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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 8. schůze v roce 2014, 
konané 23. dubna 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
184 taj.    14.05.    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. ukládá 
 
320  

Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího stavebního úřadu dokončením prodeje bytů 
a prostor sloužících k podnikání v prodaných domech města: 
a) Za Chlumem 737, byt č. 22, 1+1 v 7. podlaží,  
b) Teplická 597, byt č. 29, 1+3 v 7. podlaží, 
c) Fišerova 395, prostor sloužící k podnikání, 1. podlaží, 
d) Aléská 255/54, býv. ubytovna 1+1, 8. podlaží, 
e) Aléská 255/101, býv. NP baráčníci, 1. podlaží, 
f) Aléská 255/102, býv. sklad CO, 1. podlaží, 
g) Za Chlumem 733, prostor sloužící k podnikání, 1+3, 1. podlaží. 
Stavební úřad navrhne zvýhodněnou cenu za m2 a opatření pro uskutečnění prodeje těchto 
bytů a prostor k podnikání.       Taj. (SÚ) – 11.06. 
 

II. odvolává 
 
321  
Pana Martina Bergera z funkce ředitele KC Kaskáda k 30.06.2014. 

 
 

III. schvaluje 
  
322  
Rozpočtovou změnu č. 44/2014 – navýšení částky na odpisy na rok 2014 pro MŠ Síbova ve 
výši 6.000 Kč, ZŠ Lidická ve výši 2.000 Kč, ZŠ Aléská ve výši 1.000 Kč a DDM Bílina ve výši 
1.000 Kč dle žádostí ředitelek příspěvkových organizací. 
 
323  
Rozpočtovou změnu č. 54/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 179.000 Kč z rezerv nebytového hospodářství 
na údržbu pro základní školy. 
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324  
Rozpočtovou změnu č. 55/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 
850.000 Kč mezi městem Bílina jako obdarovaným a Severočeskými doly, a. s., jako 
dárcem, na podporu územního rozvoje. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
325  
Rozpočtovou změnu č. 56/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi 
městem Bílina jako obdarovaným a společností Severočeské doly, a. s., Chomutov, jako 
dárcem ve výši 50.000 Kč na dovybavení Městské knihovny Bílina audiovizuální technikou. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
326  
Rozpočtovou změnu č. 57/2014 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 20.000 Kč, z toho 
10.000 Kč na grafomotorický kurz a logopedickou nápravu a 10.000 Kč na kroužek 
„Korálkování“ v družině školy, navýšení rozpočtu MŠ Čapkova ve výši 25.000 Kč 
na polodenní a celodenní výlety, navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 12.000 Kč 
na výlety do Mostu – Matylda, Českého Švýcarska, Litoměřic a Prahy, uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinským 
gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem ve výši 3.000 Kč na exkurzi do meteorologické stanice 
Ústí nad Labem-Kočkov, vše z Programu podpory společenských a zájmových organizací. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
327  
Rozpočtovou změnu č. 58/2014 – navýšení rozpočtu Základní umělecké školy Gustava 
Waltera ve výši 50.000 Kč na muzikál „Kam chodí slunce spát“, zároveň schvaluje udělení 
výjimky na uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a TJ Vodní sporty Duchcov – turistika, jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na 
realizaci filmu o revitalizaci řeky Bíliny, vše z Programu podpory společenských a zájmových 
organizací. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
328  
Rozpočtovou změnu č. 59/2014 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská na úhradu mezd správců 
hřiště ve výši 10.000 Kč.  
 
329  
Rozpočtovou změnu č. 60/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem ve výši 34.000 Kč na 
lyžařský výcvik pro 34 žáků, z rezervy pro školy v přírodě. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
330  
Rozpočtovou změnu č. 61/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 300.000 Kč na investiční akci „Rozšíření 
veřejného osvětlení Za Chlumem za bl. 2“. 
 
331  
Rozpočtovou změnu č. 62/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 288.000 Kč na investiční akci „Oprava 
bazénové vany koupaliště Kyselka“. 
 
332  
Rozpočtovou změnu č. 63/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 279.000 Kč na investiční akci „Oprava terasy 
a navazujících konstrukcí Mírové Náměstí 94/23“. 
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333  
Rozpočtovou změnu č. 64/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 49.000 Kč na investiční akci „Turnikety 
na zimní stadion“. 
 
334  
Rozpočtovou změnu č. 65/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu v kapitole 77 rezerva DINA ve výši 53.000 Kč a rezerva PD ve výši 84.000 Kč. 
 
