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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, 
konané 17. prosince 2014 

 
Usnesení s termínem č.: 
229 KC Kaskáda   28.01.2015 
1095 ONI    31.01.2015 
 
Splněné usnesení č.: 1025 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
 
1190  
Rozpočtovou změnu č. 183/2014 – přesuny finančních prostředků v celkové výši 3.052.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí na projekt „Zvyšování kvality 
základního vzdělávání na Bílinsku“. 
 
1191  
Rozpočtovou změnu č. 191/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí – uvnitř kapiloty 08 odd. § 61 71, odd. § 61 12 
a odd. § 36 32, v celkové výši 374.000 Kč. 
 
1192  
Rozpočtovou změnu č. 242/2014 – přijetí dotace od krajské pobočky Úřadu práce ČR ve výši 
40.000 Kč na zajištění výkonu pěstounské péče pro rok 2014. 
 
1193  
Rozpočtovou změnu č. 255/2014 – přesun finančních prostředků v celkové výši 5.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu Pečovatelská služba Bílina. 
 
1194  
Rozpočtovou změnu č. 257/2014 – uzavření smlouvy o reklamě a propagaci mezi městem 
Bílina a společností ČEZ, a. s., jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků ve výši 
100.000 Kč na financování akce „Zhotovení nástěnných a lentikulárních kalendářů a diářů pro 
rok 2015“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1195  
Rozpočtovou změnu č. 259/2014 – přijetí dotace ve výši 130.000 Kč z Euroregionu Krušnohoří 
na projekt „Přátelství bez bariér věku i národnosti“. 
 
1196  
Rozpočtovou změnu č. 260/2014 – přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí 
na akci „Zateplení Centrální školní jídelny – Bílina“ ve výši 1.424.000 Kč. 
 
1197  
Rozpočtovou změnu č. 261/2014 – přijetí finanční dotace z Operačního programu Životního 
prostředí na akci „Zateplení DPS čp. 582/27“ ve výši 1.209.000 Kč. 
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1198  
Rozpočtovou změnu č. 262/2014 – přijetí finanční dotace z Operačního programu Životního 
prostředí na akci „Zateplení DPS čp. 583/28“  ve výši 1.182.000 Kč. 
 
1199  
Rozpočtovou změnu č. 263/2014 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 30.000 Kč na 
lyžařský výcvik 30 žáků – z rezervy pro školy v přírodě.  
 
1200  
Rozpočtovou změnu č. 264/2014 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 6.285 Kč na 
úhradu odpisů roku 2014 z nově pořízeného majetku – serveru a interaktivní tabule. 
 
1201  
Rozpočtovou změnu č. 265/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 20.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic na opravu elektro rozvodů v Hornické 
nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
1202  
Rozpočtovou změnu č. 266/2014 – přesun finančních prostředků v celkové výši 422.000 Kč 
na akce odboru nemovitostí a investic, dle předloženého návrhu. 
 
1203  
Rozpočtovou změnu č. 267/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 30.000 Kč na akce 
odboru nemovitostí a investic, dle předloženého návrhu. 
  
1204  
Rozpočtovou změnu č. 268/2014 – přesun finančních prostředků v celkové výši 17.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu Městské knihovny v Bílině. 
 
1205  
Rozpočtovou změnu č. 269/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 70.000 Kč na opravu objektu „Katovny“, 
Břežánská 49. 
 
1206  
Rozpočtovou změnu č. 271/2014 – uzavření smlouvy o zabezpečení propagace a reklamy 
mezi městem Bílina jako dodavatelem a společností Severočeské vodovody a kanalizace, 
a. s., Teplice, jako odběratelem. Za služby uvedené ve smlouvě obdrží město Bílina finanční 
prostředky ve výši 85.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1207  
Opětovné zveřejnění záměru nájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 
71, přízemí, Bílina o celkové výměře 31,98 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu 
z prostor sloužících  podnikání.  
 
1208  
Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání – kancelář ostrahy areálu 
lázní o celkové výměře 34,50 m2 formou dodatku ke smlouvě č. 573 uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a společností Mostecká BS, s. r. o., Františka Halase 845, Most 
434 01, s platností do 31.01.2015. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1209  
Prodloužení platnosti smlouvy na ostrahu lázní mezi městem Bílina a společností Mostecká 
BS, s. r. o., Františka Halase 845, Most, formou dodatku č. 1, na dobu určitou, s účinností od 
01.01.2015 do 31.01.2015. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
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1210  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene týkající se stavby s názvem 
„REKO MS Bílina – Studentská“, která se dotkne pozemků p. č. 1186/1, 1194/1, 1194/27, 
1195/1, 1199, 1461/1, 1461/8, 1505/1, 1505/3, 1585, 1595/1, 1595/2 a 1595/3 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 za cenu 192 Kč/bm (bez DPH). Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
1211  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IP-12-4004997/002 týkající se stavby zařízení distribuční soustavy „Kabelové vedení 
NN včetně rozpojovací skříně“, která se dotkne pozemku p. č. 861/198 k. ú. Bílina-Újezd mezi 
městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, která je zastoupena na základě plné moci 
obchodní společností Elektromontáže Procházka, s. r. o., se sídlem v Radovesicích, č. p. 169, 
jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu 
neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 100 Kč/bm (bez DPH). 
Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   

