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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 10. schůze v roce 2014, 
konané 14. května 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
184 taj.    28.05.    313  taj. (ONI)   19.06. 
281  taj. (ONI)   28.05.    344 taj. (ONI)  30.06 
229 KC Kaskáda  30.05.   359 taj. (ONI)  30.06. 
320 taj. (SÚ)  11.06.   368 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. ruší 
 

 
378  
Usnesení rady města č. 336, kterým byla schválena rozpočtová změna č. 67/2014 – přesun 
finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové 
výši 487.000 Kč na akci „Rekonstrukce objektu integrovaného centra prevence “. 
 
379  
Usnesení rady města č. 351, kterým bylo schváleno 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 bylo navýšení ceny díla; podpisem dodatku byl pověřen starosta města.  
 
 

II. revokuje 
 
380  
Usnesení rady města č. 253 z 02.04.2014, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 11 ke 
smlouvě o výpůjčce zdravotnického zařízení uzavřené 08.03.2006 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako vypůjčitelem. Předmětem 
tohoto dodatku je snížení celkové hodnoty vypůjčeného majetku, z důvodu jeho vyřazení či 
zastaralosti, o částku 1.569.501,10 Kč. Celková pořizovací hodnota všech movitých věcí ve 
výpůjčce činí 3.172.312,34 Kč. Podpisem dodatku byl pověřen starosta města. Viz usnesení 
č. 393. 
 

381  
Usnesení rady města č. 341 z 23.04.2014, kterým byla schválena výpověď z nájemní smlouvy 
č. 212, která byla uzavřena 03.05.1999 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Janou 
Toševovou jako nájemcem na část pozemku p. č. 1636/1 k. ú. Bílina k 31.05.2014. Zároveň 
byl schválen záměr pronájmu části pozemku p. č. 1636/1 o výměře cca 114 m2 k. ú. Bílina 
za účelem využití jako zahrady dle směrnice č. 4/2014 z 19.03.2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny. Viz usnesení č. 400. 
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III. schvaluje 
 
 
382  
Rozpočtovou změnu č. 63/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 158.000 Kč na investiční akci „Oprava terasy 
a navazujících konstrukcí na Mírovém náměstí 94/23“. 
 
383  
Rozpočtovou změnu č. 72/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 58.000 Kč na akci „Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina – oprava kalového čerpadla“. 
 
384  
Rozpočtovou změnu č. 76/2014 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 24.000 Kč na lyžařský 
výcvik 24 žáků, a to z rezervy pro školy v přírodě.  
 

385  
Rozpočtovou změnu č. 77/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny jako příjemcem 
na branný den III. – Pomsta velitelů – soutěže pro děti, konaný 17.05.2014, uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinským 
gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem na poznávací zájezd do Vídně, vše z programu podpory 
společenských a zájmových organizací. Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
 
386  
Rozpočtovou změnu č. 78/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny jako příjemcem 
na slavnosti komína II. – bál pod širým nebem, konaný 17.05.2014, z programu podpory kultury 
a literární fond. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
387  
Rozpočtovou změnu č. 79 /2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 98.000 Kč na akci oprava zdi u parkoviště – Žižkovo 
údolí. 
 
388  
Rozpočtovou změnu č. 82/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Římskokatolickou farností – arciděkanství Bílina 
jako příjemcem na zabezpečení konstrukce klenby historické vstupní brány do města. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
389  
Rozpočtovou změnu č. 83/2014 – uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve 
výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a panem Jakubem Jaklem, jako 
příjemcem na Setkání přátel vozů Citroën, které se uskuteční 11. až 13. července 2014 v Bílině 
s tím, že rozhodla udělit výjimku a poskytnout tento finanční dar z programu podpory 
zájmových a společenských organizací. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
390  
Rozpočtovou změnu č. 84/2014 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda na akci „Partička ve 
vzduchu“ ve výši 100.000 Kč a projekt partnerských měst „Bil“ ve výši 10.000 Kč z neinvestiční 
rezervy finančního odboru.    
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391  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 30.08.2004 mezi městem Bílina 
a Mateřskou školou, Čapkova 869, Bílina. Předmětem dodatku je technické zhodnocení budov 
– zateplení obvodového pláště a výměna oken. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
392  
Uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě  z 07.12.2009 uzavřené mezi městem Bílina jako 
příkazcem a KC Kaskáda jako příkazníkem. Předmětem dodatku je převedení 500 ks knižní 
publikace Bílina na město Bílina a zároveň snížení ceny knižní publikace Bílina z původní ceny 
250 Kč na částku ve výši 150 Kč. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
393  
Uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o výpůjčce movitých a nemovitých věcí uzavřené 
08.03.2006 mezi městem Bílina jako půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, jako vypůjčitelem. Předmětem tohoto dodatku je snížení celkové hodnoty vypůjčeného 
majetku, z důvodu jeho vyřazení či zastaralosti, o částku 1.569.501,10 Kč. Celková pořizovací 
hodnota všech movitých věcí ve výpůjčce činí 3.172.312,34 Kč. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
  
