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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 12. schůze v roce 2014, 
konané 28. května 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
229 KC Kaskáda  30.05.   368 taj. (ONI)  30.06. 
320 taj. (SÚ)  11.06.   463 taj. (ONI)  30.06. 
313  taj. (ONI)   11.06.    184 taj.    23.07.   
344 taj. (ONI)  30.06.   281  taj. (ONI)   15.09.   
359 taj. (ONI)  30.06.  
  
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. schvaluje 
  
429  
Rozpočtovou změnu č. 81/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 153.000 Kč na rozúčtování 
financování projektu „Přátelství bez bariér věku i národnosti“. 
 
430  
Rozpočtovou změnu č. 85/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem ve výši 52.500 Kč 
na školu v přírodě pro 75 žáků, z rezervy pro školy v přírodě. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
431  
Rozpočtovou změnu č. 86/2014 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská na úhradu odpisů roku 2014 
z nově pořízeného majetku ve výši 33.751 Kč – plynový kotel REDFOX.  
 
432  
Rozpočtovou změnu č. 87/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 299.000 Kč na opravu veřejného osvětlení 
v rámci akce „Obnova aleje na Kyselce I. etapa – údržba“. 
 
433  
Rozpočtovou změnu č. 88/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 104.000 Kč, z rezerv nebytového 
hospodářství na údržbu pro mateřské školy. 
 
434  
Rozpočtovou změnu č. 89/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva DINA ve výši 148.000 Kč 
a rezerva PD ve výši 371.000 Kč. 
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435  
Rozpočtovou změnu č. 90/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 612.000 Kč na opravy a investice stavebního 
charakteru v rámci akce „Revitalizace zeleně na základních školách v Bílině“. 
 
436  
Rozpočtovou změnu č. 91/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 98.000 Kč na akci „Oprava bazénu koupaliště 
Kyselka“. Rada města zároveň schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 
městem Bílina a společností Arpáš, s. r. o. Předmětem dodatku je změna technologického 
postupu opravy, výše nákladů a termínu dokončení. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
437  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 a 2332/1 o výměře cca 564 m2 za roční 
nájemné 2.820 Kč a pronájem části pozemkové parcely č. 2313 a 2315 o výměře cca 556 m2 
za roční nájemné 2.780 Kč vše k. ú. Bílina za účelem využití k individuální rekreaci, drobné 
pěstební činnosti nesloužící k podnikání, odpočinkové plochy.   
 
438  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1470/2 o výměře cca 25 m2 k. ú. Bílina 
za účelem využití k individuální rekreaci, drobné pěstební činnosti nesloužící k podnikání, 
odpočinkové plochy.   
 
439  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností GREEN PROJECT, s. r. o., Průhonice, jako zhotovitelem na akci „Revitalizace 
zeleně na základních školách v Bílině“. Předmětem dodatku je úprava místa plnění veřejné 
zakázky, dle projektové dokumentace. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
440  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory mezi městem Bílina jako příjemcem 
podpory a Státním fondem životního prostředí ČR jako poskytovatelem podpory, v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti nemocnice 
s poliklinikou“. Předmětem dodatku je změna termínu pro předložení podkladů pro závěrečné 
vyhodnocení akce a termínu ukončení realizace. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
441  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Ing. arch. 
Františkem Müllerem jako zhotovitelem na zpracování projektové dokumentace 
na revitalizaci a modernizaci Hotelu U Lva. Předmětem dodatku je prodlužení termínu plnění 
do 15.09.2014. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
442  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností JP-KONTAKT, s. r. o., jako dodavatelem na realizaci veřejné zakázky 
s názvem „Dodávky zařízení a vybavení Integrovaného centra prevence“. Předmětem 
dodatku je změna termínu dodání zařízení a vybavení pro ICP. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města.  
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443  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4012367/002 TP-Bílina Pivovarská ppč. 1186/2 
mezi městem Bílina jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., jako 
budoucím oprávněným. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
444  
Uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení (HUP) v souvislosti 
s rekonstrukcí Zelené haly mezi městem Bílina jako stavebníkem a společností RWE 
Distribuční služby, s. r. o., Brno, jako vlastníkem plynárenského zařízení. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
445  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SanDoMon Bílina, o. s., jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na plánované akce v roce 2014, 
hrazeno ze schváleného rozpočtu města, který schválilo zastupitelstvo města 12.12.2013 
usn. č. 275. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.      
 
