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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 27. schůze v roce 2014, 
konané 3. prosince 2014 

 
Usnesení s termínem č.: 
229 KC Kaskáda   30.11. 
1025 KC Kaskáda   03.12. 
1095 ONI    31.01.2015 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. revokuje 
 
1138  
Usnesení rady města č. 1092 z 05.11.2014, kterým bylo zastupitelstvu města doporučeno 
schválit rozpočtovou změnu č. 218/2014 – přijetí finanční dotace z Regionálního operačního 
programu Severozápad, na akci „Rekonstrukce Zelené haly v Bílině“ ve výši 
2.901.429,94 Kč, viz usnesení č. 1144. 
 
1139  
Usnesení rady města č. 1093 z 05.11.2014, kterým bylo zastupitelstvu města doporučeno 
schválit rozpočtovou změnu č. 219/2014 – přijetí dotace z Operačního programu Životního 
prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti nemocnice s poliklinikou“ ve výši 
12.101.000 Kč, viz usnesení č. 1145. 
 
1140  
Usnesení rady města č. 1094 z 05.11.2014, kterým bylo zastupitelstvu města doporučeno 
schválit rozpočtovou změnu č. 223/2014 – přijetí dotace z podprogramu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR – Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 na akci 
„Regenerace panelového sídliště – Bílina, Teplické předměstí III. etapa“ ve výši 
3.900.000 Kč, viz usnesení č. 1147. 
 
1141  
Usnesení rady města č. 1130 z 19.11.2014, kterým bylo zastupitelstvu města doporučeno 
schválit rozpočtovou změnu č. č. 241/2014 – přesun rozpočtu za vyplacené přeplatky 
z vyúčtování služeb bytového a nebytového hospodářství ve výši 1.903.000 Kč z příjmové 
části rozpočtu na výdajovou, viz usnesení č. 1148. 
 
1142  
Usnesení rady města č. 1129 z 19.11.2014, kterým bylo zastupitelstvu města doporučeno 
schválit rozpočtovou změnu č. 221/2014 – přijetí dotace z Operačního programu Životní 
prostředí na akci „Zateplení a výměna oken MŠ Aléská, Bílina“ ve výši 1.160.000 Kč, viz 
usnesení č. 1146. 

 

II. schvaluje 
 
1143  
Rozpočtovou změnu č. 67/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci „Rekonstrukce objektu 
integrovaného centra prevence“ ve výši 487.000 Kč.  
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1144  
Rozpočtovou změnu č. 218/2014 – přijetí finanční dotace z Regionálního operačního 
programu Severozápad, na akci „Rekonstrukce Zelené haly v Bílině“ ve výši 
2.901.429,94 Kč. 
 
1145  
Rozpočtovou změnu č. 219/2014 – přijetí finanční dotace z Operačního programu Životního 
prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti nemocnice s poliklinikou“ ve výši 
12.101.000 Kč. 
 
1146  
Rozpočtovou změnu č. 221/2014 – přijetí finanční dotace z Operačního programu Životní 
prostředí na akci „Zateplení a výměna oken MŠ Aléská, Bílina“ ve výši 1.160.000 Kč. 
 
1147  
Rozpočtovou změnu č. 223/2014 – přijetí finanční dotace z podprogramu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR – Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 na akci 
„Regenerace panelového sídliště – Bílina, Teplické předměstí III. etapa“ ve výši 
3.900.000 Kč. 
 
1148  
Rozpočtovou změnu č. 241/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic za vyplacené přeplatky z vyúčtování služeb bytového 
a nebytového hospodářství ve výši 1.903.000 Kč z příjmové části rozpočtu na výdajovou. 
 
1149  
Rozpočtovou změnu č. 243/2014 – přijetí státní dotace na meliorační činnost ve výši 
1.450 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
1150  
Rozpočtovou změnu č. 244/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na zabezpečení havarijních oprav bytového 
hospodářství ve výši 150.000 Kč. 
 
1151  
Rozpočtovou změnu č. 245/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na zajištění opravy a čištění okapů na budově 
knihovny, ve výši 14.000 Kč. 
 
1152  
Rozpočtovou změnu č. 246/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na zajištění havarijních oprav v budovách radnice ve 
výši 20.000 Kč. 
 
1153  
Rozpočtovou změna č. 247/2014 – přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení 
konání voleb do územních samosprávných celků ve výši 408.000 Kč. 
 
