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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 17. schůze v roce 2013, 
konané 28. srpna 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
516 taj. (OD) 2. část 20.09. 
1180 taj. (ONI)  20.09. 
281 taj. (ONI)  02.10. 
 
Splněná usnesení č.: 623, část 516  
 

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 
 
668  
Vedoucí finančního odboru k vyžádání delegování jednotlivých zástupců do konkursní 
komise ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích s tím, že návrh na jmenování konkursní komise bude předložen radě 
města ke schválení.  
 

 
II. schvaluje  

 
 
669  
Rozpočtovou změnu č. 112/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 07 – rozpuštění rezervy nebytového 
hospodářství dle skutečného čerpání. 
 
670  
Rozpočtovou změnu č. 116/2013 – navýšení rozpočtu MŠ Síbova  na úhradu odpisů nově 
zakoupeného majetku ve výši 3.346 Kč – na domeček zastřešený se stolkem a lavicemi 
pořízený pro MŠ Žižkovo údolí.  
 
671  
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč z rozpočtu odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví pro Fond ohrožených dětí, o. s., zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
– Klokánek, pro pracoviště Teplice a Dubí.  
 
672  
Záměr podat v roce 2013 grantový projekt do Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost v rámci oblasti podpory 3.1 „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí“.  
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673  
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 „STAVEBNÍ ÚPRAVY – PAVILON A – SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ÚSTAVNÍ PÉČE V AREÁLU 
HNSP BÍLINA“ a oslovení 5 navržených zájemců.  
 
674  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6.500 Kč mezi městem Bílina jako dárcem 
a TĚLOCVIČNOU JEDNOTOU SOKOL, BÍLINA jako obdarovaným, z Programu podpory 
sportu ve městě Bílina – rezerva pro sportovní organizace, na startovné v Krupské florbalové 
lize. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
     

675  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako dárcem 
a SK SIAD Bílina jako obdarovaným, z Programu podpory sportu ve městě Bílina – rezerva 
pro sportovní organizace, na provozní náklady a činnost klubu s tím, že do příští rady města 
bude připraven celkový přehled provozních nákladů této organizace. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.      
 
676  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako dárcem a Fotbalovým 
klubem Bílina jako obdarovaným ve výši 30.000 Kč z Programu podpory sportu ve městě 
Bílina – rezerva pro sportovní organizace na reprezentaci města na mezinárodním turnaji ve 
fotbale, který se uskuteční 29.08.–01.09.2013 v Německu.  
 
677  
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy 
Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace a zároveň pověřuje vedoucí 
finančního odboru zveřejněním oznámení o konání konkursu na úřední desce. 
 

678  
Záměr instalace ochranné zóny okolo historické kašny na Mírovém náměstí v Bílině. 
 
679  
Účast pana Josefa Horáčka, starosty města, na zahraniční studijní cestě do Belgie, která se 
uskuteční od 15.09. do 18.09.2013. 
 
680  
Změnu termínu konání Rady města Bíliny, a to z 18.09.2013 na 20.09.2013. 
 
 
 

III. rozhodla  
 
 
681  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Přístavba 
výtahu k radnici v Bílině“ je nabídka firmy VÝTAHY VANĚRKA, s. r. o., Duchcov. Druhou 
v pořadí je nabídka firmy MSV Liberec, s. r. o.  
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IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t   
 
 
682  
Usnesení zastupitelstva města č. 127 z 20.06.2013, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a Městskými 
technickými službami Bílina jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy byl převod majetku 
v celkové hodnotě 68.444.473,34 Kč, viz usnesení č. 688. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  
 

683  
Obecně závaznou vyhlášku města č. 08/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemků města Bíliny.  
 
 

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

684  
Rozpočtovou změnu č. 113/2013 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
příjemcem a společností ČEZ, a. s., jejím předmětem je přijetí finančního daru ve výši 
150.000 Kč na instalaci nových laviček podél řeky Bíliny. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
685  
Rozpočtovou změnu č. 114/2013 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
příjemcem a společností ČEZ Teplárenská, a. s., Říčany, jako dárcem, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 80.000 Kč výlučně na financování hudební skupiny Turbo 
v rámci akce Hornický den. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.   
 

