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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 1. schůze v roce 2013, 
konané 16. ledna 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
898  taj. (ONI)   30.01.    
1239 taj. (ONI)  30.01. 
1180 taj. (ONI)  18.02. 
194 taj.    06.03.  
 
Splněné usnesení č.: 861, 899 
 
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. revokuje 
 

1  
Usnesení rady města č. 1201 z 19.12.2012, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem “Plynárenské zařízení STL přípojka 
PE 32 Bílina ul. Boženy Němcové ppč. 2165/2, číslo stavby 48556” ev. č. smlouvy 
oprávněného: č. IV – 12 – 4010608/VB001 mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
povinnou a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 
401 17, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bylo sjednáno 
na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 2.400 Kč včetně DPH. Rada města 
zároveň souhlasila s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy byl 
pověřen starosta města, viz usnesení č. 18. 
 
2  
Usnesení rady města č. 1199 z 19.12.2012, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy mezi 
městem Bílina  společností Mostecká BS, s. r. o., Most, na ostrahu majetku v areálu 
Městských technických služeb Bílina. Podpisem smlouvy byl pověřen starosta města, viz 
usnesení č. 20. 
 
 

II. schvaluje  
 
3  
Rozpočtovou změnu č. 1/2013 – navýšení rozpočtu Městské knihovny v Bílině o částku 
10.000 Kč z Programu podpory kultury a literárního fond, na zakoupení digitálních kopií knih 
z Národní zemské knihovny v Brně a Národní knihovny ve Vídni.   
 
4  
Rozpočtovou změnu č. 2/2012 – uzavření darovací smlouvy ve výši 10.000 Kč z rezervy rady 
města, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a paní Danou Havelkovou Kretschmanovou 
jako příjemcem, na částečné pokrytí nákladů na speciální autosedačku REHA pro její dceru 
Terezku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
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5  
Záměr rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na lyžařské výcviky 
a školy v přírodě, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. Příspěvek na žáka na 
lyžařský výcvik v roce 2013 činí 1.000 Kč a příspěvek na žáka ZŠ a MŠ na školu v přírodě 
v roce 2013 činí 600 Kč. 
 
6  
Účtování poplatku z prodlení ve výši 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení za opožděně 
uhrazený nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010 paní Lucii Zahradníkové. Poplatek 
z prodlení před zmírněním činil 1.644 Kč, po zmírnění činí 250 Kč. 
 
7  
Zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru – místnost společných prostor domu na 
adrese Havířská 582, Bílina o výměře 28 m2 pro využití jako posilovna, s platností od 
01.03.2013, na dobu určitou jednoho roku. 
 
8  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v ul. Komenského 38, mezi městem 
Bílina jako půjčitelem a Obcí baráčníků jako vypůjčitelem, za účelem využití jako 
společenská místnost, s účinností od 01.01.2013 do 31.12.2013. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
9  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v MŠ Švabinského 668, mezi městem 
Bílina jako půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako vypůjčitelem, 
za účelem využití jako dětské ordinace, s účinností od 01.01.2013 do 31.12.2013. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
 
10  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru – pavilonu č. 5 v bývalé základní škole na 
Teplickém Předměstí, mezi městem Bílina jako půjčitelem a společností Člověk v tísni, 
o. p. s., Praha, jako vypůjčitelem, za účelem využití pro činnost Nízkoprahového centra pro 
děti a mládež, s účinností od 01.01.2013 do 31.12.2013. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
11  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v areálu bývalého pivovaru, mezi městem 
Bílina jako půjčitelem a Historickým spolkem města Bíliny, o. s., jako vypůjčitelem, za účelem 
využití jako klubovny spolku, s účinností od 01.01.2013 do 31.12.2013. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
12  
Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v Panelovém Sídlišti 831, mezi městem 
Bílina jako půjčitelem a společností Most k naději, o. s., jako vypůjčitelem, za účelem využití 
jako protidrogového  centra, s účinností od 01.01.2013 do 31.12.2013. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
13  
Žádost společnosti FAREBO, s. r. o., Most, o prominutí plateb nájemného za nebytový 
prostor na Mírovém náměstí 23, Bílina, za období leden–duben 2012, v celkové výši 
62.860 Kč, z důvodu ztížených podmínek užívání nebytového prostoru při prováděných 
opravách v tomto prostoru. 
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14  
Uzavření nové nájemní smlouvy na nebytový prostor restaurace U Kádi, Kyselka, Bílina, 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Heineken ČR, a. s., Krušovice, jako 
nájemcem, s platností od 01.04.2013 do 31.03.2018 za nájemné dle původní nájemní 
smlouvy. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
15  
Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v Bílině, Wolkerova 73, mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a společností ESOX ETC, s. r. o., Račín, jako nájemcem, za cenu dle 
platné směrnice o nájmu nebytových prostor, za účelem provozování prodejny tepelné 
techniky, zejména plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva, včetně příslušenství, s účinností od 
01.02.2013. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
16  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, ul. 5. května 271 s panem Bohumilem Čermákem na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
17  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Lekešem na bezbariérový byt v „Zeleném 
domě“. 
 
