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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 16. schůze v roce 2014, 
konané 2. července 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
229 KC Kaskáda  23.07.   313  taj. (ONI)   13.08.   
463 taj. (ONI)  23.07.    281  taj. (ONI)   15.09.   
184 taj.    23.07.     
 
Splněná usnesení: 344, 359, 368 
  
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 
  
594  
Rozpočtovou změnu č. 67/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Rekonstrukce objektu integrovaného centra 
prevence“ v celkové výši 487.000 Kč. 
 
595  
Rozpočtovou změnu č. 108/2014 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací na akci „Nejen děti nejen dětem“ pořádané na letním 
amfiteátru na Kyselce 07.06.2014.  
 
596  
Rozpočtovou změnu č. 109/2014 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda na pořádání akcí 
v letních měsících ve výši 280.000 Kč, hrazeno z neinvestiční rezervy finančního odboru.    
 
597  
Rozpočtovou změnu č. 110/2014 – navýšení rozpočtu MŠ Síbova na úhradu odpisů z nově 
pořízeného majetku v celkové výši 11.450 Kč.  
 
598  
Rozpočtovou změnu č. 111/2014 – navýšení rozpočtu MŠ Čapkova ve výši 16.100 Kč 
na školu v přírodě – 23 žáků. Hrazeno z rezervy pro školy v přírodě.  
 
599  
Rozpočtovou změnu č. 112/2014 – přesun 132.000 Kč z rezerv nebytového hospodářství – 
kapitola 07 na akci „Ulice 5. května – etážové topení“, kapitola 77. 
 
600  
Rozpočtovou změnu č. 113/2014 – přesun finančních prostředků odboru nemovitostí 
a investic v rámci schváleného rozpočtu ve výši 100.000 Kč z rozpočtu kap. 04 – vybavení 
výslechové místnosti na kap. 07 – zřízení výslechové místnosti Žižkovo nám. čp. 58, Bílina. 
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601  
Rozpočtovou změnu č. 115/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 4.000 Kč v rámci 
rozpočtu Pečovatelské služby Bílina na vodné a stočné. 
 
602  
Rozpočtovou změnu č. 116/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 700.000 Kč do rezervy na opravy chodníků. 
 
603  
Rozpočtovou změnu č. 117/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 157.000 Kč na realizaci akce „Oprava fasády 
vnitřního atria KC Kaskáda v Bílině“ a ve výši 190.000 Kč na realizaci akce „Oprava 
střešního pláště na objektu zázemí tenisových kurtů v Bílině“. 
 
604  
Rozpočtovou změnu č. 118/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 1.000 Kč na služby 
a 20.000 Kč na běžnou údržbu v klubu důchodců z rezerv oprav nebytového hospodářství. 
 
605  
Rozpočtovou změnu č. 119/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 640.000 Kč na akci „Zateplení centrální školní 
jídelny“. 
 
606  
Rozpočtovou změnu č. 121/2014 – uzavření darovací smlouvy mezi společností Severní 
energetická, a. s., Most, jako dárcem a městem Bílina jako obdarovaným výlučně 
na financování a podporu cílů obdarovaného, konkrétně na sportovní a kulturní účely ve výši 
100.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
607  
Rozpočtovou změnu č. 122/2014 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
dárcem a sdružením Automotosport Osek, o. s., jako obdarovaným v celkové výši 5.000 Kč 
na zakoupení pohárů na automobilové závody do vrchu na území města Bílina 
dne 02.08.2014. 
 
608  
Žádost ZŠ Lidická o použití vlastního investičního fondu na postavení herní cvičební sestavy 
na školním pozemku. Cena sestavy včetně dopadové plochy a veškeré montáže je ve výši 
273.120 Kč. 
 
