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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 17. schůze v roce 2014, 
konané 23. července 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
313  taj. (ONI)   13.08.    281  taj. (ONI)   15.09. 
463 taj. (ONI)  27.08.    229 KC Kaskáda  30.11.  
  
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 
 
 
656  
Rozpočtovou změnu č. 106/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Elite handicap sport jako příjemcem, na 
soustředění handicapovaných sportovců v měsíci červenci a srpnu 2014 v Bílině.  Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  
    
657  
Rozpočtovou změnu č.120/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 900.000 Kč na akci „HNsP – rekonstrukce ambulance“. 
 
658  
Rozpočtovou změnu č. 123/2014 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a panem Karlem Bažantem jako příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru ve výši 10.000 Kč na uspořádání 10. ročníku amatérského nohejbalového 
turnaje o pohár starosty města Bíliny, který se koná 06.09.2014 v Bílině. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
659  
Rozpočtovou změnu č. 124/2014 – navýšení rozpočtu Základní školy, Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 8.000 Kč z rozpočtu odboru dopravy, na 
výjezdy na Dětské dopravní hřiště v Mostě.   
 
660  
Rozpočtovou změnu č. 125/2014 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Klubu 
důchodců I., Aléská 265, Bílina, ve výši 4.000 Kč na dovybavení klubu nábytkem. 
 
661  
Rozpočtovou změnu č.126/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 140.000 Kč na sanaci suterénu ZŠ Lidická. 
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662  
Rozpočtovou změnu č.127/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 62.000 Kč na akci „DDM – úprava bočního vstupu“. 
 

663  

Rozpočtovou změnu č.128/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 206.000 Kč na akci „Oprava chodníku naproti Speciálním 
stavbám Most“. 
 
664  
Rozpočtovou změnu č. 129/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 33.000 Kč na akci „Oprava zdi u parkoviště – 
Žižkovo údolí“. 
 
665  
Rozpočtovou změnu č. 130/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Dětským domovem a Školní jídelnou, Tuchlov 47, 
příspěvková organizace, jako příjemcem, na zájmovou činnost dětí v průběhu prázdnin a ve 
II. pololetí roku 2014. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
666  
Rozpočtovou změnu č.131/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 576.000 Kč na akci „Fügnerova chodník – oprava“. 
 
667  
Rozpočtovou změnu č.132/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 160.000 Kč do rezervy na opravy chodníků. 
 
668  
Rozpočtovou změnu č. 134/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 150.000 Kč na akci „Oprava městské 
infrastruktury v ul. 5. května“. 
 
669  
Rozpočtovou změnu č. 135/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 200.000 Kč z rezerv nebytového hospodářství 
na běžnou údržbu mateřských škol. 
 
670  
Rozpočtovou změnu č. 136/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 200.000 Kč na akci „Parková úprava areálu 
HNsP – mobiliář (lavičky, koše apod.)“. 
 
671  
Rozpočtovou změnu č. 137/2014 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda na pořádání akcí v letních 
měsících ve výši 550.000 Kč, z neinvestiční rezervy finančního odboru.    
 
672  
Rozpočtovou změnu č. 139/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 205.000 Kč na údržbu městského 
mobiliáře. 
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673  
Rozpočtovou změnu č. 140/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 – rezerva na drobné investiční náklady ve 
výši 71.000 Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši 795.000 Kč. 
 
674  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
SIM stavby, s. r. o., Ústí nad Labem, na akci „Stavební úpravy – pavilon A – sociální služby 
poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče v areálu HNsP Bílina“. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
 
675  
Uzavření smlouvy č. 11097766 o poskytnutí podpory ve výši 12.821,50 Kč mezi městem Bílina 
jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí ČR jako poskytovatelem 
podpory, na projekt s názvem „Hřbitov v Bílině – obnova zeleně“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
676  
Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně plnit 
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů, ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce technologie chlazení na Zimním stadionu 
v Bílině“, a to v následujícím složení, včetně náhradníků: Ing. Miroslav Mikyna (Ing. Petr 
Dudek), Ing. Jaroslav Bureš (Tomáš Pavel), Mgr. Petr Bouda (Pavel Prchal), Ing. Monika 
Pánovová (Ing. Renata Straková), Mgr. Zdeněk Rendl (Mgr. René Štěpánek).  
 
677  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího  podnikání na adrese Teplická 555, pavilon 
č. 1 o celkové výměře zastavěné plochy 463,36 m2 pro využití poskytování sociálních služeb 
včetně fakultativních činností.   
 
678  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího  podnikání na adrese Mírové náměstí 46, 
Bílina, 1. patro o celkové výměře 80,01 m2 pro využití jako kanceláře za nájemné dle platné 
směrnice o nájmu prostor sloužících podnikání.  
 
679  
Ukončení smlouvy o výpůjčce č. 567, uzavřené mezi městem Bílina jako půjčitelem  
a Vlastenecko-dobročinnou sdruženou Obcí baráčníků Jana Žižky z Trocnova v Bílině, jako 
vypůjčitelem, prostoru o celkové výměře 80,78 m2, společenská místnost na adrese 
Komenského 38,  Bílina, dohodou k 31.08.2014 dle žádosti nájemce. 
 
680  
Ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících  podnikání č.  450, uzavřené mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a firmou Autodoprava Prchal, s. r. o., se sídlem Praha 3 – Žižkov, jako 
nájemcem, prostoru o celkové výměře 183,75 m2 s využitím jako autodílna, pneuservis,  na 
adrese Litoměřická ul. (bývalý pivovar), Bílina, dohodou k 31.07.2014 dle žádosti nájemce. 
 
