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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, 
konané 10. září 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
229 KC Kaskáda  30.11.  
 
Splněná usnesení č.: 281, 313, 842  
 
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. revokuje 

 
 
850  
Usnesení rady města č. 347 z 23.04.2014, kterým bylo schváleno 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 souhlasila s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy byl pověřen 
starosta města. Viz usnesení č. 865. 
 
 

II. schvaluje  
 
 
851  
Rozpočtovou změnu č. 160/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 5.000 Kč v rámci 
rozpočtu Pečovatelské služby Bílina. 
 
852  
Rozpočtovou změnu č.  164/2014  – navýšení rozpočtu finančního odboru ve výši 18.000 Kč 
na rozšířené číslo Bílinského zpravodaje. 
 
853  
Rozpočtovou změnu č. 165/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské knihovny v Bílině, v celkové výši 21.000 Kč, dle žádosti ředitelky knihovny. 
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854  
Rozpočtovou změnu č.166/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 275.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Lázně – nezbytná údržba areálu 
a zabezpečení“. 
 
855  
Rozpočtovou změnu č. 170/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu v kapitole 77 rezerva DINA ve výši 103.000 Kč a rezerva na projektovou dokumentaci 
ve výši 28.000 Kč. 
 
856  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Člověkem v tísni, o. p. s., 
jako vypůjčitelem. Smlouva se sjednává na dobu určitou s účinností od 15.09.2014 do 
31.12.2019. Předmětem výpůjčky je movitý majetek (zařízení a vybavení Integrovaného centra 
prevence), v celkové pořizovací hodnotě 2.032.604 Kč. Podpisem smlouvy o výpůjčce 
pověřuje starostu města. 
 
857  
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru sloužícího podnikání na adrese Teplická 555, Bílina, 
pavilon č. 1,  o celkové výměře 463,36 m2, (bez zastřešeného průchodu) mezi městem Bílina 
jako půjčitelem a společností Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha jako 
vypůjčitelem, za účelem využití  poskytování sociálních služeb včetně fakultativních činností, 
s účinností od 15.09.2014 na dobu určitou pěti let. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
858  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční dotace uzavřené 05.03.2014 mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a  TJ NOLA Teplice jako příjemcem. Předmětem dodatku 
je posunutí termínu konání akce Mistrovství ČR v atletice spastiků na 13.09.2014. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
               
859  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční dotace uzavřené 05.03.2014 mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a TJ NOLA Teplice jako příjemcem na Jarní atletiku 
spastiků. Předmětem dodatku je změna účelu plnění smlouvy. Finanční dotace bude použita 
na sportovní činnost TJ – na sportovní soustředění a nákup sportovního materiálu. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
 
860  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Atletickým 
klubem Bílina  jako příjemcem ve výši 20.000 Kč na akce plánované v roce 2014, z rozpočtu 
města, schváleného Zastupitelstvem města Bíliny 12.12.2013 usnesením č. 275. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.      
 
861  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako dárcem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako obdarovaným z Programu podpory sportu ve městě Bílina – 
rezerva pro sportovní organizace, na zajištění dofinancování nákladů spojených s činností – 
účetní služby, doprava týmů na utkání, cestovné pro trenéry mládeže. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
862  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina jako dárcem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako obdarovaným z Programu podpory sportu ve městě Bílina – 
rezerva pro sportovní organizace, na jednorázovou odměnu pro dobrovolné trenéry dětí. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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863  
Přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu Centrální školní jídelny 
z investičních na neinvestiční finanční prostředky a zároveň schvaluje úpravu závazných 
ukazatelů o částku 21.000 Kč, která bude použita na pořízení věšáků a laviček jako 
neinvestičního majetku.  
 

864  
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 380 uzavřené 04.03.2014, mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a MOTOKLUBEM Bílina jako nájemcem, za účelem provozování činnosti 
motoristického sportovního areálu. Předmětem dodatku je změna termínu užívání 
pronajímaných pozemků z původního – od 03.10. do 06.10.2014 na nový termín od 12.09. do 
14.09.2014. Ostatní podmínky sjednané nájemní smlouvou č. 380 zůstávají nezměněny. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
865  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BVB/02/2014 týkající se 
stavby plynárenského zařízení STL Plynovodu 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. 
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.   
 
866  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. BVB/08/2014 týkající se stavby s názvem „Přípojka plynu pro objekt hájovny, Žižkovo údolí 
č. p. 217 Bílina“ mezi městem Bílina jako stranou povinnou a Mysliveckým sdružením Bořeň, 
Žižkovo údolí 217, PSČ 418 01 jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno 
se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 20 Kč/m2 včetně DPH. Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
867  
Žádost paní Ivany Dejmové o výpověď dohodou z nájemní smlouvy č. 201, která byla uzavřena 
18.01.1999 a jejímž předmětem byl pronájem části pozemku p. č. 2167/1 k. ú. Bílina, a to 
k 15.09.2014. Rada města zároveň schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2167/1 
o výměře cca 100 m2 k. ú. Bílina za účelem využití jako zahrady dle směrnice č. 4/2014 
z 19.03.2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny.   
 

