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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 2. schůze v roce 2013, 
konané 30. ledna 2013 

 

 

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

35  
Rozpočtovou změnu č. 5/2013 – poskytnutí finanční dotace společnosti DECARO RMG, 
s. r. o., Hostivice, na úhradu částečných nákladů spojených se zajištěním projektu „Odznak 
Všestrannosti Olympijských Vítězů“, v celkové výši 40.000 Kč, z rezervy rady města.   
 
36  
Rozpočtovou změnu č. 6/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Dětským domovem a Školní jídelnou, Tuchlov 47, 
příspěvková organizace, jako příjemcem, na volnočasové aktivity dětí v roce 2013, v celkové 
výši 5.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
37  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Sportovně střeleckým klubem 0715 TS Bílina jako příjemcem na plánované akce v r. 2013, 
v celkové výši 12.000 Kč, ze schváleného rozpočtu města. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.   
 
38  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako příjemcem na plánované akce v roce 2013, v celkové výši 
40.000 Kč a na údržbu trávníku, v celkové výši 250.000 Kč, ze schváleného rozpočtu města. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
39  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SanDóMon Bílina jako příjemcem na úhradu částečných nákladů na Mistrovství Evropy 
v kendó v Berlíně, které se koná 12.–14. dubna 2013, v celkové výši 12.000 Kč, z Programu 
podpory sportu – rezerva pro sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.            
 
40  
Uzavření dohody o provedení práce na finančního manažera a projektového manažera 
projektu „Integrované centrum prevence“, od 1. února 2013. 
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41  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem na 
ostrahu objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, v celkové výši 900.000 Kč, 
ze schváleného rozpočtu města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
42  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „ST 140065 
Bílina, Reko páry na HV – Za Chlumem“ ev. č. smlouvy oprávněného: 4100592397 mezi 
městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Teplárenská, a. s., se 
sídlem v Říčanech, Bezručova 2212/30, PSČ 25101 jako stranu budoucí oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude vlastní smlouvou sjednáno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu v hodnotě 5.000 Kč bez DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
43  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „L057 Bílina, 
oblast Srbsko – kabelizace NN IE – 12 – 4001067“ mezi městem Bílina jako stranou 
zavázanou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02 jako stranu oprávněnou. Předmětem smlouvy je zřízení věcného 
břemene na p. p. č. 1461/8 k. ú. Bílina. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu v hodnotě 605 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
44  
Žádost paní Dagmary Štětkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
45  
Žádost paní Marie Kubastové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
46  
Zřízení pracovního místa sociální pracovník – náhradní rodinná péče, na plný úvazek, dobu 
neurčitou, zařazeného do Městského úřadu Bílina, odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
u orgánu sociálně-právní ochrany dětí k 01.03.2013 a zároveň tak stanovuje celkový počet 
zaměstnanců Městského úřadu Bílina dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j), 
o obcích, v platném znění, od 01.03.2013 na 119, včetně zaměstnanců na mateřské 
a rodičovské dovolené a 22 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce. 
 
47  
Zřízení nového pracovního místa „knihovník“ v městské knihovně a zároveň schvaluje 
stanovení celkového počtu zaměstnanců organizační složky Městské knihovny Bílina na 
9, dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, od 
01.03.2013 na dobu určitou, a to do 31.12.2013. 
 
48  
Podmínky pro užívání klubovny v budově centrální knihovny na Mírovém náměstí v Bílině 
a společenské místnosti v pobočce městské knihovny v ul. M. Švabinského 831, dle návrhu 
členů rady města, s účinností od 01.02.2013. 
 
49  
Poskytnutí finančního příspěvku na provoz Azylového domu Duchcov a Azylového domu 
Osek pro muže a ženy, v celkové výši 10.000 Kč a na provoz Centra „Rodina v tísni“, Osek, 
v celkové výši 20.000 Kč, vše ze schváleného rozpočtu města. 
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50  
Pravidla pro zajištění přístupu k informacím č. 1/2013, platná od 01.02.2013, dle návrhu 
předloženého vedoucí odboru správního a vnitřních věcí. 
 
51  
Program prevence kriminality města Bíliny na rok 2013 a předložení žádosti o dotaci projektů 
prevence do Programu prevence kriminality MVČR na rok 2013 ve výši 1.334.585 Kč. 
Zároveň schvaluje finanční spoluúčast města na projekty prevence kriminality 2013 v celkové 
výši 269.324 Kč, která je tvořena dvěma neinvestičními projekty „Víkendové pobyty 
a příměstský tábor“, „Asistent prevence kriminality“ ve výši 148.928 Kč a investičním 
projektem „Realizace veřejného osvětlení v rizikové lokalitě“ ve výši 120.396 Kč. 
 