394  
Uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v přízemí objektu Mírové náměstí 
71/3, Bílina o celkové výměře 31,98 m2 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a obchodní 
firmou PAJAK, s. r. o., se sídlem J. Skupy 2317, Most 434 01, zastoupenou Ing. Janou 
Kuchařovou bytem J. Glazarové 1042/57, Most 434 01, jako nájemcem, pro účel využití jako 
provozování občerstvení a doplňkového sortimentu za nájemné dle platné směrnice o nájmu 
z prostor sloužících podnikání. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční 
výpovědní lhůtou, s platností od 01.06.2014. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
395  
Uzavření nájemní smlouvy s platností od 07.06.2014 na  prostor sloužící  podnikání na adrese 
Bílina, Kyselka čp. 131, Lesní kavárna o celkové výměře 147 m2 mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a panem Václavem Šottou, bytem Bezejmenná 256, Bílina, jako nájemcem 
pro účel využití jako restaurace za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících 
podnikání. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
396  
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru sloužícího podnikání na adrese Havířská 582/27, Bílina 
o celkové výměře 28 m2, mezi městem Bílina jako půjčitelem a Městskou policií Bílina jako 
vypůjčitelem, za účelem využití jako posilovna Městské policie Bílina, s účinností od 
01.03.2014, na dobu určitou jednoho roku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
397  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího  podnikání v přízemí objektu na adrese 
Tyršova 320, Bílina, o celkové výměře 145,51 m2 pro využití jako kanceláře a skladové 
prostory, za nájemné dle platné směrnice o nájmu prostor sloužících podnikání. 
 
398  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako nabyvatelem a KASYJA – Petr Janouch 
jako převodcem, kdy předmětem smlouvy je převedení movitého majetku – mikrovlnného 
spoje, jehož pořizovací cena činí 50.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
399  
Výzvu, zadávací podmínky, návrh smlouvy o dílo, jmenování členů a náhradníků komise pro 
otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení a hodnocení nabídek a návrh na 
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oslovení pěti firem k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním 
řízení podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na stavební práce 
„Regenerace panelového sídliště Bílina, Teplické předměstí III. etapa“. 
 
400  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 212, která byla uzavřena 03.05.1999 mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a paní Janou Toševovou jako nájemcem na část pozemku p. č. 1595/1 
k. ú. Bílina k 30.06.2014. Zároveň schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1595/1 
o výměře cca 114 m2 k. ú. Bílina za účelem využití jako zahrady dle směrnice č. 4/2014 
z 19.03.2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny.   
 
401  
Neúčtovat poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné paní Andree 
Polomíkové. 
 
402  
Stanovisko bytové komise dle zápisu z 05.05.2014. 
 
403  
Odměnu ředitelce Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace 
za realizaci inkluzívního vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním v souladu s § 134 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na 
rozhodnutí MŠMT č. j. 3000-5/2014, dle návrhu vedoucí finančního odboru. 
 
 

IV. zamítá 
 
 
404  
Žádost společnosti Hipodrom Most, a. s., o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na dětský den 
pod názvem Škola hrou, který se bude konat 17. června 2014 pro mateřské školy a 25. června 
2014 pro základní školy.   
 