609  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního investičního fondu v celkové výši 139.000 Kč na: 
 
a) opravu kopírky a tiskárny (výměna válců a tonerů) ve výši 52.000 Kč, 
b) opravu chodníku, přístřešku a zarovnání terénu v Letním amfiteátru na Kyselce ve výši 

10.000 Kč, 
c) zarovnání terénu, výměna zatravňovacích dlažebních kostek po kompletní rekonstrukci 

podia v Letním amfiteátru na Kyselce ve výši 14.000 Kč, 
d) výměna vadných betonových sloupů a shnilých sedáků v Letním amfiteátru na Kyselce 

ve výši 44.000 Kč 
e) oprava elektroinstalace, výměna svítidel za úsporné v Kulturním domě Fontána ve výši 

19.000 Kč.  
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610  
Žádost občanského sdružení Automotosport Osek, o. s., k povolení konání automobilového 
závodu do vrchu na území města Bílina dne 02.08.2014. 
 

611  
Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., Praha, pro ZŠ Lidická za účelem podpory projektu 
„Zkvalitnění výuky žáků ve třídách I. stupně – vybavení výpočetní technikou pro ZŠ“ ve výši 
200.000 Kč. 
 

612  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Lucií 
Volejníkovou jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem částí pozemků parcel 
č. 2313 a 2315 o celkové výměře cca 556 m2

 vše k. ú. Bílina, za účelem využití jako zahrada, 
za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, 
tj. 2.780 Kč/rok.  
 

613  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se stavby 
s názvem „REKO MS Bílina – Mírové náměstí, SPP 1.94003403.2221“, která se dotkne 
pozemků p. č. 70, p. č. 38, p. č. 20, p. č. 107, p. č. 127/1, p. č. 51, p. č. 52, p. č. 55 a p. č. 
66/1 vše k. ú. Bílina, 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, která 
je zastoupena na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem 
v Brně, Plynárenská 499/1, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově na základě 
znaleckého posudku vypracovaného na náklady budoucího oprávněného po vybudování 
stavby. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 

614  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4009166/VB/001 
týkající se stavby s názvem „Kabelová přípojka NN pro p. p. č. 2236 Bílina“ mezi městem 
Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou společností SDĚLMONT, spol. s r. o. 
se sídlem v Mostě, Jana Opletala 1286/25, PSČ 434 01 jako stranu oprávněnou z věcného 
břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 
1.210 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

615  
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru sloužícího podnikání na adrese Komenského 38, 
Bílina o celkové výměře 38,21 m2, mezi městem Bílina jako půjčitelem a Obcí baráčníků 
Jana Žižky z Trocnova se sídlem v Bílině, Komenského 38, jako vypůjčitelem, za účelem 
využití jako společenská místnost s účinností od 01.09.2014, na dobu určitou jednoho roku. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

616  
Uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi městem Bílina jako objednatelem a Regionální 
rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s., jako poskytovatelem, jejímž předmětem 
je administrace výběrových řízení na služby v projektu „Zvyšování kvality základního 
vzdělávání na Bílinsku“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

617  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a organizací Člověk v tísni, 
o. p. s., pobočka Bílina, jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky jsou 3 ks informačních 
promo stolků. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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618  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Stavební 
a obchodní společností Most, s. r. o., jako zhotovitelem na akci „Rekonstrukce objektu 
integrovaného centra prevence“. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce 
v celkové výši 487.000 Kč. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
619  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Stavební a 
obchodní společností Most, s. r. o., jako zhotovitelem, na akci "Rekonstrukce objektu 
integrovaného centra prevence v Bílině", jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 238.292 
Kč a změna přílohy č. 3 smlouvy o dílo - seznam subdodavatelů. 
 
620  
Uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Bílina jako dárcem 
a Mgr. Zdeňkem Rendlem jako obdarovaným, dle návrhu předloženého členy rady města. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
621  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1139/1 o výměře cca 15 m2 k. ú. Bílina za účelem 
využití jako manipulační plochy dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu 
pozemků města Bíliny.  
 
622  
Ukončení nájemní smlouvy ze 04.11.1994 ve znění dodatku č. 1 z 30.03.2005, uzavřené 
mezi panem Martinem Lobkowiczem jako pronajímatelem a městem Bílinou jako nájemcem, 
jejíž předmětem je pronájem pozemku p. č. 830/11, dohodou o ukončení nájmu ke dni 
podpisu dohody. Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
 
623  
Doplnění usnesení č. 588 z 25.06.2014, kterým byla jmenována paní Halka Žáčková, 
ředitelkou Kulturního centra Kaskáda, Bílina, příspěvková organizace, s účinností 
od 10.07.2014. Usnesení se doplňuje o stanovení zkušební doby v délce 6 měsíců. 
 
