradník Mgr. René Štěpánek), Ludmila Nováčková (náhradník Ing. Marian Zach), 
Tomáš Pavel (náhradník Bc. Jana Herzingerová), Ing. Jaroslav Bureš (náhradník Ing. Lenka 
Krupková), Ing. Monika Pánovová (náhradník Ing. Renata Straková). 
 
 

III. ukládá 
 
1015  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic a ředitele KC 
Kaskáda k vypracování koncepce a finanční náročnosti provozu a úprav objektu Husitská 
Bašta pro zřízení městského muzea.   Taj. (ONI, KC Kaskáda) – 22.01.
  
 

IV. zamítá 
 
1016  

Žádost manželů Arpášových o poskytnutí finanční dotace na provoz a údržbu Černé 
sportovní haly. 
 
1017  
Spolupráci města Bíliny se Svazem měst a obcí ČR při realizaci projektu s názvem 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce“. 
 
1018  
Přidělení bezbariérového bytu v Zeleném domě manželům Josefu a Marii Ščukovým. 
 
 

V. rozhodla 
 

1019  
Vypsat výběrové řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Obnova a přenesená 
správa veřejného osvětlení ve městě Bílina“ v souladu s § 23, odst. 1, písm b), zákona 
č. 137/2006 Sb. jako jednací řízení bez uveřejnění s jedním uchazečem, a to dle 
vyhodnocení předchozího výběrového řízení se společností ELTODO – CITELUM, s. r. o., 
Praha. 
 
1020  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Ostraha majetku v areálu Lázně 
Kyselka na rok 2014“ dle ustanovení § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
takto:  
 

Pořadí Název uchazeče 
1. MOSTECKÁ BS, s. r. o. 
2. FORCORP GROUP, spol. s r. o. 

 
1021  

Zrušit zasedání rady města, které se mělo uskutečnit 08.01.2014. 
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VI. souhlasí 
 
1022  

S udělením odměny Ing. Olze Roučkové, ředitelce Městských technických služeb Bílina za 
splnění úkolů vyplývajících z rady a zastupitelstva města v roce 2013. 
 
1023  
Se žádostí ředitelky Městských technických služeb Bílina o souhlas s odprodejem 
motorových vozidel Multicar M 26 A za cenu 96.313 Kč, nákl. automobilu zn. LIAZ za cenu 
38.182 Kč a nákl. automobilu zn. IFA W50 za cenu 54.959 Kč, dle pravidel pro prodej 
movitého majetku příspěvkových org. zřízených městem Bílina.  
 

VII. bere na vědomí 
 
1024  
Ukončení smlouvy o výpůjčce z 30.03.2011 uzavřené mezi městem Bílina a Kulturním 
centrem Kaskáda v Bílině na notebooky ACER Aspire. 
 
1025  
Ukončení nájemní smlouvy č. 101 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a MVDr. Zdeňkem Řiháčkem jako nájemcem nebytového prostoru o celkové výměře 48,40 
m2 v přízemí budovy Žižkovo náměstí 58, Bílina, vypovězením ze strany pronajímatele 
písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou, ke dni 31.03.2014. Písemnou výpovědí 
pověřuje starostu města Bíliny. 
 
1026  
Zápis z komise pro školství, kulturu a sport z 02.12.2013. 
 
1027  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze 04.12.2013. 
 
1028  
Nabídku pana Jana Šámala k pronájmu nebytových prostor bývalé restaurace Husitská 
bašta v Bílině, viz usnesení č. 1015. 
 
1029  
Harmonogram postupu prací na projektu Integrovaného centra prevence, předložený 
vedoucím odboru nemovitostí a investic. 
 
1030  
Splnění usnesení č. 744 z 20.09.2013, kterým bylo uloženo tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním nabídky na zpracování studie pro 
přesun městské policie na Teplické Předměstí.  
 
1031  
Ústní informaci Mgr. Reného Štěpánka, člena rady města, o zahraniční služební cestě 
v polském partnerském městě Bilgoraj, která se uskutečnila od 07.12. do 11.12.2013. 
 
1032  
Ústní informaci vedoucí finančního odboru o pohledávkách v KC Kaskáda. 
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VIII. stahuje z programu 
 

1033  
Žádost KC Kaskáda o použití investičního fondu ve výši 80.000 Kč na nákup nábytku do 
prostoru šaten Letního amfiteátru na Kyselce a do Kulturního domu Fontána. 

 
1034  
Materiál č. 823 – uzavření dodatků k akci „Zateplení a výměna oken objektů Městských 
technických služeb Bílina, MŠ Za Chlumem a MŠ Čapkova“ s tím, že do příští rady města 
bude předložen kontrolní rozpočet k porovnání. 

 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 

I. souhlasí 
 

1035  
S udělení odměny jednateli Rekreačního a sportovního zařízení Bílina, s. r. o., panu 
Mgr. Petru Boudovi, dle návrhu členů valné hromady. 
 
1036  
S udělením odměny panu Pavlu Prchalovi, předsedovi dozorčí rady Rekreačního 
a sportovního zařízení Bílina, s. r. o., dle návrhu člena valné hromady. 
 
 

II. nesouhlasí 
 

1037  
S použitím uspořených finančních prostředků z poskytnutého finančního příspěvku na 
opravu filtrace na koupališti na Kyselce pro rekonstrukci wellness prostoru obou parních 
kabin ve výši 243.051 Kč.  
 
 
 
 
 

 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 