18  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Plynárenské 
zařízení STL přípojka PE 32 Bílina ul. Boženy Němcové ppč. 2165/2, číslo stavby 48556” ev. 
č. smlouvy oprávněného: č. 3/2012/VB/RWE mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
povinnou a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 
401 17, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává 
na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 2.400 Kč včetně DPH. Rada města 
zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.   

 
19  
Uzavření dodatku č. 4 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 pozemky p. č. 390/5 k. ú. Bílina-Újezd a p. č. 257/2, p. č. 
271/4 v k. ú. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
20  
Uzavření smlouvy mezi Městskými technickými službami Bílina a společností Mostecká BS, 
s. r. o., Most, jejímž předmětem je ostraha majetku v areálu Městských technických služeb 
Bílina.  
 
21  
Dodatečné přijetí daru od Severočeských dolů, a. s., Chomutov, pro MŠ Čapkova, za účelem 
zkvalitnění výuky, vzdělávání a využívání volného času dětí ve výši 30.000 Kč a přijetí daru 
od společnosti ČEZ, a. s., Praha, pro MŠ Čapkova na pořízení technického vybavení, 
interaktivní tabule pro třídu se zdravotním postižením – vady řeči a sluchu ve výši 
100.000 Kč. 
 
22  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a Sportovním kuželkářským 
klubem Bílina ve výši 50.000 Kč z Programu podpory sportu – rezerva pro sportovní 
organizace, na úhradu nákladů na elektrickou energii a plyn pro provoz kuželny v roce 2013. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.    
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23  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a DECARO 
RMG, s. r. o., Hostivice, jako příjemcem, ve výši 40.000 Kč z rezervy rady města, na úhradu 
částečných nákladů spojených se zajištěním projektu „Odznak Všestrannosti Olympijských 
Vítězů“.  Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.            
 
24  
Zahraniční služební cestu do německého Dippoldiswalde, která se uskuteční 18.01.2013 za 
účasti pana Josefa Horáčka, starosty města, paní Ing. Jany Šimkové, zaměstnankyně MěÚ 
Bílina a překladatele.  
 
 

III. zamítá 
 
 
25  
Žádost společnosti FAREBO, s. r. o., Most, o vrácení kauce ve výši 53.884 Kč uhrazené 
nájemcem nebytového prostoru na Mírovém náměstí 23, Bílina, při uzavírání nájemní 
smlouvy. 
 
                                                                                                                                                                                                                           

IV. rozhodla 
 
 
26  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Ostraha 
majetku v areálu Lázně Kyselka“ je nabídka firmy Mostecká BS, s. r. o., Most. Druhou 
v pořadí je nabídka firmy FORCORP GROUP, s. r. o., Olomouc.    
 
27  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Asistent 
pro terénní kontakt na rok 2013“ je nabídka firmy občanského sdružení Most k naději, Most. 
Druhou v pořadí je nabídka Kontaktního centra WHITE LIGHT I, Ústí nad Labem.    
 
 

V. bere na vědomí 
 
 
28  
Plnění usnesení rady města č. 194 z 29.02.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním harmonogramu 
odstranění nedostatků v Hotelu U Lva, který bude obsahovat časovou posloupnost 
jednotlivých kroků od diagnostiky přes projektové zajištění po možnou realizaci a to včetně 
stanovení odhadovaných finančních nákladů s tím, že harmonogram prací bude předložen 
na jednání rady města 06.03.2013.  
 
29  
Splnění usnesení rady města č. 861 z 19.09.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic vypsáním výběrového řízení, 
respektive zajištění odborně způsobilé firmy pro vypsání výběrového řízení na akci „Obnova 
a následná správa veřejného osvětlení“, dle investičního záměru schváleného komisí pro 
účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města, konané 18.09.2012. 
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30  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 898 z 03.10.2012, 
kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic zajistit nabídky na zpracování studie proveditelnosti varianty X obchvatu města 
Bíliny od firem se sídlem v Ústeckém kraji s tím, že materiál bude předložen na příštím 
zasedání rady města.  
 
31  
Splnění usnesení rady města č. 899 z 03.10.2012, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic předložením koncepce oprav 
chodníků ve městě v návaznosti na dotační tituly. 
 
32  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 19.12.2012 a zároveň bere na vědomí plán 
zasedání sociálně zdravotní komise na 1. pololetí roku 2013. 
 

33  
Závěrečnou zprávu o průběhu a plnění projektu „Pracovní diagnostika a poradenství“ v rámci 
Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina na rok 2012, zaslanou PhDr. 
Slavomilem Fischerem, Ph.D., MBA, statutárním zástupcem společnosti SALIX. 
 
34  
Informaci starosty města o jednání ze zahraniční služební cesty, do německého 
Dippoldiswalde, které se uskutečnilo 20.12.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

 
 