624  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Krasimíra Denkova ve výši 1.752 Kč za nezaplacený 
nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2013. 
 
625  
Výzvu na akci „Odstranění havarijního stavu Hotelu U Lva v Bílině“. 
 
626  
Zahraniční služební cestu do slovenského partnerského města Stropkov, a to v termínu 
od 01.08. do 04.08.2014 za účasti pana Josefa Horáčka, starosty města a Mgr. Reného 
Štěpánka, člena rady města. 
 

II. souhlasí 
 
627  

S nainstalováním odkládacích schrán pro doručovatelku na pozemcích p. č. 937/1 v k. ú. 
Bílina u domu čp. 866 v ul. Litoměřická, p. č. 1683/1 v k. ú. Bílina u domu čp. 623 v ul. 
Antonína Sovy a p. č. 380/55 v k. ú. Bílina-Újezd u garážového bloku v Jižní ul. na žádost 
České pošty s. p., Jateční 436/77, Ústí nad Labem s tím, že při její instalaci nedojde 
k poškození případné okolní vegetace. 
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628  
Se zařazením areálu bývalých kasáren Bílina do Národní databáze brownfieldů spravované 
Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. 
 
629  
S obsahem a distribucí otevřeného dopisu Mgr. Zdeňka Rendla, místostarosty města, pro 
občany města Bíliny. 
 

III. rozhodla 
 

630  
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Odstranění havarijního stavu Hotelu U Lva 

v Bílině“. 

 

631  

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 
„Výměna podlahy velké tělocvičny v ZŠ Aléská 270 Bílina“. 
 

632  

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 
„Odvětrání velké tělocvičny v ZŠ Aléská 270 Bílina“. 
 

633  

O pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Zateplení školní jídelny a domů s pečovatelskou 
službou“ zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách – Část 1. – Zateplení objektu Centrální školní jídelny, Bílina, takto: 
 
Pořadí Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče 

1. Petr Arpáš, s. r. o., Bílina 
2. Bytostav Ústí, s. r. o., Ústí nad Labem 
3. TEPO, spol. s r. o., Litvínov 
4. HAVI, s. r. o., Teplice 
5. 1. Pražská stavební, s. r. o., Praha 3-Žižkov 
6. P-BUILDING, spol. s r. o., Chomutov 
7. JETCON, spol. s r. o., Chomutov 

 

634  

O pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Zateplení školní jídelny a domů s pečovatelskou 
službou“ zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách – Část 2. – Zateplení Domu s pečovatelskou službou č. p. 582/27, Bílina, takto: 
 
Pořadí Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče 

1. Bytostav Ústí, s. r. o., Ústí nad Labem 
2. Petr Arpáš, s. r. o., Bílina 
3. P-BUILDING, spol. s r. o., Chomutov 
4. Pražská stavební, s. r. o., Praha 3-Žižkov 
5. HAVI, s. r. o., Teplice 
6. JETCON spol. s r. o., Chomutov 
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635  

O pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Zateplení školní jídelny a domů s pečovatelskou 
službou“ zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách – Část 3. – Zateplení Domu s pečovatelskou službou č. p. 583/28, Bílina, takto: 
 
Pořadí Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče 

1. Bytostav Ústí, s. r. o., Ústí nad Labem 
2. Petr Arpáš, s. r. o., Bílina 
3. P-BUILDING, spol. s r. o., Chomutov 
4. Pražská stavební, s. r. o., Praha 3-Žižkov 
5. HAVI, s. r. o., Teplice 
6. JETCON, spol. s r. o., Chomutov 

 

636  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 
ZŠ Lidická“ dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, Stanislavu Tejčkovi Elektroservis, Bílina, 
na základě poptávkového řízení. 
 
