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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, 
konané 14. srpna 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
516 taj. (OD)  28.08. 
623 taj. (OSVaZ)  28.08. 
1180 taj. (ONI)  18.09. 
281 taj. (ONI)  02.10. 
 

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. pověřuje 
 
622  
Pana Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D, člena rady města, zastupováním vedení města v termínu 
od 22.08.2013 do 26.08.2013.  
 
 

II. ukládá 
 
623  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví připravit 
do zářijového zasedání zastupitelstva města dodatek ke smlouvě o podmínkách provozování 
lékařské pohotovostní služby uzavřené 04.03.2013 mezi městem Bílina a Hornickou 
nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, kdy předmětem dodatku bude navýšení odměn pro 
zdravotnický personál dle návrhu předloženého MUDr. Jaroslavem Čermákem.  
         Taj. (OSVaZ) – 28.08.  

 
 

III. schvaluje 
 
624  
Rozpočtovou změnu č. 105/2013 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina 
na úhradu odpisů ve výši 75.240 Kč na nově pořízený majetek. 
 
625  
Rozpočtovou změnu č. 106/2013 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina na úhradu 
odpisů z bezúplatného převodu majetku ve výši 1.834 Kč na pec M 200/12 Ceramic, včetně 
příslušenství.  
 
626  
Rozpočtovou změnu č. 107/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu oboru sociálních věcí a zdravotnictví v celkové výši 15.000 Kč na nákup 
automatické pračky pro Dům se soustředěnou pečovatelskou službou Bílina. 
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627  
Rozpočtovou změnu č. 108/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 294.000 Kč na investiční akci ZŠ Lidická – 
odizolování zdí a sanační omítky. 
 
628  
Rozpočtovou změnu č. 109/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 200.000 Kč na investiční akci oplocení 
bikrosového areálu. 
 
629  
Rozpočtovou změnu č. 110/2013 – uzavření darovací smlouvy ve výši 10.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a panem Karlem Bažantem jako příjemcem na 
uspořádání 9. ročníku amatérského nohejbalového turnaje o pohár starosty města Bíliny, 
který se koná 21.09.2013 v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
630  
Rozpočtovou změnu č. 111/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 500.000 Kč do rezervy na opravu chodníků. 
 
631  
Vyplacení náhrady škody v částce 1.000 Kč paní Vladimíře Samsonové, bytem SUNN 705, 
Bílina, jako spoluúčast na pojistné události.  
 
632  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního investičního fondu na opravu křídla PETROF ve výši 
295.000 Kč. 
 
633  
Záměr navýšení rozpočtu Centrální školní jídelny Bílina, na malířské práce. 
 
634  
Přijetí daru od Severočeských dolů, a. s., Chomutov, na hudební festival TRACK BRACK 
OPEN AIR ve výši 80.000 Kč a přijetí daru od firmy PRODECO, a. s., Bílina, pro 
KC Kaskáda na Den horníků ve výši 200.000 Kč. 
 
635  
Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na žáka/dítě, podle kterých bude 
zpracován rozpočet v mateřských a základních školách zřizovaných městem na rok 2014, ve 
výši 2.634 Kč/dítě v mateřské škole a ve výši 1.943 Kč/žák v základní škole. 
 
636  
Udělení výjimky ze směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina pro akci „Přístavba výtahu k radnici v Bílině“, dle 
návrhu předloženého vedoucím odboru nemovitostí a investic, a to z důvodu získání dotace 
na tuto zakázku. 
 
637  
Zřízení nového pracovního místa „Technik investic III“ a zároveň celkový počet zaměstnanců 
Městského úřadu Bílina na 117, včetně zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené 
a 22 zaměstnanců na veřejně prospěšných prací, s účinností od 01.09.2013, v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j), o obcích, v platném znění. 
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638  
Pravidla pro prodej movitého majetku příspěvkových organizací zřízených městem Bílina, 
s účinností od 01.09.2013, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru.  
 
639  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 46, o velikosti 1+1, Tyršova 320/10, kategorie „běžný“ se 
slečnou Terezou Pikalovou na dobu určitou jednoho roku. 
 
640  
Snížení nájemného za nevyužívanou část nebytových prostor Hotelu U Lva, Mírové náměstí 
91, 92, nájemci společnosti WAMB, v. o. s., Za Chlumem 735, Bílina, 418 01 s přepočtem 
nájemného od 01.01.2013. Rozdíl po snížení ve výši 31.953 Kč za období 01.01.2013 do 
30.09.2013 bude vrácen nájemci. Výše čtvrtletního nájemného od 01.10.2013 do doby 
opětovného užívání části prostor bude snížena dle návrhu vedoucího odboru nemovitostí a 
investic. 
 
641  
Udělení výjimky pro pana Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D., člena rady města, při oddávání 
v termínu 24.08.2013 a zároveň schvaluje použití závěsného odznaku při svatebních 
obřadech konaných v tento den, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, § 108, 
odst. 2., v platném znění. 
 
642  
Zahraniční služební cestu na Ukrajinu do města Nowowolynsk, ve dnech 22.–26. srpna 2013 
za účasti pana Josefa Horáčka, starosty města a Mgr. René Štěpánka, člena rady města. 
 