335  
Rozpočtovou změnu č. 66/2014 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská na úhradu dopravy pro žáky 
základních škol a nižšího stupně gymnázia na atletické závody do Krupky ve výši 12.000 Kč.   
 
336  
Rozpočtovou změnu č. 67/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 487.000 Kč na investiční akci „Rekonstrukce 
objektu integrovaného centra prevence“.  
 
337  
Rozpočtovou změnu č. 68/2014 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Bc. Petrou Junkovou jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na uhrazení 
poplatku ze vstupného za Charitativní ples, který se konal 28.02.2014 v KD Fontána v Bílině. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
338  
Rozpočtovou změnu č. 70/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 194.000 Kč na opravu křídla Petrof s tím, že 
navýšení původního rozpočtu akce činí 9.000 Kč. 
 
339  
Rozpočtovou změnu č. 71/2014 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda na kulturní pořady 
na májovém jarmarku ve výši 560.000 Kč z neinvestiční rezervy finančního odboru.    
 
340  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 341, která byla uzavřena 04.01.2010 mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a panem Van Chiu Nquyenem jako nájemcem, na část pozemku 
p. č. 1636/1 k. ú. Bílina.  
 
341  
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. Rada města zároveň schvaluje 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.   
 
342  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 269, která byla uzavřena 05.04.2004 mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a panem Urošem Kukoljem jako nájemcem, na část pozemku 
p. č. 1194/26 k. ú. Bílina k 31.05.2014.  
 
343  
Záměr pronájmu části pozemku parcely č. 269/71 o výměře cca 236 m2 a části pozemku 
p. č. 269/191 o výměře cca 7 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití jako zahrady, dle směrnice 
č. 4/2014 z 19.03.2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny.   
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344  
Záměr rekonstrukce komunikací mezi garážemi Za Chlumem u pasovky a zároveň ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním 
projektové dokumentace.       Taj. (ONI) – 30.06. 
 
345  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Jiřím a Libuší 
Pirných jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku parcely 
č. 341/18 o výměře 32 m2 k. ú. Bílina za účelem využití jako zahrady, za cenu dle směrnice 
č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, tj. 500 Kč/rok. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 
346  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4011256/VB/001 
týkající se stavby s názvem „Bílina, Na Větráku – NN pro p. p. č. 2372/154“ 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 GA Energo technik, s. r. o., 
se sídlem Plzeň, Bolevec-Orlík, Na Střílně AB, PSČ 330 11 jako stranu oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
ve výši 10.890 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
347  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BVB/02/2014, týkající 
se stavby plynárenského zařízení STL Plynovodu PE-HD 110 pro 10 RD a přípojek mezi 
městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem 
v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou společností RWE Distribuční 
služby, s. r. o., se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 jako stranu budoucí 
oprávněnou z věcného břemene a panem Jiřím Jiráskem jako investorem. Věcné břemeno 
se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v hodnotě 100 Kč/běžný metr 
(+ DPH v zákonné sazbě). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
348  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BVB/03/2014, týkající 
se stavby vodovodního a kanalizačního řadu v rámci stavby „Bílina – technická infrastruktura 
pro 10 RD, I. etapa“ mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností 
Severočeská vodárenská společnost, a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, 
PSČ 415 50 jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene a panem Jiřím Jiráskem 
jako investorem. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 
v hodnotě 100 Kč/běžný metr (+ DPH v zákonné sazbě). Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
349  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, ul. SuNN 675 s paní Jitkou Havlíkovou, na dobu 
určitou jednoho roku.  
 

350  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi panem MVDr. Zdeňkem 
Řiháčkem, bytem Rohová 181, Teplice 415 01 jako nájemcem a městem Bílina jako 
pronajímatelem na adrese Fišerova 395/4, Bílina o celkové výměře 42,69 m2 za nájemné dle 
platné směrnice o nájmu z prostor sloužících k podnikání, s platností od 01.05.2014, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
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351  
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“. Předmětek dodatku je navýšení ceny díla. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
 

352  
Výzvu na akci „Odstranění havarijního stavu Hotelu U Lva v Bílině“, dle návrhu předloženého 
vedoucím odboru nemovitostí a investic. 
 