637  

O pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště Bílina – Teplické 
předměstí III. etapa“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, takto: 
 
Pořadí Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče 

1. INSKY, spol. s r. o., Nový Svět 100, Ústí nad Labem 
2. Petr Arpáš, s. r. o., Čsl. armády 886/12, Bílina 
3. HERKUL, a. s., Rybná 682/14, Praha 1-Staré Město 
4. EKOSTAVBY Louny, s. r. o., Václava Majera 573, Louny 
5. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a. s., Okounov 65, Klášterec nad Ohří 

 
 

IV. vydává 
 
638  

Volební řád školských rad zřízených při Základní škole, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace, při Základní škole, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace a při Základní škole, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 
příspěvková organizace. Volební řád nabývá účinnosti 01.08.2014. 
 
 

V. určuje 
 
639  

Plat a jeho složky v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády 
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě paní Halce Žáčkové, 
ředitelce Kulturního centra Kaskáda v Bílině, příspěvková organizace s účinností 
od 10.07.2014, dle návrhu vedoucí finančního odboru.  
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VI. zamítá 
 
640  
Žádost Centra české historie, o. p. s., o poskytnutí finančního daru na realizaci projektu 
100. výročí rozpoutání 1. světové války.  
 
641  
Žádost občanského sdružení Elite handicap sport o poskytnutí finančního daru 
na soustředění handicapovaných sportovců.  
 
642  
Žádost paní Danuše Šloserové o pronájem nemovitých věcí – pozemku p. č. 861/332 
a p. č. 861/70 jejíž součástí je stavba bez čp./če. vše v k. ú. Bílina-Újezd.  
 
643  
Žádost o spoluúčast na projektu „Sociální automobil“ společnosti Kompakt, spol. s r. o. 
 
 

VII. bere na vědomí 
 
644  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 09.06.2014. 
 
645  
Splnění usnesení č. 344 z 23.04.2014, kterým rada města schválila záměr rekonstrukce 
komunikací mezi garážemi Za Chlumem u pasovky a zároveň uložila tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním projektové dokumentace. 
 
646  
Splnění usnesení č. 368 z 23.04.2014, kterým rada města vzala na vědomí postup odboru 
nemovitostí a investic při řešení žádosti Miluše Mayerové a uložila tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zadáním stavebních prací 
a statického zajištění opěrné zdi parkoviště na parcele 615/2 k. ú. Bílina. 
 
647  
Splnění usnesení č. 359 z 23.04.2014, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zadáním zpracování studie na bezbariérový 
přístup do plavecké haly. 
 
648  
Plnění usnesení č. 463 z 28.05.2014, kterým rada města vzala na vědomí 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 uložila tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího 
odboru nemovitostí a investic zadáním opravy tohoto veřejného osvětlení a prověřením 
možnosti vybudování parkoviště v areálu bývalých kasáren. 
 
649  
Plnění usnesení č. 745 z 20.09.2013, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic předložením pravidelné informace 
o harmonogramu realizace služeb v Integrovaném centru prevence.  
 
650  
Harmonogram postupu prací na projektu Integrovaného centra prevence, předložený 
odborem nemovitostí a investic. 
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651  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení žádosti obyvatel domu Jenišovská č. p. 242 
a 243 a ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic zadáním odstranění pískoviště.  
 
652  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení zlepšení přístupnosti plaveckého a zimního 
stadionu a ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic zařazením těchto akcí do návrhu rozpočtu pro rok 2015.  
 
653  
Ústní informaci pana Josefa Horáčka, starosty města, ze zahraniční služební cesty 
v polském městě Bilgoraj, která se uskutečnila od 20.06. do 23.06.2014. 
 
 

VIII. nezaujala stanovisko 
 

654  
K poskytnutí slevy na nájemném nájemci Hotelu U Lva, Mírové náměstí 91, 92 Bílina 
společnosti WAMB, v. o. s., dle žádosti nájemce v souladu s nájemní smlouvou platnou 
od 01.11.2012. 
 
 

IX. stahuje z programu 

 
655  
Mat. č. 447 – rozpočtovou změnu č. 120/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 
900.000 Kč na akci „Hornická nemocnice s poliklinikou, Bílina – rekonstrukce ambulance“. 
 
 

 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 


