
Usnesení rady města z 20.09.2013  1 
 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, 
konané 20. září 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
281 taj. (ONI)  02.10.   746 taj. (ONI)  16.10. 
1180 taj. (ONI)  16.10.   747 taj. (ONI)  16.10. 
 
 

Splněná usnesení: 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. revokuje 
 

719  
Usnesení rady města č. 647 ze 14.08.2013, kterým schválila 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 bylo vlastní smlouvou 
sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku + DPH. 
Rada města zároveň souhlasila s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy byl pověřen starosta města, viz usnesení č. 735. 

 
 

II. schvaluje 
 
720  
Rozpočtovou změnu č. 120/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 500.000 Kč na rezervu na pořízení 
projektové dokumentace.  
 
721  
Rozpočtovou změnu č. 121/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 270.000 Kč na investiční akci „Rekonstrukce 
technologie chlazení zimního stadionu“. 
 
722  
Rozpočtovou změnu č. 124/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 990.000 Kč na rezervu na opravu 
chodníků.  
 
723  
Rozpočtovou změnu č. 125/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 57.000 Kč na předfinancování akce 
„Regenerace zeleně na hřbitově“. 
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724  
Rozpočtovou změnu č. 126/2013 – navýšení rozpočtu Centrální školní jídelny Bílina ve výši 
8.000 Kč na úhradu odpisů z bezúplatného převodu majetku na snímač kreditních karet.  
 
725  
Rozpočtovou změnu č. 127/2013 – navýšení rozpočtu z programu podpory společenských 
a zájmových organizací pro ZŠ Za Chlumem ve výši 6.000 Kč na exkurzi na Větruši a do 
ZOO v Ústí nad Labem, navýšení rozpočtu MŠ Švabinského ve výši 10.000 Kč na výlety, 
navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina v celkové výši 15.000 Kč, z toho 10.000 Kč 
na Halloween 2013 a 5.000 Kč na krajské kolo Mistrovství ČR v deskových hrách.   
 
726  
Rozpočtovou změnu č. 128/2013 – navýšení rozpočtu z Programu podpory kultury a literární 
fond pro Městskou knihovnu v Bílině ve výši 15.000 Kč na pořady s hosty pořádané 
několikrát za měsíc, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Pure music, o. s., jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na vydání CD 
zpěvačky Petry Börnerové, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Městským pěveckým souborem Schola Viva Bilinensis jako příjemcem ve 
výši 10.000 Kč na Advent 2013, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Bílinským divadelním minimem, o. s., jako příjemcem ve výši 20.000 
Kč na představení (Ne)prodejné manželky. Podpisem smluv pověřuje starostu města.    
 
727  
Rozpočtovou změnu č. 129/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 78.000 Kč na investiční akci „Oprava 
hudebního altánu v areálu Lázní Kyselka“. 
 
728  
Rozpočtovou změnu č. 130/2013 – navýšení rozpočtu Městské knihovně Bílina v celkové 
výši 20.000 Kč na zhotovení nových webových stránek. 
 
729  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace v rámci schváleného rozpočtu mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Atletickým klubem Bílina jako příjemcem, na plánované akce, 
v celkové výši 20.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
730  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a TJ Sokol Bílina, jako příjemcem,  v celkové výši 8.000 Kč, z toho na pronájem sportovní 
haly, nákup cen a diplomů v rámci pořádání Krušnohorského poháru žáků ve florbale, ve výši 
6.000 Kč a na pronájem sportovní haly v rámci Sokol Cupu, ve výši 2.000 Kč z Programu 
podpory sportu – rezerva pro sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.            
 
731  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, ul. Mírové náměstí 47, s panem Zdeňkem Ponocným 
na dobu určitou jednoho roku po ukončení nájemního vztahu stávajícího nájemce. 
 
732  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 ul. Důlní 425 s panem Janem Matějem s podmínkou 
dodržování splátkového kalendáře. 
 
733  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, ul. Tyršova 320 kategorie „rezerva města“ se slečnou 
Barborou Volmanovou na dobu určitou 6+6 měsíců. 
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734  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina, jako objednatelem 
a společností Alpin Mont Servis, s. r. o., Dubí, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je 
změna rozsahu plnění díla – opravy hudebního altánu v areálu Lázní Kyselka. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
 

735  
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 
243 Kč bez DPH za každý započatý běžný metr trasy. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

736  
Záměr „Rekonstrukce střechy tělocvičen v ZŠ Aléská“ s tím, že realizace akce bude 
zařazena do plánu investic na rok 2014. 
 

