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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 14. schůze v roce 2013, 
konané 3. července 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
509 taj. (OD)  24.07. 
1180 taj. (ONI)  14.08. 
281 taj. (ONI)  14.08. 
 

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. schvaluje 
 
533  
Rozpočtovou změnu č. 84/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 300.000 Kč za účelem výplaty odměny 
společnosti EKONOM AG SERVIS, s. r. o., za zápis historického majetku, dle usnesení 
zastupitelstva města č. 30 z 21.02.2013.   
 
534  
Rozpočtovou změnu č. 92/2013 – navýšení rozpočtu z programu podpory společenských 
a zájmových organizací pro ZŠ Aléská ve výši 20.000 Kč na celoroční kroužky – Lidová 
řemesla, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Bílinskou přírodovědnou společností jako příjemcem ve výši 4.000 Kč na nákup benzínu do 
sekaček na sekání – Kostrlík. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
535  
Rozpočtovou změnu č. 93/2013 – navýšení rozpočtu MŠ Čapkova na úhradu odpisů ve výši 
6.000 Kč.  
 
536  
Rozpočtovou změnu č. 94/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 250.000 Kč na akci „Oprava 
základního vybavení infrastruktury autokempu Kyselka“. 
 
537  
Rozpočtovou změnu č. 95/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Automotosport Osek, o. s., jako příjemcem, ve výši 10.000 Kč na 
zakoupení pohárů pro vítěze automobilových závodů do vrchu konaných 13.07.2013. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
538  
Rozpočtovou změnu č. 98/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 164.000 Kč na investiční akci 
„Odstranění havárie opěrné zdi v ul. P. Bezruče“. 
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539  
Rozpočtovou změnu č. 99/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 80.000 Kč na investiční akci 
„Odstranění havárie opěrné zdi v ul. Teplická“. 
 
540  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Miroslavem Klimešem 
na notebook ACER V5-571P, s účinností od 08.07.2013 do 07.07.2014. 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. 
 
541  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní MUDr. Alenou Jelínkovou na 
notebook HP ProBook 4520 s účinností od 08.07.2013 do konce volebního období. Předmět 
výpůjčky bude využíván pro činnost spojenou s výkonem funkce členky Rady města Bíliny. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
542  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „REKO parovodu 
na horkovod“ ev. č. smlouvy oprávněného: 4100739747 mezi městem Bílina jako stranou 
povinnou a společností ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem v Chomutově, Školní 1051/30, 
PSČ 430 01 jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává na 
dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 33.780 Kč bez DPH. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 
543  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „TP Bílina, Na 
Větráku, kabelizace NN“ mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 jako stranu 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu v hodnotě 116.523 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
544  
Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 483 Mírové náměstí 46, Bílina o celkové 
výměře 80,01 m2, uzavřené 21.05.2003 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem 
Jiřím Řežábkem jako nájemcem, a to dohodou k 31.07.2013. 
 
545  
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 13_SOBS01_4120919484 
a zároveň pověřuje vedoucího odboru nemovitostí a investic podpisem této smlouvy na 
základě plné moci od starosty města. 
 
546  
Žádost paní Sofronie Šiškové o prodloužení termínu vrácení bytu č. 20, ul. Za Chlumem 751, 
po zemřelé matce, a to do 31.12.2013. 
 
547  
Žádost paní Pavlíny Kokyové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
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548  
Žádost paní Ludmily Čermákové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 

549  
Zadávací podmínky, v jednacím řízení s uveřejněním, podle § 29 zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na služby „Sociální služby pro Integrované centrum prevence“. 
 

550  
Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně plnit 
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a provádět posouzení kvalifikace 
uchazečů, v jednacím řízení s uveřejněním na veřejnou zakázku s názvem „Sociální služby 
pro Integrované centrum prevence“, a to v následujícím složení: Bc. Hana Obracaníková 
(náhradník Bc. Štěpán Türb), Mgr. Jana Kubecová (náhradník Ing. Karel Giampaoli), 
Mgr. Zdeněk Rendl (náhradník Ing. Jaroslav Bureš), Miroslav Klimeš (náhradník František 
Krejčí), Ing. Jana Šimková (náhradník Bc. Iva Zábojníková).  
 

551  
Zrušení pracovní pozice „Úklid“ s úvazkem 0,75 v organizační složce Městská knihovna 
Bílina, dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce a současné navýšení úvazku funkčního 
místa „Uklízečka“ z 0,75 na 1,00. Rada města zároveň  ve smyslu  zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) § 102 odst. 2 písm. j) stanovuje celkový počet zaměstnanců 
organizační složky Městská knihovna Bílina k 01.10.2013 na 8. 
 