 
1212  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene týkající se stavby elektro 
přípojky pro plynárenské zařízení „REKO STL RS Bílina – město, SPP 1.94001688.2326“, 
která se dotkne pozemku p. č. 160/15 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 za dohodnutou částku 192 Kč/bm (bez DPH). Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
1213  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene týkající se stavby „Bílina, 
Komenského, Zámecká, Mírové náměstí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, která se 
dotkne pozemku p. č. 127/1, 108, 107, 70 k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
povinnou z věcného břemene a společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., se 
sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za 
dohodnutou částku 200 Kč/bm (bez DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
1214  
Výpověď z nájemní smlouvy, která byla uzavřena 21.09.2012 mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a společností JTH Property, a. s., jako nájemcem na pozemky p. č. 2273 
a 2270/17 k. ú. Bílina, včetně jejich součástí, a to dohodou k 31.12.2014. Podpisem dohody 
pověřuje starostu města. 
 
1215  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 330, která byla uzavřena 02.02.2009 mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a panem Imrichem Berkim jako nájemcem na část pozemku p. č. 2332/1 
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k. ú. Bílina, a to dohodou k 31.12.2014. Podpisem dohody pověřuje starostu města. Zároveň 
schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2332/1 o výměře cca 481 m2 k. ú. Bílina 
za účelem využití jako zahrady dle směrnice č. 4/2014 z 19.03.2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny.   
 
1216  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 96, která byla uzavřena 20.01.1992 mezi městem Bílinou 
jako pronajímatelem a panem Vladimírem Kadeřábkem jako nájemcem na část pozemku p. č. 
1636/12 k. ú. Bílina, a to dohodou k 31.12.2014. Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
Zároveň schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1636/12 o výměře cca 181 m2 k. ú. 
Bílina za účelem využití jako zahrady dle směrnice č. 4/2014 z 19.03.2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny.   

 
1217  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Karlem 
a Soňou Kozibrádkovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku 
p. č. 2167/1 o výměře cca 374 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci, drobné 
pěstební činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků 
města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 1.870 Kč. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1218  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Evou Halendovou 
jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 2167/1 o výměře 
cca 450 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci, drobné pěstební činnosti, za 
cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 5 Kč/m2/rok, 
tj. 2.250 Kč. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1219  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Jiřím Deákem 
jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 2158 o výměře 
cca 680 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci, drobné pěstební činnosti, za 
cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 5 Kč/m2/rok, 
tj. 3.400 Kč. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1220  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Martinou 
Dřínkovou jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 2315 
o výměře cca 501 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci a drobné pěstební 
činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 
5 Kč/m2/rok, tj. 2.205 Kč. Rada města zároveň souhlasí s umístěním montované chatky na 
tomto pozemku. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1221  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Danou Holečkovou 
jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem částí pozemků parcel č. 1595/1 
o  výměře cca 185 m2

 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci, drobné pěstební 
činnosti, za cenu dle obálkové metody, tj. 2.000 Kč/rok a zároveň zamítá žádost pana Josefa 
Lehkého o pronájem tohoto pozemku. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1222  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Jiřím a Věrou 
Kodadovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 108/1 
o výměře cca 120 m2 k. ú. Bílina-Újezd, za účelem využití k individuální rekreaci, drobné 
pěstební činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků 
města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 600 Kč. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
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1223  
Záměr pronájmu části p. p. č. 2313 k. ú. Bílina o výměře cca 969 m2 za účelem využití 
k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny s přednostním právem pronájmu pro manžele Matějkovi.  
 
1224  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1005/1 o výměře cca 150 m2 k. ú. Bílina za účelem využití 
k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
1225  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 129 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. 
 
1226  
Záměr pronájmu pozemkových parcel č. 2273, 2270/17 k. ú. Bílina, včetně stavby 
autobusového nádraží na nich ležících, za cenu dle návrhu vedoucího stavebního úřadu.  
 
1227  
Záměr výpůjčky staveb v objektu bývalé skládky Chotovenka – budova bez č. p. na stavební 
parcele 93 k. ú. Chotovenka o výměře 157 m2 – jiná stavba, budova bez č. p. na stavební 
parcele 94 k. ú. Chotovenka o výměře 192 m2 – garáž, na dobu určitou, a to do 31.12.2015.  
 
1228  
Uzavření kupní smlouvy mezi panem Zdeňkem Rudou, Světec, jako prodávajícím a městem 
Bílina jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě německého ovčáka s průkazem původu za 
cenu 25.000 Kč pro potřeby Městské policie Bílina. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1229  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 229 z 19.03.2014, kterým bylo řediteli příspěvkové 
organizace KC Kaskáda uloženo odstranit nedostatky zjištěné ve výsledcích veřejnosprávní 
kontroly odboru interního auditu č. 1/2014, a to do 28.01.2015.  
 
