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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 23. schůze v roce 2013, 
konané 20. listopadu 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
744 taj. (ONI)  18.12.  
914 taj. (ONI)  22.01. 
281 taj. (ONI)  leden 2014 
 
Splněné usnesení č. 886 
 

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 
 

 
874  

Rozpočtovou změnu č. 117/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 
80.000 Kč mezi městem Bílina jako obdarovaným a Severočeskými doly, a. s., Chomutov, 
jako dárcem, na podporu přípravy a realizaci nástěnného kalendáře města pro rok 2014 
a omalovánek pro děti s motivy města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
875  
Rozpočtovou změnu č. 161/2013 – přijetí daru od ČEZ, a. s., v celkové výši 1.575.000 Kč na 
tyto akce: 
a) malování a oprava podlahy v Centrální školní jídelně ve výši 180.000 Kč,  
b) oprava infrastruktury – odstranění bariér na trase sídliště Za Chlumem – Nádraží ČD ve 

výši 300.000 Kč,  
c) oprava dlažby mozaiky vstupu v ZŠ Aleská ve výši 120.000 Kč,  
d) zlepšení technického stavu rekreačního objektu v majetku města Bíliny ve výši 

160.000 Kč 
e) rekonstrukce otopné soustavy v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina, 

ve výši 100.000 Kč, 
f) oprava infrastruktury – zvýšení bezpečnosti chodců na sídlišti Za Chlumem ve výši 

275.000 Kč, 
g) sportovní účely – rekonstrukce areálu Minigolfu ve výši 220.000 Kč, 
h) oprava kanalizace v městském bytovém domě v ul. Vrchlického ve výši 220.000 Kč. 
Rada města zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí finančního 
daru.  
 
876  
Rozpočtovou změnu č.165/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu stavebního úřadu kapitola 05, odd. § 36-39  na odbor správní a vnitřních věcí, 
kapitola 08, odd. § 6171, ve výši 585.000 Kč. 
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877  
Rozpočtovou změnu č. 166/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Oprava potrubního vedení 
k rybníkům v Bezovce“ ve výši 98.000 Kč. 

 
878  
Rozpočtovou změnu č. 167/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Odstranění příčin lokální záplavy 
v ul. Bezovka“, ve výši 162.000 Kč. 
 
879  
Rozpočtovou změnu č. 168/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Oprava chodníku a schodišť u MŠ 
Čapkova“ ve výši 200.000 Kč. 
 
880  
Rozpočtovou změnu č. 169/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru životního prostředí ve výši 50.000 Kč. 
 

881  

Rozpočtovou změnu č. 171/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Odstranění havárie plynovodní 
přípojky v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina“, ve výši 400.000 Kč.  
 

882  

Rozpočtovou změnu č. 172/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské knihovny v Bílině, v celkové výši 16.000 Kč. 
 
883  
Vytvoření nové pozice „Sociální pracovník“ s úvazkem 0,5, v organizační složce 
Pečovatelská služba Bílina, a to od 01.01.2014. 
 
884  
Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně plnit 
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů, ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávky zařízení a vybavení Integrovaného centra 
prevence“, a to v následujícím složení s tím, že náhradníci jsou uvedeni v závorkách: 
Ing. Marian Zach (Ing. Karel Greiner), Ing. arch. Rudolf Wiszczor (MgA Pavla Wiszczorová), 
Ing. Jaroslav Bureš (Tomáš Pavel), Ing. Monika Pánovová (Ing. Renata Straková), Miloslav 
Dvořák (Petr Dimmer).  
 

885  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 o velikosti 1+1, Tyršova 320/10, kategorie „běžný“, 
s paní Danou Procházkovou, na dobu určitou jednoho roku. 

   
886  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Draci Bílina, o. s., jako příjemcem na hokejový turnaj „O pohár starosty“ 
který se uskuteční v měsíci prosinci 2013, z Programu podpory sportu – rezerva pro 
sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.         
 