552  
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 46, 1. patro o celkové 
výměře 80,01 m2. 
 

553  
Zásady pro vyplácení reprezentačního příspěvku, dle návrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu, s účinností od 01.07.2013. 
 

554  
Změnu termínu konání Rady města Bíliny, a to z 24.07.2013 na 17.07.2013. 
 

555  
Zahraniční služební cestu do slovenského partnerského města Stropkov, ve dnech od 01. do 
05. srpna 2013 za účasti Josefa Horáčka, starosty města. 
 
 

II. souhlasí 
 

556  
S bezplatným přenecháním předmětu výpůjčky (Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem 
Bílinou a ZUŠ Bílina) třetí osobě, a to KC Kaskáda, na uskutečnění tanečního workshopu 
v tanečním sálu ZUŠ ve dnech 15.07.2013–19.07.2013. 
 

557  
Se žádostí Automotosportu Osek o použití znaku města na internetových stránkách a na 
propagačních materiálech souvisejících se závodem do vrchu – Krušnohorský pohár 2013, 
který se uskuteční 13.07.2013 na trati Bílina – Kaňkov. Znak města bude použit v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 o městských symbolech a jejich 
užívání. Znak lze užívat v barevném i monochromním provedení v podobě dané popisem dle 
čl. I této vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem.    
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III. zamítá 
 

558  
Žádost občanského sdružení Malá Paříž o finanční příspěvek na akce „Ozvěny Malé Paříže“ 
s tím, že doporučuje zaslat tuto nabídku KC Kaskáda. 
 
559  
Žádost paní Jindřišky Zalcherové o přidělení bytu v domě soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 

IV. rozhodla 
 

560  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Radnice 
– úprava otopné soustavy“ je nabídka firmy ESOX ETC, s. r. o., Račín. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy ULIMEX, spol. s r. o., Ústí nad Labem.  
 

561  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „REGENERACE PANELOVÉHO 
SÍDLIŠTĚ BÍLINA, TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ IV. ETAPA“ dle ustanovení § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách takto:  

 

Pořadí Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce 

1. COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
2. HERKUL, a. s., Rybná 682/14, 110 01 Praha 1 
3. EKOSTAVBY Louny, s. r. o., Václava Majera 573, 440 01 Louny 
4. PETR ARPÁŠ, s. r. o., Čs. Armády  886/12, 418 01 Bílina 

5. 
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a. s., Okounov 65, 431 51 Klášterec 
nad Ohří 

6. VYSLYSTAV, s. r. o., Žďárská 8, 347 01 Halže 
7. fa HAKIM, s. r. o., Čapkova 853, 418 01 Bílina 
8. StavMax-Bezděk, s. r. o., Říční 464, Klášterec nad Ohří 
9. STRABAG, a. s., Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice 
10. HAVI, s. r. o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice 
11. AM FEST, s. r. o, Spytihněvova 7, 415 01 Teplice 
12. EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1 
13. ABS-STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s. r. o., Teplická 4, 418 01 Bílina 
14. Vodohospodářské stavby, spol.s r. o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
15. ALLKON, s. r. o., Okružní 350, 435 13 Meziboří 

 

562  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Sociální služby pro Integrované centrum 
prevence“ dle § 29 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

563  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 
Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.“ dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách takto:  

 
Pořadí 

uchazečů 
Obchodní firma/název/jméno, příjmení 

dodavatele/zájemce 
1. WORLD INVEST, v. o. s., Jirkov 
2. L. A. INTERIÉR, s. r. o., Chomutov 
3. Fa HAKIM, s. r. o., Bílina 
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V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

564  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy je převod 
majetku v celkové hodnotě 329.996,50 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
565  
Rozpočtovou změnu č. 96/2013 – přijetí neinvestičního finančního daru od Severočeských 
dolů, a. s., v celkové výši 655.000 Kč na akce: 
a) výměna zábradlí v ul. Důlní č. p. 399 v celkové výši 230.000 Kč, 
b) oprava základního vybavení infrastruktury autokempu v celkové výši 150.000 Kč, 
c) vybavení společenské místnosti Klubu důchodců I., Aléská 265 v celkové výši 25.000 Kč, 
d) ZŠ Aléská – rekonstrukce dlažby v přízemí v celkové výši 250.000 Kč.  
Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města.  
 