1230  
Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
v roce 2015 na 25. 
 

II. zamítá 
 
 
1231  
Žádost pana Stanislava Nováka o přidělení bytu ve vlastnictví města. 
 
 

III. souhlasí 
 
 
1232  
S použitím znaku města v obrazové příloze bakalářské práce pana Petra Houzara. 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.    
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IV. bere na vědomí 
 
 
1233  
Sdělení Ing. Jany Šimkové o ukončení činnosti vedoucí redakce Bílinského zpravodaje, a to 
k 07.02.2015. 
 
1234  
Dopis Nadace Charty 77 s poděkováním za nominaci Klubu důchodců I, pod vedením paní 
Alžběty Fialové, na cenu SenSen 2014 a za podporu seniorů v našem městě. 
 
1235  
Nabídku společnosti QPS, s. r. o., Bystřany, na optimalizaci nákladů za elektrickou energii 
v rámci veřejného osvětlení. 
 
1236  
Informaci vedoucí finančního odboru o stavu finančních prostředků za volební období 2010-
2014. 
 
1237  
Cenové nabídky předložené odborem nemovitostí a investic na zjišťovací studii pro možnosti 
financování rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Bílina. 
 
1238  
Odstoupení Úřadu práce ČR, krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 18, 400 01 Ústí 
nad Labem, od uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání na adrese Mírové 
náměstí 71, Bílina, o celkové výměře 31,98 m2. 
 
1239  
Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z 5. prosince 2014. 
 
1240  
Splnění usnesení č. 1025 z 22.10.2014, kterým bylo ředitelce KC Kaskáda uloženo uvést do 
souladu stav investičního fondu s peněžními prostředky na investičním účtu. 
 

 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

I. schvaluje 
 

1241  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele z 10.05.2011 ve znění dodatku č. 1, podle 
ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích ve spojení s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK, 
jehož předmětem je doplnění čl. V o odst. 7, dle předloženého návrhu, s účinností od 
01.01.2015.  
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II. nezaujala stanovisko 
 
 
1242  
K žádosti jednatele společnosti o poskytnutí mimořádné odměny ve formě příspěvku na 
penzijní připojištění se státním příspěvkem zpětně. 
 
 

 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. schvaluje  
 

1243  
Návrh jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, RNDr. Jaroslava 
Herzingera, na oslovení společnosti Auditep, s. r. o., Bílina, pro zpracování auditu hospodaření 
společnosti za rok 2014. 
 
1244  
Podnikatelský plán společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na rok 2015, 
dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, RNDr. Jaroslavem Herzingerem.  
 
1245  
Odpis nedobytných pohledávek společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
za rok 2012–2013, v celkové výši 67.063 Kč, dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, 
RNDr. Jaroslavem Herzingerem.  
 
1246  
Návrh jednatele společnosti na předložení žádosti o prominutí splátky dluhu radě a následně 
zastupitelstvu města.  
 
1247  
Poskytování stravenek, poukázek na nákup potravin nebo jiných obdobných plnění jednatelům 
společnosti za podmínek, za nichž jsou poskytovány zaměstnancům společnosti, s účinností 
dnem schválení. 
 
1248  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, RNDr. Jaroslava Herzingera, jehož předmětem je doplnění čl. VI 
odst. 6.1 o písm. e), dle předloženého návrhu, s účinností dnem schválení. 
 
1249  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, Mgr. Reného Štěpánka, MBA, jehož předmětem je doplnění čl. VI 
odst. 6.1 o písm. e), dle předloženého návrhu, s účinností dnem schválení. 
 
1250  
Odměnu jednateli společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, RNDr. 
Jaroslavu Herzingerovi, dle návrhu členů rady města. 
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1251  
Odměnu jednateli společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, Mgr. Renému 
Štěpánkovi, MBA, dle návrhu členů rady města. 
 
 

II. pověřuje 
 
 
1252  
Jednatele společnosti vyhotovením a podpisem smlouvy o podnájmu s odkládací podmínkou, 
mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako nájemcem 
a MUDr. Alenou Jelínkovou jako podnájemcem, jejímž předmětem bude podnájem nebytových 
prostor v 1. NP pavilonu E o celkové výměře 76,28 m2 s tím, že právní následky nastanou 
dnem nabytí účinnosti smlouvy o poskytování zdravotní péče nestátním zdravotnickým 
zařízením – ordinace plicní ambulance, nejpozději však do 28.03.2015. 

 
 

III. bere na vědomí 
 
 
1253  
Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z 5. prosince 2014. 
 
1254  
Žádost MUDr. Aleny Jelínkové o umožnění převodu části činnosti – provozu plicní ambulance 
a pověřuje jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jednáním 
v této věci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl, MBA 
místostarosta města 

 