643  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Vladimírem 
Plachým jako nájemcem, předmětem smlouvy je pronájem části pozemkové parcely 
č. 2093/3 k. ú. Bílina o výměře cca 103 m2, za účelem využití jako manipulační plocha, za 
cenu dle směrnice č. 34 Městského úřadu Bílina, tj. 309 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
644  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Petrem 
Panuškou jako nájemcem, předmětem smlouvy je pronájem 1/2 pozemkové parcely 
č. 927/25 k. ú. Bílina o výměře 11,5 m2. Jedná se o pozemek pod garáží, za cenu dle 
směrnice č. 34 Městského úřadu Bílina, tj. 35 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
645  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-
4002482/VB/P001 týkající se stavby s názvem „TP - Bílina regulační stanice přeložka NN“ 
mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem: Teplická 847/8, Děčín-Podmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035, 
jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou 
sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu, která bude činit 1000 Kč + DPH. Rada  
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
646  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. BVB/3/2013 
týkající se stavby s názvem „Výstavba rodinných domů Bílina–Rybíz“ mezi městem Bílina 
jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a panem Jaromírem Třešňákem 
a manželi Jaroslavem a Lenkou Třešňákovými, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného 
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břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu, která bude činit 100 Kč/bm + DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
647  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. BVB/4/2013 
týkající se stavby s názvem „Reko MS Bílina – Tylova+5“ v ulicích Nerudova, Tylova, Alšova, 
Jiráskova a Bořeňská mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného 
břemene a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, 
PSČ: 401 17 IČ: 27295567, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 
dle znaleckého posudku + DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
 

IV. souhlasí 
 
 
648  
Se žádostí Petra Baudyše – UNISOFT, Bílé Poličany, o použití znaku města na Informačních 
plakátech. 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.    

 
 

V. rozhodla 
 
 

649  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy – pavilon A – sociální služby 
poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče v areálu HNsP Bílina“ dle § 38 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se základním hodnotícím kritériem – nejnižší 
nabídková cena bez DPH. 

 
 
 

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

 
 
650  
Rozpočtovou změnu č. 24/2013 – uzavření smlouvy mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Římskokatolickou farností – arciděkanství Bílina jako příjemcem ve výši 
200.000 Kč na generální opravu varhan kostela sv. Petra a Pavla v Bílině. Bude hrazeno 
z přebytku hospodaření. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
651  
Rozpočtovou změnu č. 90/2013 – přijetí finanční dotace ve výši 92.000 Kč na zajištění  
výkonu pěstounské péče pro rok 2013. 
 
652  
Rozpočtovou změnu č. 91/2013 – přijetí finanční dotace ve výši 187.000 Kč na program 
Podpory terénní práce pro rok 2013. 
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653  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Českou republikou – 
Úřadem práce ČR, Praha 2, jejímž předmětem je prodej souboru movitého majetku za cenu 
dle znaleckého posudku, která činí 71.660 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 
 
654  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Radimem Bartošem 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej nepotřebného movitého majetku – osobního 
automobilu Škoda Superb 2.0 za prodejní cenu 175.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
655  
Rozpočtová pravidla města Bíliny stanovující jednotný postup pro provádění rozpočtových 
změn v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
s účinností od 01.10.2013, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
656  
Realizaci projektu s názvem „Revitalizace veřejné zeleně na základních školách v Bílině“. 

 
 

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

657  
Žádost společnosti Lechomar, s. r. o., Praha 9, o povolení provozu výherních hracích 
automatů v Herně Dragoun, v ul. Seifertova v Bílině.  
 

 

VIII. bere na vědomí  
 
 

658  
Informaci zástupkyně vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ohledně aktuální 
situace v Červeném Újezdě. 
 
659  
Informaci zástupkyně vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, týkající se činnosti 
sociálních pracovníků obce odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
                                                        
660  
Informaci vedoucí finančního odboru o hospodaření KC Kaskáda za II. čtvrtletí 2013. 
 
661  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 281 ze 17.04.2013, 
kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic zajištěním potřebné projektové a inženýrské přípravy jednotlivých etap 
a stavebním prací v Hotelu U Lva s tím, že další zpráva bude radě města předložena po 
schůzce, která se uskuteční 04.09.2013.  
 
662  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 1180 z 19.12.2012, 
kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic pořízením projektové dokumentace na rekonstrukci plavecké haly. 
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663  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o podaných nabídkách na analýzu 
hospodaření a návrh restrukturalizace Městských technických služeb Bílina a zároveň 
pověřuje společnost Dominium Nostrum, s. r. o., Praha 1, provedením této analýzy.  
 
664  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o průběhu veřejné zakázky na 
rekonstrukci budovy Integrovaného centra prevence. 
 
665  
Výzvu starostů měst Duchcova, Lahoště, Šluknova a Varnsdorfu, týkající se dohody na 
společném postupu při řešení problémů vyloučených lokalit s tím, že pověřuje Mgr. Zdeňka 
Svobodu, Ph.D., člena rady města, kontaktováním iniciátorů se žádostí o konkretizaci této 
výzvy.  
 
666  
Informaci starosty města o zahraniční služební cestě ve slovenském Stropkově, která se 
uskutečnila od 01.08. do 05.08.2013. 
 
 

 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

I. schvaluje 
 
 
667  
Uzavření smlouvy o podnájmu mezi Rekreačním a sportovním zařízením Bílina, s. r. o., jako 
nájemcem a panem Jiřím Vozárem jako podnájemcem. Předmětem smlouvy je podnájem 
nebytových prostor na zimním stadionu za účelem broušení bruslí. Podpisem smlouvy 
pověřuje jednatele společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 