405  
Žádost občanského sdružení BABYBOX pro odložené děti – STATIM o finanční příspěvek na 
zřízení babyboxu v Kadani.    
 
 

V. rozhodla 
 
 
406  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 01/2007 – 
pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„Generální oprava hlavního výtahu na Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině“. 
 
407  
Vypsat výběrové na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 01/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Výstavba 
chodníku pro pěší v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina“. 
 
408  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště Bílina, Teplické 
předměstí III. etapa“ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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VI. odvolává 
 
 
409  
Paní Petru Zaťkovou z funkce členky redakční rady Bílinského zpravodaje. 
 
 

VII. jmenuje 
 
410  
Pana Karla Schöna a paní Mgr. Zdenu Jílkovou členy redakční rady Bílinského zpravodaje. 
 

 

 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
 
411  
Rozpočtovou změnu č. 67/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí v celkové výši 487.000 Kč na akci „Rekonstrukce objektu integrovaného 
centra prevence“. 
 
412  
Rozpočtovou změnu č. 80/2014 – přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na 
projekt „Integrované centrum prevence“ v celkové výši 13.955.870 Kč a zapojení její výše do 
rozpočtu města. 
 
413  
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. 
Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města  r o z h o d n o u t 

 
414  
Vystoupit z obecně prospěšné společnosti TERRA NATURA se sídlem v Hrobčicích č. p. 41, 
417 57 Hrobčice, IČ 25488601, v souladu s článkem 21 zakládací smlouvy. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na   v ě d o m í  
 
 
415  
Informaci společnosti Severočeské doly, a. s., Chomutov, o vystoupení z obecně prospěšné 
společnosti TERRA NATURA.  
 
 

XI. bere na vědomí 

 
416  
Zřízení pracovního místa operátora městského kamerového dohlížecího systému  Městské 
policie Bílina.  
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417  
E-mail starosty města Nový Bydžov a starosty města Chlumec nad Cidlinou, jehož součástí je 
i otevřený dopis ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA, 
ve kterém ministra žádají, aby nepřipustil zánik upraveného vzdělávacího programu pro žáky 
selhávající v běžné základní škole a tím i zánik základních škol praktických s tím, že rozhodla 
podpořit tento otevřený dopis vyplněním přiloženého formuláře. 
 
418  
Ukončení nájemní smlouvy č. 248 z 12.05.2004 uzavřené mezi městem Bílinou jako 
pronajímatelem a manželi Miloslavem a Bohuslavou Šeinerovými jako nájemci, jejímž 
předmětem byl pronájem pozemku p. č. 1194/79 o výměře 938 m2 k. ú. Bílina (odděleného GP 
č. 1753-243/2002), a to k 31.03.2014.  
 
419  
Informaci starosty města o jednání s ministrem vnitra ohledně situace na Červeném Újezdu. 
 
420  
Informaci starosty města ze zahraniční služební cesty z polského Jaraczewa, která se 
uskutečnila ve dnech od 09.05. do 11.05.2014. 
 
421  
Informaci ředitelky Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, k otevření třídy 
pro děti mladší tří let do počtu nejvýše 15 dětí v místě poskytovaného vzdělání Mateřská škola 
Síbova 332, Bílina. 
 
422  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o havarijním stavu plynovodní přípojky 
v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, s tím, že návrh řešení bude 
předložen na příštím zasedání rady města. 
 
423  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 23.04.2014. 
 
 

XII. stahuje z programu 

 
424  
Materiál č. 294 – žádost ředitelky Městských technických služeb Bílina o převedení částky ve 
výši 430.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu na zakoupení materiálu k výměně 
stožárů včetně svítidel, kabelů, aj. v ul. Opletalova, Fügnerova s tím, že materiál bude 
předložen do dalšího zasedání rady města. 
 
425  
Materiál č. 296 – zadání výběrového řízení na akci „Zemní práce prováděné při realizaci oprav 
veřejného osvětlení v ulici Opletalova a Fügnerova v Bílině a oprava chodníku v ul. Fügnerova“ 
s tím, že materiál bude doplněn a předložen do příštího jednání rady města. 

 
 
 

 

 
Josef Horáček v. r. 

starosta města 
Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 

místostarosta města 
 


