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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, 
konané 6. března 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
194 taj.    20.03.  
1180 taj. (ONI)  12.06. 
 
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 
 
126  
Rozpočtovou změnu č. 15/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Svazem tělesně postižených v České republice, okresní organizace 
Teplice, jako příjemcem na 28. ročník sportovního setkání vozíčkářů, zdravotně mentálně 
postižených dětí a mládeže v Teplicích, které se uskuteční 24.–26.05.2013, v celkové výši 
5.000 Kč, hrazeno z rezervy rady města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
 
127  
Rozpočtovou změnu č. 16/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem na 
lyžařský výcvik 29 žáků, v celkové výši 29.000 Kč. Bude hrazeno z rezervy pro školy 
v přírodě. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
128  
Rozpočtovou změnu č. 18/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Veřejné osvětlení – ul. Fišerova – havarijní 
stav“ v celkové výši 973.000 Kč. 
 
129  
Přijetí finančního daru Základní školou Za Chlumem od společnosti ČEZ, a. s., Praha, 
na pokračování výměny dlažby na chodbách v celkové výši 200.000 Kč. 
 
130  
Přijetí finančního daru Mateřskou školou Čapkova od společnosti ČEZ, a. s., Praha, 
na zlepšení infrastruktury MŠ a okolí, v celkové výši 200.000 Kč.   
 
131  
Přijetí finančního daru Základní školou Aléská od společnosti ČEZ, a. s., Praha, 
na pokračování výměny dlažby v 2. patře II. stupně, v celkové výši 200.000 Kč. 
 
132  
Přijetí finančního daru Domem dětí a mládeže Bílina od společnosti ČEZ, a. s., Praha, 
na projekt „Vybavení nových sportovních aktivit“, v celkové výši 170.000 Kč. 
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133  
Dodatečné přijetí darů pro KC Kaskáda za rok 2012 od Severočeských dolů, a. s., 
Chomutov, v celkové výši 320.000 Kč na tyto akce: 
a) jarmark s nákladem 60.000 Kč,  
b) Den horníků s nákladem 210.000 Kč,  
c) kalendář města Bíliny na rok 2013 s nákladem 50.000 Kč. 
 
134  
Žádost ZŠ Za Chlumem o použití finančních prostředků z investičního fondu na nákup 
barevného kopírovacího stroje, v celkové výši 85.000 Kč.   
 
135  
Žádost paní Márie Chrastinové o přidělení bytu v Domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou Bílina. 
 
136  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 176/11 uzavřené 16.12.2011 mezi městem Bílina, 
jako objednatelem a společností AZ Consult, spol. s r. o., jako zhotovitelem. Předmětem 
dodatku je změna ceny díla a termínu dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci 
Teplické ulice v Bílině. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
137  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce z 30.08.2004 mezi městem Bílina, jako 
půjčitelem a Základní školou Aléská, jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je navýšení 
účetní hodnoty nemovitosti č. p. 270. Podpisem dodatku pověřuje starostu. 
 
138  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 51, ul. Tyršova 320 kategorie „běžná“ na dobu určitou 
po dobu trvání pracovního poměru u Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
s panem Olexandrem Serhijovyčem Myrončukem a paní Aljonou Vasyljivnou Drahobeckou 
Myrončukovou. 
 
139  
Uzavření podnájemní smlouvy na nebytový prostor Mírové náměstí 46, Bílina – kadeřnictví, 
o výměře 62,13 m2 mezi nájemkyní Lenkou Hrnčířovou, Staré 11, Třebívlice a podnájemkyní 
Jitkou Musilovou, Tyršova 320, Bílina – nehtová modeláž, manikúra. Vztah  smlouvy o nájmu 
nebytových prostor uzavřené 01.01.2011 mezi nájemcem a pronajímatelem se nemění. 
 
140  
Uzavření podnájemní smlouvy na nebytový prostor kosmetické služby, Mírové náměstí 46, 
Bílina, o výměře 47,22 m2 mezi nájemkyní Mladenovovou Soňou, Mírové nám. 47, Bílina – 
kosmetické služby a podnájemkyní Žampachovou Alenou. Vztah smlouvy o nájmu 
nebytových prostor uzavřené 01.08.2008 mezi nájemcem a pronajímatelem se nemění. 
 
141  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. BVB/1/2013 
týkající se stavby s názvem „Stavba samoobslužné myčky pro osobní automobily na p. p. č. 
20/1, 20/9, 20/10, 20/14, 20/21, 20/22, 26/1, 401/1, 401/54 a 401/138 v k. ú. Bílina – Újezd 
mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností 
Automyčky MiJa, s. r. o., se sídlem v Teplicích, Nová cesta 3191 PSČ 415 01, jako stranu 
budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na 
dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 100 Kč vč. DPH za každý započatý běžný 
metr trasy. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
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142  
Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
z 02.06.2011 uzavřené mezi společností ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem Říčany, 
Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, jako budoucím oprávněným a městem Bílina jako 
budoucím povinným, kterým se doplňuje o pozemek p. č. 563/8 v k. ú. Bílina a budovy čp. 1 
na pozemku p. č. 128, čp. 58 na pozemku p. č. 10, čp. 46 na pozemku p. č. 75, čp. 320 na 
pozemku p. č. 563/4 a 563/11, budova bez čp. na pozemku p. č. 73 v k. ú. Bílina. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města.  
 