686  
Rozpočtovou změnu č. 115/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu a navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na projekt „Snížení energetické 
náročnosti nemocnice s poliklinikou Bílina“, a to v celkové výši 5.440.000 Kč. 
 
687  
Rozpočtovou změnu č. 118/2013 – přijetí dotace z podprogramu Regenerace panelových 
sídlišť pro rok 2013 Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Regenerace panelového 
sídliště – Bílina, PS IV. etapa“ identifikační č. akce 117D512003460, ve výši 3.935.000 Kč. 
 
688  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy je převod 
majetku v celkové hodnotě 66.518.454,40 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.  
 
689  
Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina, dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
690  
Záměr prodeje souboru movitého majetku – vybavení Hotelu U Lva, za celkovou prodejní 
cenu 15.347,89 Kč. 
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691  
Uvolnění částky 267.170 Kč z Programu podpory sportu ve městě Bílina – Grant na činnost 
pro organizaci SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA a zároveň doporučuje schválit 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA jako příjemcem, ve výši 267.170 Kč na 
činnost pro rok 2013. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
692  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností LORKOS, 
s. r. o., se sídlem Bílina, Sídliště u Nového nádraží 685/8, jako kupujícím, kdy předmětem 
smlouvy je prodej domu č. p. 462 v ulici Teplická a pozemkové parcely č. 1191 (zastavěná 
plocha) o výměře 559 m2 v k. ú. Bílina za kupní cenu, dle znaleckého posudku, která činí 
1.500.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
693  
Uzavření smlouvy č. 125/12/4120 o bezúplatném převodu pozemků p. č. 766/1 a p. p. č. 
2087/9 k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové 
město jako převodcem a městem Bílina jako nabyvatelem.  Zároveň doporučuje souhlasit 
s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města.   
 

694  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a manželi Lubomírem a Romanou 
Chmelařovými, jejímž předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna 
pozemků parcely č. 2432/21 o výměře 37 m2 za p. č. 2372/296 o výměře 2 m2 a p. č. 
2372/297 o výměře 3 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činí dle znaleckého posudku 
85 Kč/m2. Manželé Chmelařovi uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, 
který činí 2.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
695  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností RWE GasNet, 
s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ: 27295567 jako kupujícím, kdy 
předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1683/2  o výměře 195 m2 k. ú. Bílina, za kupní 
cenu dle znaleckého posudku, která činí 52.240 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
696  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Karlem Machem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků p. č. 2372/279  o výměře 17 m2, 
p. p. č. 2372/280 o výměře 22 m2 a p. p. č. 2372/235 o výměře 28 m2 k. ú. Bílina, za kupní 
cenu 85 Kč/m2, tj. 5.695 Kč, podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 3.720 Kč a náklady 
spojené se směnou. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 

 
697  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Janem Šámalem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej objektu v bývalém areálu ZŠ Teplická – 
pavilon jídelny s kuchyní a administrativou postavené na p. p. č. 1683/104 včetně 
pozemkové parcely č. 1683/104 (zastavěná plocha) o výměře 501 m2 vše v k. ú. Bílina 
za kupní cenu dle znaleckého posudku, která činí 2.550.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
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698  
Neúčtovat zbylý poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné panu Jaroslavu 
Valešovi. 
 