 

VI. nezaujala stanovisko 
 
566  
K žádosti Stavebního bytového družstva o oplocení poz. parc. č. 375 a části poz. parc. č. 
380/26, vše k. ú. Bílina. 
 

 

VII. ruší 
 
567  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Sociální služby pro Integrované centrum prevence“. 
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
568  
Odstoupení pana Josefa Šrota od kupní smlouvy č. 20/2012/SM, jejímž předmětem je prodej 
pozemků p. č. 2233/1 a 2233/2 k. ú. Bílina dohodou. Podpisem dohody o odstoupení od 
kupní smlouvy pověřuje starostu města.   
 
569  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic – řešení obchvatu Bíliny – varianta X 
v rozpracovanosti. 
 
570  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic týkající se e-aukcí a ukládá tajemníkovi 
městského úřadu zajistit přípravu procesu pro realizaci elektronické aukce na energie pro 
občany města Bíliny v roce 2014. 
 
571  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic týkající se záměru investic v Centrální 
školní jídelně s tím, že materiál bude předložen v radě města 17.07.2013. 
 
572  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic týkající se záměru oplocení hřiště na 
Teplickém Předměstí s tím, že materiál bude předložen v radě města 17.07.2013. 
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573  
Informaci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví týkající se činnosti terénního 
pracovníka na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.  
 
574  
Ústní informaci starosty města o zahraniční služební cestě v polském partnerském městě 
Bilgoraj, která se uskutečnila 21.06.–24.06.2013. 
 
575  
Zápisy z komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města 
z 29. dubna 2013 a 5. června 2013. 
 
576  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 10.06.2013. 
 
577  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 12.06.2013. 
 
578  
Nabídku pana Dalibora Stacha na zpracování dokumentu o městě Bílina a zároveň 
neschvaluje zpracování dokumentu o Bílině dle návrhu pana Dalibora Stacha. 
 
 

IX. stahuje z programu 
 
579  
Materiál č. 443 – žádost SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA o poskytnutí 
finančního příspěvku na činnost s tím, že materiál bude předložen po kontrole provedené 
odborem interního auditu.   

 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

I. schvaluje 
 
 
580  
Prominutí plateb společnosti Buldoci, spol. s r. o., za podnájem nebytových prostor – 
restaurace na zimním stadionu v Bílině, za měsíce květen, červen a červenec 2013.  
 
581  
Generální smlouvu o podnájmu částí pozemku p. č. 1916/1 – koupaliště na Kyselce, ostatní 
plocha, o výměře 10 537 m2, zapsaný na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Bílina u Krajského 
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice, za pevných, jednotných podmínek, 
uvedených v této smlouvě.  
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582  
Uzavření podnájemní smlouvy mezi Rekreačním a sportovním zařízením Bílina, s. r. o., jako 
nájemcem a HC Draci Bílina jako podnájemcem. Předmětem smlouvy je podnájem 
reklamních ploch na zimním stadionu. Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o.  
 
583  
Uzavření podnájemní smlouvy mezi Rekreačním a sportovním zařízením Bílina, s. r. o., jako 
nájemcem a SK HC Draci Bílina, o. s., jako podnájemcem. Předmětem smlouvy je podnájem 
reklamních ploch na zimním stadionu. Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 
584  
Uzavření smlouvy o podnájmu mezi Rekreačním a sportovním zařízením Bílina, s. r. o., jako 
nájemcem a společností Restaurace U Kádi, s. r. o., jako podnájemcem. Předmětem 
smlouvy je pronájem nebytových prostor v areálu tenisových kurtů v Bílině o rozloze 40,5 m2 
za účelem provozování občerstvení. Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 
585  
Uzavření smlouvy o podnájmu mezi Rekreačním a sportovním zařízením Bílina, s. r. o., jako 
nájemcem a panem Jiřím Bečvaříkem, IČ 01711989, jako podnájemcem. Předmětem 
smlouvy je pronájem nebytových prostor v plavecké hale a pozemků v areálu bývalého 
termálního koupaliště v Žižkově údolí za účelem provozování občerstvení a pořádání 
společenských akcí. Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti Rekreační a 
sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 
586  
Udělení odměny jednateli společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., panu 
Mgr. Petru Boudovi, dle návrhu předloženého dozorčí radou společnosti. 
 
 

II. bere na vědomí 
 
587  
Návrh jednatele společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, spol. s r. o., týkající se 
volného vstupu na sportoviště a sportovní zařízení, která společnost spravuje, bývalým 
zaměstnancům společnosti, kteří odešli do starobního důchodu.  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 


