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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 22. schůze v roce 2013, 
konané 6. listopadu 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
886 taj. (OŽP)  20.11.   281 taj. (ONI)  leden 2014 
744 taj. (ONI)  18.12.  
 
 

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. revokuje 
 

866  
Usnesení rady města č. 769 z 02.10.2013, kterým byla schválena žádost paní Jindřišky 
Zalcherové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou, viz usnesení 
č. 881.  

 

II. schvaluje 
 
867  
Rozpočtovou změnu č. 151/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Pečovatelské služby Bílina, dle návrhu předloženého vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví. 
  
868  
Rozpočtovou změnu č. 152/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Klubu důchodců I., Aléská 265, Bílina, dle návrhu předloženého vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
869  
Rozpočtovou změnu č. 153/2013 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 10.000 Kč na 
výlety a Vánoce v EU, navýšení rozpočtu MŠ Čapkova ve výši 10.000 Kč na výlety, navýšení 
rozpočtu DDM Bílina ve výši 5.000 Kč na materiál na vánoční dílny pro veřejnost, navýšení 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro Klub důchodců I. ve výši 8.000 Kč na 
cestovné a pronájem kuželny, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na 
výlety do Prahy a Polska, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Svazem důchodců jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na kulturní akci 
„Staročeská svatba v Praze na Vlachovce“, vše z programu podpory společenských 
a zájmových organizací. Podpisem smluv pověřuje starostu města.   
 
870  
Rozpočtovou změnu č. 154/2013 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická na úhradu odpisů z nově 
zakoupeného majetku ve výši 1.827 Kč – interaktivní tabule.  
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871  
Rozpočtovou změnu č. 155/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši118.000 Kč z kapitoly 07 – opravy, na kapitolu 
77 – investice. 
 
872  
Rozpočtovou změnu č. 156/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 743.000 Kč na akci „Parkoviště u Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina“. 
 
873  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 ul. Tyršova 320/10 kategorie „rozjezdový“ s paní Ivou 
Kovačovičovou a panem Pavlem Kapicem na dobu určitou jednoho roku. 
 
874  
Uzavření nájemní smlouvy s platností od 01.11.2013 na nebytový prostor Mírové náměstí 46, 
Bílina, 1. patro, o celkové výměře 37,82 m2 mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a panem Davidem Pánkem, bytem Mošnova 2376/38, Ústí nad Labem, 400 11 jako 
nájemcem pro účel využití – solárium, relaxační studio. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
875  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Sportovním kuželkářským klubem Bílina jako příjemcem ve výši 14.500 Kč na činnost 
v roce 2013 z programu podpory sportu – rezerva pro sportovní organizace. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.            
 
876  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Školním sportovním klubem při Gymnáziu, Břežánská 9, 418 01 Bílina, jako příjemcem ve 
výši 15.000 Kč na zabezpečení činnosti školního sportovního klubu. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.            
 
877  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. BVB/5/2013 
týkající se stavby s názvem „Reko MS Bílina – ul. Kyselská + 1“ 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: 272 95 567, jako stranu budoucí 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
878  
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 2.783 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
879  
Žádost KC Kaskáda – o použití vlastního investičního fondu na opravy a údržbu v Letním 
amfiteátru na Kyselce a správní budově, v celkové výši 697.000 Kč. 
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880  
Žádost KC Kaskáda – o použití vlastního investičního fondu na dílčí opravu topné soustavy, 
zamezení tepelných ztrát, chemické čištění vodních usazenin v městském divadle a správní 
budově, v celkové výši 280.000 Kč. 
 
881  
Žádost paní Vlasty Svobodové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
882  
Použití finančních prostředků ve výši 5.000 Kč z rozpočtu Pečovatelské služby Bílina 
poskytnutých z programu podpory společenských a zájmových organizací, na občerstvení 
pro seniory a účinkující děti při vánočním setkání v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou a dovybavení kuchyňky ve společenské místnosti. 
 
883  
Návrh odboru sociálních věcí a zdravotnictví nominovat paní Alžbětu Fialovou do soutěže 
Nadace Charty 77 o cenu „Senior roku 2013“.  
 
884  
Zadat výběrové řízení k zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě 
Bílina v režimu veřejné linkové dopravy, prostřednictvím advokátní kanceláře 

Dostál  Sorokáč. 
 

III. jmenuje 
 
885  

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále pak ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Bc. Ladislavu Pěchovou na pracovní místo 
ředitelky Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace na dobu 
6 let, s účinností od 01.01.2014.  

 
 

IV. ukládá 
 
886  
Tajemníkovi městského úřadu 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, s tím, že cenová nabídka bude 
předložena do jednání rady města 20.11.2013.   Taj. (OŽP) – 20.11. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města s c h v á l i t 
 
887  

Odeslání písemné nabídky ministerstvu financí na uplatnění předkupního práva na věci 
zdravotnické – souprava zubní vč.  křesla v celkové pořizovací ceně 42.141 Kč užívané 
Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ke koupi za cenu 1 Kč, 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. 
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VI. rozhodla 
 

888  
Vypsat veřejnou výzvu na zakázku malého rozsahu pro poskytovatele sociální služby 
„Asistent pro terénní kontakt – Bílina na rok 2014“, a to nejpozději do 15.11.2013. 
 