 

II. rozhodla 
 
52  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Studii proveditelnosti obchvatu města Bíliny – 
varianta X“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII, odst. 5, Ing. Michalu Urbanskému, Újezdeček, jako 
specializovanou zakázku. 
 
53  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken a vstupních dveří v objektu Hotelu 
U Lva“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, stavební společnosti Cibulka Ledvice, jako 
specializovanou zakázku, a to z důvodu havarijního stavu. 
 
54  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování realizační projektové dokumentace 
na Zateplení objektů Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.“ dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, č. VIII 
odst. 5, Ing. Františku Poživilovi, Bílina, jako specializovanou zakázku. 
 
55  
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) Přístavba výtahu k Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., p. p. č. 427/1 v k. ú. 
Bílina, 

b) Venkovní rampa a stavební úpravy přístupu u LDN A. 

 
III. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

56  
Rozpočtovou změnu č. 3/2013 – přijetí finančního daru pro Klub důchodců I. od Mgr. Anny 
Spáčilové, v celkové výši 5.000 Kč. 
 
57  
Rozpočtovou změnu č. 4/2013 – přijetí finančního daru pro Klub důchodců II. od Mgr. Moniky 
Peterkové, v celkové výši 5.000 Kč. 
 

58  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní 
péče ve spádové oblasti města Bílina mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem a městem 
Bílina jako příjemcem, na období 01.01.–31.12.2013, v celkové výši 700.000 Kč. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
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59  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní 
péče ve spádové oblasti města Bílina mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Hornickou 
nemocnicí s poliklinikou spol. s r. o., Bílina, jako příjemcem, na období 01.01.–31.12.2013, 
v celkové výši 700.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 

60  
Uzavření smlouvy o podmínkách provozování lékařské pohotovostní péče ve spádové 
oblasti města Bílina a poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a 
Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem, na rok 2013, v celkové 
výši 800.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 

61  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a Občanským sdružení MOST 
K NADĚJI jako obdarovaným, na provoz Linky duševní tísně na rok 2013, v celkové výši 
130.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 

62  
Podání žádosti o dotaci z Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce na projekt 
„Lázeňská turistika Bílina – Altenberg“ v maximální výši 200.000 Euro, s 10% spoluúčastí 
města, dle návrhu předloženého panem Michalem Mlejem, členem rady města. 
 

63  
Zakoupení speciálního vozidla s pracovní plošinou Městským technickým službám Bílina 
s použitím rezervního fondu ve výši 1.000.000 Kč na první splátku. 
 

64  
Změnu zřizovací listiny Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvkové organizace 
s účinností od 01.04.2013, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 
 

65  
Dodatek č. 1 k pravidlům „Podpory sociálního začleňování ve městě Bílina“, a to z důvodu 
legislativních změn, dle návrhu předloženého vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.  
 
 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 

66  
Vyčíslení nákladů spojených s žádostí o dotační titul na rekonstrukci objektu inhalatoria 
a Husitské bašty, dle požadavku člena zastupitelstva města, Bc. Aleše Tallowitze. 
 

 

V. bere na vědomí  
 

67  
Splnění usnesení rady města č. 898 z 3. října 2012, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním nabídky na 
zpracování studie proveditelnosti varianty X obchvatu města Bíliny od firem se sídlem 
v Ústeckém kraji, viz usnesení č. 52. 
 
68  
Splnění usnesení rady města č. 1239 z 19. prosince 2012, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru dopravy a vedoucího odboru 
nemovitostí a investic k vypracování vyjádření k příslušným bodům zápisu z komise pro 
životní prostředí, dopravu a bezpečnost z 3. prosince 2012. 
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69  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o průběhu realizace projektu 
Integrovaného centra prevence. 
 
70  
Informaci od paní Lenky Švecové – Rádio Blaník, o akci „Jarní putování Rádia Blaník“ 
z 25.01.2013, která se uskuteční 29.03.2013 v Bílině. 
 
71  
Informaci starosty města o jednání ze zahraniční služební cesty, do německého 
Dippoldiswalde, které se uskutečnilo 18.01.2013.  
 
72  
Zprávu vedoucího odboru nemovitostí a investic týkající se postupu zajišťování podkladů 
k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Zateplení objektů Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o.“  
 
73  
Rozpis zájezdů pro občany města Bíliny v roce 2013, včetně navrhované ceny jízdného, dle 
návrhu předloženého vedoucí odboru správního a vnitřních věcí. 
 
74  
Zápis ze sociálně zdravotní komise z 16.01.2013. 
 
 

VI. stahuje z programu  
 

75  
Mat. č. 36 – Pravidla pro udělení Medaile za zásluhy města Bíliny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