699  
Neúčtovat poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné slečně Markétě 
Motejlové. 
 

700  
Společenskou smlouvu společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, dle 
předloženého návrhu. 
 
701  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování lékařské pohotovostní služby 
mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, spol. s r. o., Bílina, kdy předmětem 
dodatku je navýšení odměn pro zdravotnický personál dle návrhu předloženého 
MUDr. Jaroslavem Čermákem, a to s platností od 01.09.2013 do 31.12.2013. Podpisem 
dodatku doporučuje pověřit starostu města. 
 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
702  
Žádost pana Romana Kendíka, v právním zastoupení JUDr. Lucií Kýčkovou, o udělení 
výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her pro provozovnu „BAR ALEX“ ve Wolkerově ulici.  
 
703  
Nabídku společnosti WAMB, v. o. s., na zpětvzetí nepotřebného majetku – část vybavení 
Hotelu U Lva, v celkové pořizovací ceně 324.400 Kč. 
 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
704  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 91 z 20. června 2013, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit vedoucí finančního odboru zpracováním přehledu 
o rozpočtech KC Kaskáda za posledních pět let.  
 
705  
Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí roku 2013. 
 

706  
Harmonogram zpracování a projednávání rozpočtu města, jeho zařízení a řízených 
organizací na rok 2014, navržený vedoucí finančního odboru.  
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IX. bere na vědomí   
 
 

707  
Splnění usnesení rady města č. 623 ze 14.08.2013, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo pověřit vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví připravit dodatek ke 
smlouvě o podmínkách provozování lékařské pohotovostní služby uzavřené dne 04.03.2013 
mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou spol. s r. o., Bílina, kdy předmětem 
dodatku bude navýšení odměn pro zdravotnický personál dle návrhu předloženého MUDr. 
Jaroslavem Čermákem. 
 

708  
Splnění části usnesení č. 516 z 12. června 2013, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo, pověřit vedoucího odboru dopravy k vypracování vyjádření k příslušným bodům 
zápisu z komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost z 3. června 2013. 
 
709  
Informaci paní Elišky Růžičkové o vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance – 
ředitelky Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace v souladu 
s ust. § 73 odst. 1 a § 73a odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a to k 31.12.2013.  
 

710  
Informace stavebního úřadu týkající se areálu na Červeném Újezdě. 
 
711  
Informaci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ohledně šetření provedených 
v Červeném Újezdě. 
 

712  
Postup odboru nemovitostí a investic při zadávání zakázky „Obnova a přenesená správa 
veřejného osvětlení ve městě Bílina“. 
 

713  
Informaci starosty města o zahraniční služební cestě do ukrajinského družebního města 
Nowowolyňsk, která se uskutečnila 22.–26.08.2013. 
 

714  
Informaci tajemníka městského úřadu o možnosti poskytování bezplatných právních služeb 
v oblasti insolventního řízení pro fyzické a právnické osoby, Mgr. Jiřím Bublou, a to 
v prostorách Městského úřadu Bílina.  
 
 

X. stahuje z programu 
 
 

715  
Materiál č. 518 – záměr prodeje bytového domu č. p. 216 v ul. Vrchlického. 
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RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

I. schvaluje 
 

716  
Uzavření smlouvy o podnájmu nebytového prostoru mezi Rekreačním a sportovním 
zařízením Bílina, s. r. o., jako nájemcem a SK HC Draci Bílina 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. 
 
717  
Uzavření smlouvy o podnájmu nebytového prostoru mezi Rekreačním a sportovním 
zařízením Bílina, s. r. o., jako nájemcem a HC Draci Bílina, o. s., jako podnájemcem. 
Předmětem smlouvy je podnájem nebytových prostor na zimním stadionu za účelem 
provozování kanceláře.  Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 

718  
Uzavření smluv o podnájmu nebytového prostoru mezi Rekreačním a sportovním zařízením 
Bílina, s. r. o., jako nájemcem a HC Draci Bílina, o. s., a SK HC Draci Bílina, o. s., jako 
podnájemcem. Předmětem smlouvy je podnájem nebytových prostor na zimním stadionu za 
účelem provozování šaten.  Podpisem smluv pověřuje jednatele společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Martin Liška v. r.  
člen rady města 

 