446  
Uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi městem Bílina 
a společností EKO-KOM, a. s., Praha. Rada města zároveň schvaluje uzavření dodatku č. 1 
k této smlouvě. Předmětem dodatku je umožnění pověření svozové firmy nebo jiné 
organizace výkaznictvím, případně i fakturací jménem města Bíliny. Podpisem smlouvy 
a dodatku pověřuje starostu města. 
 
447  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IE-12-4003570 TP-Bílina – výměna kabelu VN/VBP001 na části 
pozemku p. č. 1932/1 a části pozemku p. č.1977/1 k. ú. Bílina mezi městem Bílina jako 
stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, Teplická 
874/8, PSČ 405 02 zastoupenou společností ENPRO Energo, s. r. o., se sídlem 
ve Valašském Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01 jako stranu budoucí oprávněnou 
z věcného břemene. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
448  
Uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina jako dárcem 
a panem Josefem Horáčkem jako obdarovaným, dle návrhu předloženého členy rady města. 
Podpisem smlouvy pověřuje místostarostu města. 
 
449  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Tomáše Zerzána ve výši 2.213 Kč za nezaplacený 
nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2013. 
 
450  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího podnikání v 1. patře objektu na adrese 
Komenského 38, Bílina, o celkové výměře 38,21 m2 pro využití jako společenská místnost. 
 
451  
Bezplatné poskytnutí části prostor na adrese Teplická 555, pavilon č. 5, Bílina, Úřadu práce 
ČR, krajská pobočka Ústí nad Labem, dle žádosti společnosti Člověk v tísni, o. p. s., 
Šafaříkova 638/24, Praha 120 00.   
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452  
Žádost MŠ Čapkova o použití vlastního investičního fondu na výměnu PVC v herně, třídě, 
skladu hraček a přípravně jídla (kuchyňka) v celkové výši 100.369 Kč. 
 
453  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního investičního fondu na opravu kopírky v celkové výši 
35.000 Kč.  
 
454  
Přijetí finančního daru Základní školou Za Chlumem od společnosti ČEZ, a. s., Praha, 
ve výši 350.000 Kč na projekt „I. etapa pořízení šatních skříněk pro ZŠ Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, p. o.“ 
 
455  
Účetní závěrku příspěvkových organizací zřízených městem Bílina, a to Mateřské škole 
Švabinského, Mateřské škole Čapkova, Mateřské škole Síbova, Základní škole Lidická, 
Základní škole Za Chlumem, Základní škole Aléská, Centrální školní jídelně, Základní 
umělecké škole Gustava Waltera, Domu dětí a mládeže Bílina, Městským technickým 
službám města Bíliny, včetně rozdělení hospodářských výsledků do fondů, k 31.12.2013. 
 
456  
Stanovení celkového počtu zaměstnanců Městského úřadu Bílina dle zákona č. 128/2000 
Sb., § 102 odst. 2 písm. j), o obcích, v platném znění, s účinností od 01.06.2014, na 121 
včetně 4 zaměstnanců realizačního týmu na projekt Zvyšování kvality základního vzdělávání 
na Bílinsku, 3 zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené a 22 zaměstnanců na 
veřejně prospěšné práce. 
 
457  
Stanovení celkového počtu zaměstnanců Městského úřadu Bílina dle zákona č. 128/2000 
Sb., § 102 odst. 2 písm. j), o obcích, v platném znění, s účinností od 01.09.2014, na 131 
včetně 14 zaměstnanců realizačního týmu na projekt Zvyšování kvality základního 
vzdělávání na Bílinsku, 3 zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené a 22 
zaměstnanců na veřejně prospěšné práce. 
 
