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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 15. schůze v roce 2013, 
konané 17. července 2013 

 

 

Usnesení s termínem č.: 
509 taj. (OD)  24.07. 
1180 taj. (ONI)  14.08. 
281 taj. (ONI)  14.08. 
 

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 
 
 
588  
Rozpočtovou změnu č. 102/2013 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 49.200 Kč na školu 
v přírodě 82 žáků, z rezervy pro školy v přírodě.  
 
589  
Rozpočtovou změnu č. 103/2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 22.200 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem na 
školu v přírodě 37 žáků, z rezervy pro školy v přírodě. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
590  
Rozpočtovou změnu č. 104/2013 – navýšení rozpočtu DDM Bílina na úhradu odpisů ve výši 
1.224 Kč na nově pořízený majetek – klimatizační set.  
 
591  
Vyplacení náhrady škody v částce 1.000 Kč paní Sandře Tížkové, jako spoluúčast za škodu 
vzniklou na místní komunikaci. 
  
592  
Žádost ZŠ Lidická o použití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Lidická v celkové 
výši 92.272 Kč na pořízení interaktivní tabule SMART Board 680 ve výši 65.582 Kč a 
datového projektoru OPTOMA X305ST ve výši 26.690 Kč, obojí od firmy AV MEDIA, a. s., 
Ústí nad Labem.   
 
593  
Účetní závěrku příspěvkové organizace KC Kaskáda k 31.12.2012 s tím, že hospodářský 
výsledek zůstane nerozdělený.  
 
594  
Záměr pronájmu části pozemku parcely č. 2093/3 k. ú. Bílina o  výměře cca 103 m2 
za účelem využití jako manipulační plocha.   
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595  
Záměr pronájmu části pozemku parcely č. 927/25 k. ú. Bílina o  výměře 23 m2 za účelem 
využití jako manipulační plocha.   
 
596  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „Zabezpečení 
kabelu Severočeských dolů, a. s., Bílina – nábřeží“ ev. č. smlouvy oprávněného: VB 4/2013 
mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností Severočeské doly a. s., se sídlem 
v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01 jako stranu oprávněnou z věcného 
břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 
44.794,20 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
597  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se stavby s názvem „u521 TP Bílina, 
Pražská – kabelizace NN“ ev. č. smlouvy oprávněného: IE – 12 – 4001357/103 mezi městem 
Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - 
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 4.451 Kč + DPH. 
Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 
598  
Stanovisko bytové komise dle zápisu z 03.07.2013, včetně bytového pořadníku na II. pololetí 
roku 2013, dle návrhu předloženého bytovou komisí. 
 
599  
Složení komise pro otevírání obálek a složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek uchazečů v otevřeném řízení na veřejnou zakázku „Obnova a přenesená správa 
veřejného osvětlení ve městě Bílina“.  
 
600  
Žádost společností FAREBO, s. r. o., Most-Velebudice o ukončení smlouvy o nájmu č. 583 
nebytových prostor na Mírovém náměstí 71, Bílina, uzavřené mezi městem jako 
pronajímatelem, a to dohodou k 31.07.2013. 
 
601  
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 71, přízemí o celkové 
výměře 31,98 m2. 
 
602  
Výzvu, návrh smlouvy o dílo, a návrh na oslovení pěti firem k podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby „Hřbitov Bílina – obnova zeleně“. 
 
 

II. souhlasí 
 
 
603  
S umístěním/výstavbou rodinných domů, vč. inženýrských sítí a komunikací – lokalita 
„Rybíz“, na p. p. č. 407/1, 407/4 a 407/5, vše k. ú. Bílina, manželů Lenky a Jaroslava 
Třešňákových a pana Jaromíra Třešňáka, kteří jsou na základě plné moci zastoupeny 
Ing. Gabrielou Hlavsovou na dobu pěti let.   
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604  
Se žádostí Asociace nositelů legionářských tradic o použití znaku města na internetových 
stránkách a v časopisu Historický kaleidoskop. Znak města bude použit v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 o městských symbolech a jejich užívání. Znak 
lze užívat v barevném i monochromním provedení v podobě dané popisem dle čl. I této 
vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem.    
 
 

III. rozhodla 
 
 
605  
O neuplatnění přednostního práva bezúplatného zpětvzetí pracovní plošiny a zároveň 
souhlasí s odprodejem pracovní plošiny ve vlastnictví Městských technických služeb Bílina 
přes autobazar.  
 
606  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Osobní automobil pro MěÚ“ dle směrnice 
č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, č. VIII odst. 5, společnosti Autocentrum Elán, s. r. o., Teplice, jako specializovanou 
zakázku, a to na základě realizovaného poptávkového řízení.  
 
607  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Hřbitov Bílina – obnova zeleně“ dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, dále dle ustanovení Ministerstva pro místní rozvoj – Závazných postupů pro zadávání 
zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci Zákona o veřejných 
zakázkách a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP – verze ke dni 
18.12.2012, účinné od 1.1.2013 a dle čl. 7 Směrnice MŽP č. 3/2011. 
 
608  
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: 
„Přístavba osobního výtahu k radnici v Bílině“. 
 
 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
609  
Záměr prodeje movitého majetku „Mostová váha s vážním domkem“ obálkovou metodou, 
kdy vyvolávací cena je zůstatková hodnota majetku, tj. 28.458 Kč. 
 
610  
Rozpočtovou změnu č. 100/2013 – přijetí státní dotace na meliorační činnost ve výši 
2.000 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
611  
Rozpočtovou změnu č. 101/2013 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
15.894 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
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V. bere na vědomí 
 
 
612  
Vyhodnocení bytového pořadníku za I. pololetí 2013 zpracované bytovou komisí. 
 
613  
Informace vedoucího odboru nemovitostí a investic ohledně jednání se společností Siemens 
týkající se výběrového řízení na obnovu a přenesenou správu veřejného osvětlení ve městě 
Bílina. 
 
 

 
R A D A   M Ě S T A 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 
 
 

I. schvaluje 
 
 
614  
Účetní závěrku společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, za rok 2012 
a zároveň schvaluje ponechání vykázaného zisku ve výši 4.542.731,79 Kč jako nerozdělený 
zisk minulých let pro krytí případných ztrát let budoucích, dle návrhu předloženého 
jednatelem společnosti, RNDr. Jaroslavem Herzingerem.  
 
615  
Organizační schéma společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
s platností od 01.08.2013. 
 
616  
Mimořádnou odměnu jednatelům Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bílina, dle 
návrhu členů valné hromady. 
 

 
II. jmenuje 

 
 
617  
Ing. Janu Hranáčovou členkou dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. 
 
 
 

III. bere na vědomí 
 
 
618  
Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti k 31.12.2012 a návrh 
jednatele na rozdělení zisku společnosti za rok 2012. 
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619  
Aktualizované znění společenské smlouvy společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, předložené Advokátní společností Dostál & Sorokáč.  
 
620  
Rezignaci Ing. Petra Rosenkranze na funkci člena dozorčí rady společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a to k 01.10.2012, MUDr. Miloslavy Prejzové 
k 20.11.2012, MUDr. Aleny Jelínkové a Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D. k 15.07.2013. 
 
621  
Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
které se uskutečnilo 15.07.2013, včetně jednacího řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl 
místostarosta města 