887  
Podání žádosti o dotaci prostřednictvím výzvy č. 46 Operačního programu Vzdělání pro 
konkurenceschopnost na projekt zaměřený na zvyšování kvality ve vzdělávání.  
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888  
Uzavření dohody o partnerství mezi městem Bílina jako realizátorem projektu a společností 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jako partnerem, jejímž předmětem je společný 
podíl na přípravě projektu „Rekonstrukce Zelené haly v Bílině“ pro potřeby podání dotace do 
ROP Severozápad. 
 
889  
Uzavření mandátní smlouvy mezi městem Bílina jako mandantem a Regionální rozvojovou 
agenturou Ústeckého kraje, a. s., jako mandatářem, jejímž předmětem zajištění přípravy 
a průběh veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Přístavba a rekonstrukce Zelené haly 
v Bílině“. Podpisem mandátní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
890  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností WORLD INVEST, v. o. s., Otvice, jako zhotovitelem, jehož předmětem je 
prodloužení termínu provedení díla – veřejné zakázky: „Snížení energetické náročnosti 
nemocnice s poliklinikou“. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
891  
Odměny ředitelům příspěvkových organizací dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
892  
Termíny svatebních obřadů, včetně jmen oddávajících, na rok 2014, včetně místa a času 
konání svatebních obřadů – v obřadní síni městského úřadu, dle návrhu předloženého 
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, tzn. v následujících termínech: 
leden  25.   červenec 12., 26. 
únor  22.   srpen  9., 23. 
březen  8., 22.   září  6., 20. 
duben  12., 26.  říjen  11., 25. 
květen  17.   listopad 8., 22.  
červen  7., 21.   prosinec 13. 
 
893  
Termíny konání vítání občánků na rok 2014, dle návrhu předloženého vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí, varianta B, tzn. vždy ve středu od 15:30 hodin, v následujících 
termínech: 26.03., 25.06., 24.09. a 17.12.  

 
894  
Harmonogram zasedání Rady města Bíliny v roce 2014, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 
leden  8., 22.   červenec 2., 23. 
únor  5., 26.   srpen  13., 27. 
březen  19.   září  10., 24. 
duben  2., 23.   
květen  14., 28.   
červen  11.  
 

II. souhlasí 
 
 
895  
S čerpáním finančních prostředků Severočeských dolů, a. s., na řešení důlních škod, sanace 
a rekultivace, které budou realizovány v roce 2014 v katastru města Bíliny a jsou v souladu 
s platným Plánem rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina pro rok 2014. 



Usnesení rady města z 20.11.2013  4 
 

896  
Se žádostí Svazu tělesně postižených v České republice, se sídlem v Teplicích, o použití 
znaku města na propagačních materiálech – v informační brožuře, pozvánce na 29. ročník 
sportovního setkání tělesně postižených dětí, mládeže a dospělých a na plakátech 
upozorňujících na tuto akci. 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.    
 

 
III. zamítá 

 
 
897  
Žádost „LIBERTY PEOPLE“ o finanční příspěvek na činnost v oblasti prevence kriminality 
a integrace lidí s kriminální minulostí do společnosti.  

 
898  
Žádost paní Helgy Loosové o poskytnutí finančního příspěvku na odstranění poškozeného 
náhrobního kamene.  

 

899  
Žádost ZŠ Aléská o navýšení rozpočtu na úhradu mzdy správce.  
 
 

IV. stanovuje 
 
 
900  
Ve smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, při obřadech 
a vítání občánků, rovněž při přijetí zahraničních delegací a významných návštěv, mohou 
závěsný odznak se státním znakem České republiky dále užívat místostarosta pan 
Mgr. Zdeněk Rendl, členové zastupitelstva dle určení rady města, dále pak tajemník 
městského úřadu Ing. Ladislav Kvěch pro účely předávání „Listin o udělení státního 
občanství ČR“. 

 
 

V. rozhodla 
 
 
901  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace – revitalizace 
a modernizace Hotelu U Lva“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, Ing. arch. Františku 
Műllerovi, Praha, a to jako specializovanou zakázku. Zároveň pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o dílo. 
 