353  
Výzvu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ku KC Kaskáda dle návrhu předloženého 
vedoucí finančního odboru s tím, že lhůta pro podání přihlášky je stanovena na 13.06.2014 
a předpokládaný nástup vybraného uchazeče je v červenci 2014. Kontaktní osobou pro 
podávání informací k výběrovému řízení je Ing. Ladislav Kvěch, tajemník městského úřadu.   
 
354  
Odpisový plán MŠ Švabinského, MŠ Čapkova, MŠ Síbova, ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem, 
ZŠ Aléská, CŠJ, ZUŠ, KC Kaskáda a DDM Bílina na rok 2014, dle žádostí ředitelek 
a ředitelů příspěvkových organizací, v celkové výši 1.626.000 Kč 
 
355  
Úpravu platu paní Andree Sentenské – ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, 
příspěvkové 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, dle návrhu 
předloženého finančním odborem, s účinností od 01.05.2014 
 
356  
Žádost MŠ Síbova – přesun finančních prostředků z rezervního do investičního fondu 
a použití vlastního investičního fondu na pořízení zahradního vláčku pro MŠ Žižkovo údolí 
ve výši 108.000 Kč. 
 
357  
Navýšení počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Celkový počet dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr na MěÚ v Bílině v roce 2014 je stanoven na 30. 
 
358  
Zahraniční pracovní cestu do města Jaraczewo (Polsko) ve dnech 09.05.–11.05.2014, které 
se zúčastní Josef Horáček, starosta města, Mgr. René Štěpánek, člen rady města.  
 
 

IV. souhlasí 
 
359  

S postupem odboru nemovitostí a investic při řešení žádosti paní Hagarové a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zadáním 
zpracování studie na bezbariérový přístup do plavecké haly.   Taj. (ONI) – 30.06. 
 
 

V. rozhodla 
 

360  
Vypsat výběrové řízení na akci „Odstranění havarijního stavu Hotelu U Lva v Bílině“. 
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361  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Nákup interaktivní tabule 
a počítače“ do ZŠ Aléská společnosti AV MEDIA, a. s. 
 
 

VI. zamítá 
 
362  
Žádost manželů Walterových o pronájem části pozemku p. č. 269/1 k. ú. Bílina.  
 
363  
Žádost pana Dalibora Stacha o finanční podporu připravovaného filmu Za oponou noci. 

 
 

VII. bere na vědomí 
 
364  
Ústní informaci pana Josefa Horáčka, starosty města, k možnosti vybudování protialkoholní 
záchytné stanice v 1. PP budovy A v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina.  
 
365  
Ústní informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic, týkající se postupu při 
rozporu u akce „Havarijní rekonstrukce kanalizace v areálu Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina“. 
 
366  
Ústní informaci pana Josefa Horáčka, starosty města, o zahraniční studijní cestě v Turecku, 
která se uskutečnila od 14.04. do 17.04.2014. 
 
367  
Ústní informaci tajemníka městského úřadu, ohledně oznámení doručeného JUDr. Jiřím 
Fílou, právním zástupcem pana Jana Šámala, o převzetí právního zastoupení ve věci 
Husitská bašta a zároveň pověřuje Advokátní kancelář Dostál&Sorokáč zastupováním města 
v této věci. 
 
368  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení žádosti Miluše Mayerové a ukládá 
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. 
          Taj. (ONI) – 30.06. 
369  
Zápis z komise pro školství, kulturu a sport ze 07.04.2014. 
 
370  
Stanovisko úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR ke studii obchvatu města Bíliny – 
varianta X. 
 

VIII. stahuje z programu 
 

371  
Žádost pana Miloše Hýře o pronájem části pozemku p. č. 1636/12 o výměře cca 269 m2 k. ú. 
Bílina s tím, že materiál bude předložen na dalším jednání rady města. 
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RADA MĚSTA 
 

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

 
I. schvaluje 

 
372  
Nové znění zakladatelské listiny společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, dle předloženého návrhu. Podpisem notářského zápisu pověřuje starostu města. 
 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

 
I. schvaluje 

 

373  
Uzavření smlouvy o podnájmu tenisových dvorců mezi Rekreačním a sportovním zařízením 
Bílina, s. r. o., jako nájemcem a LTK Bílina jako podnájemcem, pro mistrovská utkání 
a turnaje tenisovému klubu LTK Bílina.  
 
374  
Opravu havarijního stavu střechy na tenisových kurtech v Bílině. 
 
375  
Doplnění ceníku na tenisových kurtech, dle návrhu předloženého jednatelem Rekreačního 
a sportovního zařízení Bílina, s. r. o. 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

  