458  
Výzvu na akci „Zemní práce prováděné při realizaci oprav veřejného osvětlení v ulici 
Opletalova a Fügnerova v Bílině a oprava chodníku v ul. Fügnerova“, dle návrhu 
předloženého vedoucím odboru nemovitostí a investic. 

 
 

II. souhlasí 
 
459  

S převedením částky ve výši 430.000 Kč z rezervního fondu Městských technických služeb 
Bílina do fondu investičního na zakoupení materiálu k výměně stožárů vč. svítidel, kabelů, 
aj. v ul. Opletalova a Fügnerova. 
 

III. rozhodla 
 

460  
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 
„Zemní práce prováděné při realizaci oprav veřejného osvětlení v ulici Opletalova 
a Fügnerova v Bílině a oprava chodníku v ul. Fügnerova“. 
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IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat 

 
461  

Obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných 
prostranstvích, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2013, o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, z 12.12.2013. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
462  
Námitky společnosti HAKIM, s. r. o., podané proti výběrovému řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rekonstrukce bazénové vany koupaliště na Kyselce ve městě Bílina“. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
463  
Žádost společnosti AGC Automotive Czech, a. s., o zajištění opravy veřejného osvětlení 
v Teplické ulici p. č. 3/1 k. ú. Bílina. Rada města zároveň ukládá tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zadáním opravy tohoto veřejného 
osvětlení.         Taj. (ONI) – 30.06. 
 
464  
Postup odboru nemovitostí a investic při realizaci opravy bazénu na koupališti na Kyselce. 
 
 

VII. bere na vědomí 
 
465  
Ústní informaci starosty města k plnění usnesení č. 184, kterým rada města uložila 
tajemníkovi městského úřadu svolat pracovní skupinu ve složení Josef Horáček, 
Mgr. Zdeněk Rendl, Mgr. René Štěpánek, Václav Šlambora, Martin Berger, Ing. Milan 
Vondráček a Ing. Jaroslav Bureš k vypracování koncepce a finanční náročnosti provozu 
a úprav objektu Husitská bašta pro zřízení městského muzea s tím, že jednání budou nadále 
probíhat. 
 
466  
Výzvu člena Zastupitelstva města Bíliny, pana Jaromíra Sochora, k okamžité činnosti ve věci 
podezření na předraženou zakázku „Havarijní rekonstrukce kanalizace v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina“. Rada města zároveň bere na vědomí informace 
vedoucího odboru nemovitostí a investic ohledně postupu v této záležitosti, a to v souladu 
s výzvou současných a bývalých zastupitelů města Bíliny z 24.03.2014, v souladu 
s doporučením právního zástupce města a v souladu s usnesením rady města č. 317 
z 02.04.2014. 
 
467  
Přehled oprav chodníků za I. pololetí roku 2014, předložený odborem nemovitostí a investic. 
 
468  
Předloženou „Analýzu hospodaření a návrh restrukturalizace podniku Městské technické 
služby Bílina, příspěvková organizace“. 
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469  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o uvolněných prostorech po veterináři 
v čp. 58, Žižkovo náměstí, Bílina s tím, že rekonstrukce tohoto prostoru bude zařazena 
do plánu investic v roce 2015. 
 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

 
I. schvaluje 

 

470  
Prominutí plateb společnosti Buldoci, spol. s r. o., za podnájem nebytových prostor – 
restaurace na zimním stadionu v Bílině za měsíce květen, červen a červenec 2014.  
 
471  
Uzavření smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání mezi společností Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jako nájemcem a firmou Autodoprava Prchal jako 
podnájemcem s platností od 01.06.2014. Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti.  
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

MUDr. Jaroslav Čermák v. r. 
člen rady města 