902  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Umístění psů a koček odchycených na území 
města Bílina v útulku na rok 2014“ dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII odst. 5, Útulku pro 
opuštěná zvířata Bc. David Kubalík, Dis. Jimlín, jako specializovanou zakázku. Zároveň 
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
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VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 

 

903  
Rozpočtovou změnu č. 160/2013 – přijetí dotace – 5. část, ve výši 1.532.033,20 Kč na 
financování zavedení procesního řízení Městského úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu 
podle modelu CAF. 
 

904  
Rozpočtovou změna č. 162/2013, týkající se přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti 
vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 
1.412.000 Kč. 
 
905  
Rozpočtovou změnu č. 163/2013 – přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů 
souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 420.000 Kč. 
 
906  
Rozpočtovou změnu č. 164/2013 – financování podílu města na akci Hry bez hranic ve výši 
151.000 Kč. 

 

907  
Rozpočtovou změnu č. 170/2013 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve 
výši 210.000 Kč. 

 
908  
Rozpočet města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2014 v této výši: 
                                Celkové příjmy ve výši: 245.636.000 Kč  
                                Financování ve výši:         54.760.000 Kč 
                                Celkové výdaje ve výši:   300.396.000 Kč  
 
909  
Podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad na projekt 
„Rekonstrukce Zelené haly v Bílině“ z programu Regionální operační program NUTS II 
Severozápad pro období 2007–2013, prioritní osa: 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast 
podpory: 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, s celkovými 
náklady 33.260.117,80 Kč. 
 
910  
Zajištění financování projektu „Rekonstrukce Zelené haly“ předfinancováním projektu ve výši 
prvních dvou etap projektu, tj. 17.536.856,40 Kč (52,73 % z celkových nákladů projektu), a to 
z vlastních zdrojů města; spolufinancováním projektu ze strany města ve výši 
4.989.017,67 Kč (15 % z celkových způsobilých nákladů projektu), a to z vlastních zdrojů 
města a financováním 100 % nezpůsobilých nákladů projektu (v případě jejich vzniku). 
 

911  
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2014, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v těchto termínech: 13. února, 10. dubna, 19. června, 
4. září a 2. října.  
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VII. bere na vědomí 
 
 
912  
Nabídku pana Jana Šámala na pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Husitská 
bašta v Bílině.  
 
913  
Postup odboru nemovitostí a investic při zajištění havárie plynovodní přípojky v areálu 
Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
914  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení žádosti Herty Zvolánkové – Pohřební ústav 
a zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic zpracováním návrhu řešení technického stavu budovy obřadní síně a areálu 
hřbitova s tím, že tento návrh bude předložen na lednovém zasedání rady města. 
        Taj. (ONI) – 22.01. 

915  
Harmonogram dokončení komunitního plánu města Bílina předložený vedoucím odboru 
nemovitostí a investic. 
 

916  
Splnění usnesení 886 z 6. listopadu 2013, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru životního prostředí zajištěním cenové nabídky na akci „Umístění 
psů a koček odchycených na území města Bílina v útulku“ od provozovatele Útulku pro 
opuštěná zvířata, Jimlín.  
 
917  
Žádosti o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 4/2013 o regulaci 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her s tím, že do dalšího zasedání rady 
města bude připraven materiál s variantními řešeními dle připomínek členů rady města. 
 

 

 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

I. schvaluje 
 

 
918  
Změnu organizační struktury společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, spol. s r. o., 
dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, Mgr. Petrem Boudou, s účinností od 
01.12.2013. 
 
919  
Zrušení pozice vedoucí plavecké haly a to v souladu se změnou organizační struktury 
společnosti a dle ustanovení § 49 zákona č. 262/2006 Sb. a § 52, písm. c) zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, s účinností od 01.12.2013. 
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920  
Vyplacení odstupného ve výši pětinásobku průměrného měsíčního výdělku vedoucí plavecké 
haly s tím, že její pracovní poměr bude ukončen dohodou k 30.11.2013, v souladu se 
změnou organizační struktury společnosti a na základě ustanovení § 67 odst. 1 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 