889  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Letní amfiteátr – izolace podia“ dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě HPM Servis, s. r. o., Most, a to jako specializovanou 
zakázku. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
890  

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 akci 
„Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka“. 
 
891  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Stavební úpravy – pavilon A – sociální 
služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče v areálu Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina“ dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách takto:  
 

Pořadí 
uchazečů 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele/zájemce 

1. PETR ARPÁŠ, s. r. o. 
2. Viamont DSP, a. s. 
3. PRVNÍ HYPOSTAV, s. r. o. 
4. ABS-STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s. r. o. 
5. North stav, a. s. 
6. První krušnohorská realitní kancelář, s. r. o. 
7. YSSEN – spol. s r. o. 
8. HAVI, s. r. o. 
9. INSKY, spol. s r. o. 

10. L.A.INTERIÉR, s. r. o. 
11. Stavební firma NAO, s. r. o. 

 
892  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku  „Stanice LDN A a B Hornické 
nemocnice s poliklinikou“ dle ustanovení § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách takto:  
 

Pořadí 
uchazečů 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení  
dodavatele/zájemce 

1. HAVI, s. r. o., Teplice 
2. INSKY, spol. s r. o., Ústí nad Labem 
3. IPM stars, s. r. o., Praha 
4. Stavební a obchodní spol. Most, spol. s r. o., Obrnice 
5. YSSEN-spol. s r. o., Litvínov 
6. ALLKON, s. r. o., Meziboří 
7. MOZIS, s. r. o., Praha 
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893  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Parkoviště u Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, je nabídka firmy PETR 
ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy Michal Bajušev STAVKOM, Žatec.  
 
 

VII. ruší 
 
894  

Dle ustanovení § 84 odst. 1) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Obnova a přenesená správa 
veřejného osvětlení ve městě Bílina“ zadané v otevřeném řízení. 
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
895  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k opětovné žádosti pana Řežábka týkající 
se oprav bytu v č. p. 94/23, Mírové náměstí, Bílina. 
 

896  
Informaci vedoucí finančního odboru o hospodaření KC Kaskáda za III. čtvrtletí. 
 

897  
Informaci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o poskytování sociální služby za 
období 2012-2013 s tím, že pro rok 2014 bude vypsáno nové výběrové řízení na 
poskytovatele sociální služby „Asistent pro terénní kontakt – Bílina na rok 2014“.  
 

898  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport ze 14.10.2013, předložený vedoucí finančního 
odboru. 
 

899  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze 16.10.2013, předložený vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví. 
 

900  
Zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy 
Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace. 
 
901  
Vyjádření jednatele společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., Mgr. Petra 
Boudy, ke stížnosti paní Aleny Vrculové, na výpověď ze smlouvy o pronájmu nebytového 
prostoru v plavecké hale. 
 

 

IX. stahuje z programu 
 

866  
Materiál č. 691 – Hotel U Lva – projektová dokumentace s tím, že materiál bude předložen 
na příští radě města. 
 

867  
Materiál č. 699 – uzavření dohody o provedení technického zhodnocení budovy č. p. 462 na 
pozemku p. č. 1191 a budovy č. p. 206, na pozemku p. č. 430 v k. ú. Bílina. 
 



Usnesení rady města z 06.11.2013  6 
 

RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 

I. schvaluje 
 

868  
Uzavření smlouvy o nájmu reklamní plochy na nemovitosti pro účely umístění reklamní 
tabule mezi Rekreačním a sportovním zařízením Bílina, s. r. o., jako pronajímatelem 
a společností ALL SPORTS, a. s., jako nájemcem. Podpisem smlouvy pověřuje jednatele 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o.  

 
 

RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

 

I. jmenuje 
 

869  
Paní Dagmar Gondekovou Jedinákovou členkou dozorčí rady společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 

II. schvaluje 
 

870  
Podnikatelský plán společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na rok 
2014, dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, RNDr. Jaroslavem Herzingerem.  
 
871  
Odpis nedobytných pohledávek společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
v celkové výši 95.954 Kč, dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, 
RNDr. Jaroslavem Herzingerem.  
 

III. bere na vědomí 
 

872  
Informaci jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
RNDr. Jaroslava Herzingera, o výběru společnosti Auditep, s. r. o., Bílina, pro zpracování 
auditu hospodaření společnosti za rok 2013.  
 

IV. stahuje z programu 
 

873  
Materiál č. 694 – uzavření dohody o provedení technického zhodnocení budovy č. p. 462 na 
pozemku p. č. 1191 a budovy č. p. 206, na pozemku p. č. 430 v k. ú. Bílina. 
 
 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 

Václav Šlambora 
člen rady města 