681  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního investičního fondu na dodání chybějící dlažby 
z vegetačních tvárnic pro pozemní komunikace před pódiem v letním amfiteátru na Kyselce 
a práce s tím spojené, ve výši 297.000 Kč. 
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682  
Žádost MŠ Čapkova o použití vlastního investičního fondu na opravu 2 pískovišť 
v MŠ Čapkova a opravu 2 pískovišť v MŠ Za Chlumem. Celková cenová nabídka činí 
12.599 Kč. 
 
683  
Úpravu platu Bc. Jiřímu Kopovi – řediteli Základní umělecké školy Gustava Waltera a Bc. 
Ladislavě Pěchové – ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková 
organizace, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.08.2014, dle 
návrhu předloženého vedoucí finančního odboru.  
 
684  
Úpravu platu paní Halce Žáčkové – ředitelce Kulturního centra Kaskáda v Bílině, příspěvková 
organizace, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.08.2014, dle 
návrhu předloženého vedoucí finančního odboru.  
 
685  
Žádost pana Van Chiu Nquyena o prodloužení výpovědní lhůty z nájemní smlouvy č. 341 
uzavřené 04.01.2010 mezi městem Bílinou jako pronajímatelem a panem Nquyenem jako 
nájemcem, na část pozemku p. č. 1636/1 k. ú. Bílina o jeden měsíc, tj. do 31.08.2014. 
 
686  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Společenstvím 
vlastníků jednotek domu čp. 646, 647, ul. Antonína Sovy, 418 01 Bílina jako nájemcem, kdy 
předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 1683/6 o výměře cca 413 m2 k. ú. Bílina 
za účelem využití k individuální rekreaci za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny, tj. 2.065 Kč/rok. 
 
687  
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. PPS/01/2014 mezi městem Bílina jako vlastníkem 
pozemku a panem Bc. Petrem Tunkou jako stavebníkem, jejímž předmětem je souhlas 
s provedením stavby s názvem „Inženýrské sítě vč. komunikace pro stavbu 11 RD v Bílině na 
Výsluní“ na pozemcích p. č. 2084, p. č. 2086/1 a p. č. 2077/1 v k. ú. Bílina a zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě uvedenými.  Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
688  
Uzavření dohody o přičlenění honebních pozemků mezi městem Bílinou jako vlastníkem 
pozemků a společností Severočeské doly, a. s., se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 
5359 jako držitelem honitby, a to pozemku p. č. 1662/3 o výměře 1003 m2, p. č. 1664/300 
o výměře 44 m2, p. č. 1666/1 o výměře 8134 m2, p. č. 1666/5 o výměře 102 m2, p. č. 1675/18 
o výměře 1107 m2, p. č. 1675/45 o výměře 838 m2, p. č. 1676/17 o výměře 2346 m2, p. č. 
1675/28 o výměře 430 m2 a p. č. 1675/30 o výměře 150 m2 vše k. ú. Bílina, za dohodnutou 
úplatu ve výši 30 Kč/rok za každý i započatý ha. Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
 
689  
Stanovisko bytové komise dle zápisu z 07.07.2014, včetně bytového pořadníku na II. pololetí 
2014. 
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690  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Martina Oláha ve výši 17.139 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
 
691  
Žádost paní Otýlie Dupákové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou. 
 
692  
Nominaci Klubu důchodců I, Aléská v Bílině na cenu Nadace Charty 77 „Senior roku 2014“. 
 
693  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 229 z 19.03.2014, kterým bylo řediteli příspěvkové 
organizace KC Kaskáda uloženo odstranit nedostatky zjištěné veřejnosprávní kontrolou 
č. 1/2014, a to do 30.11.2014. 
 
694  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 463 z 28.05.2014, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zadáním opravy veřejného osvětlení 
v Teplické ulici p. č. 3/1 k. ú. Bílina a prověřením možnosti vybudování parkoviště v areálu 
bývalých kasáren, a to do 27.08.2014. 
 
 

II. souhlasí 
 
 
695  
S nahrazením zásobování Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, plynem na 
elektrickou energii, dle návrhu vedoucího odboru nemovitostí a investic.  
 
696  
S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem, v souladu 
s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V přípravné třídě Základní 
školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace může být pro školní rok 
2014/2015 zapsáno 19 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  
 
697  
S uzavřením smlouvy o užívání prostor základní školy mezi ZŠ Aléská 270, Bílina, jako 
vypůjčitelem a Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústeckého kraje, p. o., jako uživatelem. 
Předmětem smlouvy je přenechání souboru místností v 1. patře budovy školy za účelem využití 
k činnosti pedagogicko-psychologické poradny a k činnosti speciálně pedagogického centra. 

 
 

III. ruší 
 
 
698  
Veřejnou zakázku malého rozsahu vypsanou dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava podlahy 
velké tělocvičny v ZŠ Aléská“ a na akci „Odvětrání velké tělocvičny v ZŠ Aleská 270 v Bílině“. 
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699  
Usnesení rady města č. 183 z 19.03.2014, kterým 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. 
 
 
 

IV. bere na vědomí 
 
 
700  
Vyhodnocení bytového pořadníku za I. pololetí 2014. 
 
701  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 25.06.2014. 
 
702  
Žádost člena zastupitelstva města, pana Jaromíra Sochora, o tisk a distribuci dokumentu 
a pověřuje místostarostu města zasláním odpovědi. 
 
703  
Poděkování organizátorů 3. setkání přátel vozů Citroën za poskytnutou finanční podporu. 
 
 
 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

 
I. bere na vědomí 

 
 
 
704  
Informace jednatele společnosti o žádosti zaslané sdružením Elite handicap sport o poskytnutí 
finanční podpory na ubytování v kempu v Bílině – Kyselce.  
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r.  
místostarosta města 

Ing. František Poživil v. r.  
člen rady města 