1154  
Rozpočtovou změnu č. 248/2014 – úpravy dle rozpočtové skladby v rámci schváleného 
rozpočtu v kapitole 77. 
 
1155  
Rozpočtovou změnu č. 249 /2014 – přijetí finanční dotace na akci „Obnova aleje na Kyselce“ 
ve výši 368.432,71 Kč. 
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1156  
Rozpočtovou změnu č. 250/2014 – přijetí finanční dotace na akci „Revitalizace zeleně na 
základních školách v Bílině“ ve výši 102.628,32 Kč. 
 
1157  
Rozpočtovou změnu č. 251/2014 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
8.007 Kč pro Lesy ČR, s. p. Velemín.  
 
1158  
Rozpočtovou změnu č. 252/2014 – přijetí investiční dotace ve výši 89.000 Kč a neinvestiční 
dotace ve výši 86.000 Kč na projekt „Integrované centrum prevence“ na rok 2014. 
 
1159  
Rozpočtovou změnu č. 253/2014 – přesun finančních prostředků z odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví odboru nemovitostí a investic na zajištění bezbariérového vstupu do budovy, 
Žižkovo náměstí 116, ve výši 165.000 Kč. 
 
1160  
Rozpočtovou změnu č. 254/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na vybudování nového oplocení a zábradlí před 
domem Litoměřická č. p. 866-863 ve výši 85.000 Kč. 
 
1161  
Rozpočtovou změnu č. 256/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na sanaci suterénu v ZŠ Lidická ve výši 103.000 Kč. 
 
1162  
Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení dle uvedených 
podmínek pro rok 2015. Rada města zároveň pověřuje finanční odbor a stavební úřad ke 
zpracování návrhu jeho vyhodnocení a předložení zastupitelstvu města ke schválení. 
 
1163  
Odměnu ředitelce Kulturního centra Kaskáda v Bílině, příspěvková organizace dle § 134 
zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů dle návrhu členů rady 
města.   
 
1164  
Podání žádosti o dotaci MMR ČR z podprogramu Regenerace panelových sídlišť pro rok 
2015 na projekt Regenerace panelového sídliště – Bílina, Za Chlumem III. etapa a finanční 
spoluúčast města ve výši 7.446.808 Kč, tj. 65 % z celkových nákladů projektu. 
 
1165  
Podání žádosti o příspěvek do Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Bílina – 
bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu“ a spolufinancování z městského 
rozpočtu ve výši 1.459.830 Kč. 
 
1166  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostor sloužících podnikání na adrese M. Švabinského 668, 
Bílina o celkové výměře 113,64 m2 pro účel využití jako zdravotnické zařízení. 
 
1167  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostor sloužících podnikání na adrese Litoměřická 1, (bývalý 
pivovar) Bílina o celkové výměře 82,16 m2 pro účel využití jako zasedací místnost a sklady. 
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1168  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostor sloužících podnikání na adrese M.Švabinského 831, 
Bílina o celkové výměře 26,90 m2 pro účel využití jako kancelář. 
 
1169  
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 
v celkové výši 487.000 Kč. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1170  
Výpověď dohodou z nájemní smlouvy č. 200, která byla uzavřena dne 4.1.1999 mezi 
městem Bílinou jako pronajímatelem a paní Ivetou Pastyříkovou jako nájemcem, na část 
pozemku p. č. 1977/1 k. ú. Bílina k 31.12.2014. 
 
1171  
Výpověď dohodou z nájemní smlouvy č. 370, která byla uzavřena dne 7.5.2013 mezi 
městem Bílinou jako pronajímatelem a panem Michalem Dicem jako nájemcem, na část 
pozemku p. č. 336/83 k. ú. Bílina, k 31.12.2014.  

 
1172  
Výpověď dohodou z nájemní smlouvy č. 139 ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena mezi 
městem Bílinou jako pronajímatelem a manželi Karlem a Janou Malimánkovými jako 
nájemci, na část pozemku p. č. 2274 k. ú. Bílina k 31.12.2014.  
 
1173  
Výpověď dohodou z nájemních smluv č. 285, která byla uzavřena mezi městem Bílinou 
jako pronajímatelem a paní Milenou Hybšovou jako nájemcem na část pozemku p. č. 2167/1 
k. ú. Bílina, k 31.12.2014. Zároveň schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2167/1 
o výměře cca 800 m2 k. ú. Bílina za účelem využití k individuální rekreaci a drobné pěstební 
činnosti, dle směrnice č. 4/2014 z 19.03.2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města 
Bíliny.   
 