737  
Čerpání rozpočtu finančního odboru – za pronájem KD Fontána na setkání občanů zaniklých 
obcí Radovesice, Dřínek, Hetov, Lýskovice a Chotovenka, v celkové výši 8.000 Kč, které se 
koná 12.10.2013. 
 

738  
Odměnu Mgr. Ivaně Svobodové – ředitelce Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres 
Teplice, příspěvková organizace, v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na rozhodnutí MŠMT č. j. 16235-8/2013-5, za 
realizaci inkluzívního vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním, dle návrhu vedoucí 
finančního odboru. 
 

739  
Žádost pana Josefa Derbályho o odpis dlužné částky ve výši 1.333 Kč za nezaplacený 
nedoplatek vyúčtování služeb 2012. 
 

740  
Žádost občanského sdružení Automotosport Osek, o. s., k povolení konání automobilového 
závodu do vrchu na území města Bílina ve dnech 28.09. a 29.09.2013. 
 

 

III. jmenuje 
 

741  
V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace ve 
složení: členové určeni zřizovatelem: pan Ing. Ladislav Kvěch, tajemník městského úřadu 
a předseda konkursní komise pan Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., člen určený ředitelem 
Krajského úřadu Ústeckého kraje paní Jarmila Svobodová, samostatná referentka oddělení 
organizací a koncepcí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu 
a typu příslušné školy nebo školského zařízení Mgr. Mirka Jelínková, ředitelka Mateřské 
školy Hostomice, Husova 308 – příspěvkové organizace, zaměstnanec příslušné právnické 
osoby vykonávající činnost školského zařízení paní Soňa Košútová, vedoucí učitelka 
Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, školní inspektor 
České školní inspekce Mgr. Martina Hrdá, školní inspektorka České školní inspekce, Ústecký 
inspektorát. 
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IV. rozhodla 
 
742  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Hřbitov 
Bílina – obnova zeleně“ je nabídka firmy OK GARDEN, s. r. o., Středokluky. Druhou v pořadí 
je nabídka firmy ZAHRADNÍČEK, s. r. o., Louny.  
 
743  

O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO 
INTEGROVANÉ CENTRUM PREVENCE“ dle ustanovení § 29 zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách takto:  
 
a) Část veřejné zakázky č. 1 - Terénní sociální práce 

 

Pořadí 
uchazečů 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce 

1. Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2-Vinohrady 
2. Kotec, o. s., Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně 

 
b) Část veřejné zakázky č. 2 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (15 – 26 let) 

 

Pořadí 
uchazečů 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce 

1. Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2-Vinohrady 
2. Kotec, o. s., Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně 

 
c) Část veřejné zakázky č. 3 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

Pořadí 
uchazečů 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce 

1. Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2-Vinohrady 
2. Kotec, o. s., Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně 

 
 

V. ukládá 
744  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic připravením 
podkladů pro výběrové řízení na projektovou dokumentaci na přesun sídla městské policie 
na Teplické Předměstí. 
          Taj. (ONI) – 16.10. 
 

745  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic předložením 
pravidelné informace o harmonogramu realizace služeb v integrovaném centru prevence. 
          Taj. (ONI) – 16.10. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
746  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a 
Centrální školní jídelnou Bílina, jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy je převod movitého 
majetku – myčky nádobí a skla, v celkové hodnotě 144.958 Kč. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města.   
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747  
Rozpočtovou změnu č. 119/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 1.499.000 Kč v kapitole 77 – rezerva 
DINA. 
 

748  
Rozpočtovou změnu č. 122/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 2.653.000 Kč v kapitole 77 – rezerva 
na projektové dokumentace. 
 
 

VII. bere na vědomí 
 

749  
Informaci vedoucí finančního odboru o provozních nákladech SK SIAD Bílina.  
 

750  
Informaci vedoucí finančního odboru o nabídce agentury RS DESIGN, Teplice, na vydávání 
Bílinského zpravodaje. 
 

751  
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. 

 

752  
Splnění 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. 
 

753  
Zápis z komise pro školství, kulturu a sport z 09.09.2013. 

 

754  
Žádost rodičů, týkající se zařazení žáků do 1. tříd v Základní škole Za Chlumem. 

 

 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. schvaluje 
 

755  
Společenskou smlouvu společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, dle 
předloženého návrhu. 
 
 

 
 
 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r.  
místostarosta města 

Ing. František Poživil v. r. 
člen rady města 