868  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 56, o velikosti 1+1, Tyršova 320/10, kategorie „běžný“ 
s panem Rostislavem Gramskopfem, na dobu určitou jednoho roku. 
 
869  
Přijetí daru od společnosti Severočeské doly, a. s., Chomutov, ve výši 100.000 Kč, pro Dům 
dětí a mládeže v Bílině, za účelem podpory aktivit a přípravě naplňování projektů 
mimoškolního vzdělávání i projektů aktivního využívání volného času dětí a mládeže v roce 
2014. 
 
870  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního investičního fondu na úhradu opravy vozu Škoda 
Roomster, ve výši 23.554 Kč.  
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871  
Uzavření dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele – název projektu: 
Asistent prevence kriminality II.“ reg. č. projektu: CZ.1.04/3.3.00/C5.00001 mezi městem 
Bílinou jako zaměstnavatelem a MVČR jako poskytovatelem. Podpisem dohody pověřuje 
starostu města Bíliny.  
 
872  
Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvy Evaluace, Garant pro nastavení způsobů práce s třídním kolektivem, Garant 
pro tvorbu lokální strategie základního vzdělávání, Koučink, Supervize a Vzdělávání pro 
pedagogy, a to v následujícím složení: Ing. Ladislav Kvěch, Ing. Jana Šimková, Petra 
Prchalová, DiS., Mgr. et Mgr. Stanislava Hachová a PhDr. Věra Smolíková. 
 
873  
Zahraniční služební cestu do polského Jaraczewa, která se uskuteční od 24.09. do 26.09.2014 
za účasti pana Josefa Horáčka, Ing. Ladislava Kvěcha a pana R.D. ThLic. Marcina Saje. 
 
 

III. souhlasí 
 
 
874  
S provedením rekonstrukce potrubí odběrného plynárenského zařízení na pozemku p. č. 427/1 
v k. ú. Bílina (areál Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina) s tím, že rekonstrukce 
bude provedena na náklady Mysliveckého sdružení Bořeň.  
 
 

IV. zamítá 
 
 
875  
Návrh na zvýšení sazby měsíčního nájemného v bytech ve vlastnictví města Bíliny, sazba 
zůstává ve stejné výši, tj.  35 Kč za 1 m2 podlahové plochy  bytu, s účinností od 01.01.2015. 
 
 

V. rozhodla 
 
 
876  
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 
„Pořízení šatních skříněk do Základní školy Za Chlumem 824“. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
877  
Nabídku Českomoravské konfederace odborových svazů na odkoupení 4 ks akcií společnosti 
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. 
 
 
 

http://katalog.dltm.cz/web/catalog_detail.php?sablona_soubor=detail/osoby_detail.xml&parametry%5bosoby%5d%5bid%5d=2524
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VII. předkládá zastupitelstvu města   k   p r o j e d n á n í 
 
 
878  
Žádost Oblastní charity Most o poskytnutí finančního daru na poskytování služeb péče na 
Červeném Újezdu. 
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
879  
Splnění usnesení č. 281 z 17.04.2013, kterým rada města souhlasila s postupem stavebních 
prací v Hotelu U Lva, dle návrhu předloženého vedoucím odboru nemovitostí a investic tak, 
jak jsou navrženy v cenové rekapitulaci a uložila tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním potřebné projektové a inženýrské přípravy 
jednotlivých etap. Po jejím dokončení požaduje předložení zpracovaných podkladů pro 
stanovení dalšího postupu, tj. zajištění finančních prostředků a vypsání výběrového řízení. 
 
880  
Splnění usnesení č. 313 z 02.04.2014, kterým rada města uložila tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním posudku technického stavu objektů 
lázní a návrhu opatření. 
 
881  
Splnění usnesení č. 842 z 27.08.2014, kterým rada města vzala na vědomí postup odboru 
nemovitostí a investic při řešení žádosti společnosti WAMB, s. r. o., a uložila tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic prověřením havarijního 
stavu Hotelu U Lva a jeho případným odstraněním. 
 

882  
Harmonogram zpracování a projednávání rozpočtu města na rok 2015. 
 
883  
Ukončení nájemní smlouvy č. 76/09/4120 uzavřené 20.08.2009 mezi Českou republikou – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako pronajímatelem a městem Bílinou 
jako nájemcem, k 31.08.2014, jejímž předmětem byl pronájem pozemku p. č. 1910/8 
k. ú. Bílina.  
 
884  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o doručení znaleckého posudku 
vypracovaného znalcem, Ing. Petrem Procházkou, o výši nákladů na opravu kanalizace 
provedené v roce 2012 v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, včetně 
vyjádření jednatele společnosti GUTRA, s. r. o. 
 
885  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic ohledně postupu prací souvisejících 
s pořízením použité zámkové dlažby z parkoviště u provozovny LIDL v Bílině.   
 
 

 

 
 

Josef Horáček  
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl  
místostarosta města 

 