143  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Bílina připojení 
PPI, PP2 na CZT – I. etapa“ ev. č. smlouvy oprávněného: 4100685723 mezi městem Bílina 
jako stranou povinnou a společností ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem v Říčanech, 
Bezručova 2212/30, PSČ 25101 jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné 
břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 95.540 Kč bez 
DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 
144  
Uzavření dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného zařízení pro 
objekt č. p. 270 v ul. Aléská s investorem stavby RWE, Distribuční služby, s. r. o. Podpisem 
dohody pověřuje starostu města. 
 

145  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace v rámci schváleného rozpočtu mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a SK SIAD Bílina jako příjemcem, na plánované akce, v celkové 
výši 12.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 

146  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Motoklubem Bílina jako 
vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky jsou stavby v objektu bývalé skládky Chotovenka, a to na 
dobu určitou do 31.12.2013. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

147  
Ukončení nájemních smluv  č. 265 a č. 360 na nebytové prostory na adrese Mírové náměstí 
71/3, Bílina s nájemcem ESOX ETC, s. r. o., Račín 50, 592 11 k 31.03.2013.  
 

148  
Zveřejnění pronájmu nebytového prostoru na adrese Mírové nám 71/3, Bílina o výměře 
11,82 m2 (sklad) a nebytového prostoru na téže adrese o výměře 20,16 m2 (kancelář, 
obchod). 
 

149  
Záměr pronájmu části pozemku parcely č. 126 k. ú. Bílina o  výměře cca 180 m2 za účelem 
využití jako zahrada.   
 

150  
Záměr pronájmu části pozemku parcely č. 1683/154 k. ú. Bílina o výměře cca 225 m2 za 
účelem využití jako parkoviště. 

 

151  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 25. února 2013. Zároveň schvaluje bytový pořadník 
na I. pololetí roku 2013, dle návrhu předloženého odborem nemovitostí a investic. 
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152  
Nové znění provozního řádu pro Domy se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině, dle 
návrhu předloženého vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních věcí, tím ruší dosud platný 
provozní řád. 
 
153    
Odpisový plán MŠ Švabinského, MŠ Čapkova, MŠ Síbova, ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem, ZŠ 
Aléská, CŠJ, ZUŠ, KC Kaskáda a DDM Bílina na rok 2013, dle žádostí ředitelek a ředitelů 
příspěvkových organizací, v celkové výši 1.543.000 Kč. 
 
 

II. rozhodla 
 
154  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akce: 
a) Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny pro rok 2013 
b) Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny pro rok 2013. 
 
155  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Přístavba 
výtahu k Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, p. p. č. 427/1 v k. ú. Bílina“ je 
nabídka firmy VÝTAHY VANĚRKA, s. r. o., Duchcov. Druhou v pořadí je nabídka VÝTAHY 
CZ, s. r. o., Ostrava.  
 
156  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Veřejné osvětlení – ul. Fišerova – havarijní 
stav“ dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě Elektroservis Stanislav Tejček, Bílina, a to jako 
specializovanou zakázku, z důvodu havárie. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu 
města. 
 
157  
Veškeré právní úkony, zejména smluvní vztahy a finanční operace, které budou uzavírány 
příspěvkovou organizací KC Kaskáda, budou s okamžitou platností schvalovány 
a kontrasignovány vedoucím, respektive pověřeným pracovníkem finančního odboru 
Městského úřadu Bílina. 
 

III. souhlasí 
 
158  
S pronájmem níže uvedených pozemků za účelem uspořádání závodů na bývalé skládce 
Chotovenka za podmínek uvedených v nájemní smlouvě č. 373 a zároveň schvaluje 
uzavření této nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a MOTOKLUBEM 
Bílina jako nájemcem. Předmětem je pronájem částí pozemků p. p. č. 227/6 o výměře 787 
m2, část p. p. č. 227/8 o výměře 17717 m2, část p. p. č. 82/2 o výměře 139 m2, část p. p. č. 
99/2 o výměře 6752 m2, st. p. č. 93 o výměře 157 m2, st. p. č. 94 o výměře 192 m2 k. ú. 
Chotovenka a část p. p. č. 146/6 o výměře 12083 m2, část p. p. č. 146/13 o výměře 1159 m2, 
část p. p. č. 146/14 o výměře 307 m2, část p. p. č. 146/15 o výměře 75 m2 k. ú. Štrbice dle 
geodetického vytyčení, za účelem provozování činnosti motoristického sportovního areálu 
v termínech od 22.03. do 25.03.2013, od 12.04. do 15.04.2013, od 24.05. do 27.05.2013, od 
20.09. do 23.09.2013. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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159  
S pokračováním činnosti přípravných tříd pro děti sociálně znevýhodněné, v souladu 
s ustanovením § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v Základní 
škole, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace a v Základní škole, Bílina, 
Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, a to od 1. září 2013. 
 
160  
Se žádostí člena zastupitelstva města pana Michala Mleje o udělení výjimky při oddávání 
v termínu 27.04.2013 a zároveň schvaluje použití závěsného odznaku při tomto svatebním 
obřadu dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 108, odst. 2., v platném znění. 
 
 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

161  
Rozpočtovou změnu č. 17/2013 – uzavření darovací smlouvy mezi společností ČEZ, a. s., 
jako dárcem a městem Bílina, jako obdarovaným, v celkové výši 2.150.000 Kč na tyto akce: 
a) oprava stavební infrastruktury fotbalového stadiónu s nákladem 300.000 Kč, 
b) opravy tribuny atletického stadiónu s nákladem 350.000 Kč, 
c) opravy pěších komunikací (včetně zábradlí) s nákladem 400.000 Kč, 
d) opravy parkoviště u fotbalového stadiónu na Kyselce s nákladem 400.000 Kč, 
e) opravy přístupových komunikací a drah v areálu minigolfu na Kyselce s nákladem 

350.000 Kč, 
f) opravy pěších komunikací v autokempu Kyselka (včetně základního vybavení 

infrastruktury autokempu) s nákladem 250.000 Kč, 
g) opravy areálu SK SIAD - kuželky s nákladem 100.000 Kč. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
162  
Odeslání písemné nabídky ministerstvu financí na uplatnění předkupního práva 
na zdravotnické zařízení (mraznička Gram F600 v pořizovací hodnotě 78.110 Kč, chladnička 
Gram K600 v pořizovací hodnotě 66.200 Kč, set nábytku laboratorního kovového 
v pořizovací hodnotě 26.340 Kč, kopírovací přístroj Canon NP 1215 v pořizovací hodnotě 
66.900 Kč, RTG Avantex C v pořizovací hodnotě 95.102 Kč), užívané Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., ke koupi za cenu 1 Kč/kus na základě smlouvy o bezúplatném převodu 
majetku zdravotnického zařízení do vlastnictví obce uzavřené dle zákona č. 91/1992 Sb. 
a dohody o zajištění závazků a smlouvy o zřízení předkupního práva z 30.11.2005 mezi 
Fondem národního majetku České republiky a městem Bílina. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
163  
Rezignaci pana Michala Mleje na mandát člena Rady města Bíliny, k 25.02.2013. 
 
164  
Informaci o ukončení likvidace a výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností 
Krajského soudu v Ústí nad Labem společnosti Bílinské lázně, o. p. s., v likvidaci 
k 19.02.2013. 
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VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 

165  
Žádost pana Aloise Kružíka o udělení výjimky ze zákazu provozování sázkových loterií 
a jiných podobných her, dle znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 o regulaci 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. 

 
 

VII. zamítá  
 
166  
Žádost Domu dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace, o poskytnutí 
finančního příspěvku.  
 
167  
Žádost organizace SHOTOKAN KARATE – DO MASOPUST o poskytnutí finanční dotace. 
  
168  
Podání cenové nabídky na výkup pozemků p. č. 22/1 a 24/5 k.ú. Chudeřice u Bíliny.  
 
 

VIII. bere na vědomí  
 
169  
Žádost pana Tomáše Bobrovniczkého o opravu chodníku v ul. Studentská včetně vyjádření 
odboru nemovitostí a investic k této žádosti. 
 
170  
Návrh pana Michala Mleje na dokončení veřejných komunikací, včetně vyjádření odboru 
nemovitostí a investic k tomuto návrhu. 
 
171  
Informaci o hospodaření KC Kaskáda za rok 2012, předloženou vedoucí finančního odboru.  
 
172  
Informaci finančního odboru o provozu mateřských škol během letních prázdnin 2013.  
 
173  
Ukončení nájemní smlouvy č. 325 na pronájem části pozemku p. č. 1683/154 k. ú. Bílina 
o výměře cca 225 m2 k. ú. Bílina na vlastní žádost pana Ing. Jaromíra Seidla. 
 
174  
Zápisy z komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města 
z 24. října, 28. listopadu a 28. prosince 2012. 
 
175  
Přehled uchazečů o pracovní pozici ředitel/ka Kulturního centra Kaskáda s tím, že jednotliví 
zájemci budou pozváni na výběrové řízení na mimořádnou radu města v pondělí 11.03.2013. 
 
176  
Návrh pana Michala Mleje, na zhotovení pamětní desky J. P. Hostounského s následným 
umístněním na rohu nově rekonstruovaného domu ve Wolkerově ulici. 
 



Usnesení rady města z 06.03.2013  7 
 

 
 
177  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 13.02.2013. 
 
 

IX. stahuje z programu  
 

178  
Materiál č. 120 – záměry oprav silnic a chodníků v Bílině s tím, že bude předložen na příští 
radě města. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