1174  
Záměr pronájmu pozemku p. p. č. 1729/16 o výměře 90 m2 a části p. p. č. 1748/1 k. ú. Bílina 
o výměře cca 20 m2 k. ú. Bílina za účelem využití jako manipulační plochy dle směrnice 
č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
1175  
Termíny konání zasedání rady města, a to 17.12.2014, 29.12.2014,14.01.2015, 28.01.2015, 
11.02.2015, 25.02.2015 

III. stanovuje 
  
1176  
Dle § 102a odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, pravidla rozpočtového provizoria na 
období od 01.01.2015 do doby schválení rozpočtu na rok 2015. 
 
 

IV. rozhodla 
 
1177  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Ostrahu majetku v areálu 
Městských technických služeb Bílina“. 
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1178  
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 
„Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka“. 
 
1179  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Vzdělávání pro pedagogy“ dle Příručky 
pro příjemce OP VK verze 8 a směrnice města Bílina pro zadávání zakázek malého rozsahu 
takto:  
 

Pořadí Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce 

1. Jules a Jim, o. s., Krkonošská 6, Praha  

2. Fakta, s. r. o, Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou  

 
1180  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „ICT pro Vzdělávání„ dle Příručky pro 
příjemce OP VK verze 8 a směrnice města Bílina pro zadávání zakázek malého rozsahu 
takto:  
 

Pořadí Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce 

1. HSC Computers, s. r. o, Tř. Budovatelů 2531, Most 

 
1181  
O pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého 
bazénu, Bílina“ zadávané v otevřeném řízení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění takto: 
 

Pořadí Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce 

1. 
Stavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o., Obrnice 10, 
43521 Obrnice, IČ 25014111 

2. 
Fa Hakim, s. r. o., Fischerova 461, Mostecké předměstí, 41801 
Bílina, IČ 25433636 

3. 
HAVI, s. r. o., Novosedlická 2888, 41501 Teplice, IČ 40232981 

4. 
Intermont, Opatrný, s. r. o., Vrskmaň 74, 43115 Vrskmaň, 
IČ 49900854 

 
1182  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Pořízení 
1 ks rotátoru pro uložení agendy cestovních dokladů“ je nabídka firmy MEDIS, INFO 
SECURITY, s. r. o., Spodní 327/5, 7487 01 Hlučín. Druhou v pořadí je nabídka firmy KASYS, 
s. r. o., Guldenerova 9, 326 00 Plzeň. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
 

V. bere na vědomí 
 
1183  
Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o neplatnosti hlasování ve volbách do 
Zastupitelstva města Bíliny, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014. Rada města zároveň 
bere na vědomí oprávnění rady města stanovit pravidla rozpočtového provizoria a schvalovat 
rozpočtová opatření, a to ode dne právní moci rozhodnutí soudu, tedy od 19.11.2014, do 
dne, ve kterém se bude konat ustavující zasedání nové zvoleného zastupitelstva města.  
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1184  
Žádost ZŠ Aléská o finanční částku 25.000 Kč na pořízení kamerového systému a zároveň 
doporučuje jeho realizaci z vlastních zdrojů organizace, za předpokladu, že provozování 
kamerového systému bude v souladu se stanoviskem Úřadu na ochranu osobních údajů.  
 
1185  
Záměr zřízení odloučených pracovišť (služeben) pro Městskou policii Bílina na Teplickém 
předměstí a v sídlišti Za Chlumem. 
 
 

VI. nezaujala stanovisko 
 

1186  
K materiálu č. 792 – ukončení smluvního vztahu se zhotovitelem Bílinského zpravodaje 
s firmou VLTAVA – LABE – PRESS, a. s. 
  

 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. bere na vědomí 
 
1187  
Odstoupení paní Dagmar Gondekové-Jedinákové z členství v dozorčí radě společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina.  
 
 

II. volí 
 
1188  
Paní Jitku Bubeníčkovou členkou dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 

 

RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 

I. stahuje z programu 
 

1189  
Materiál č. 782 – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele s tím, že 
materiál bude doplněn a předložen na dalším zasedání rady města. 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl, MBA v. r. 
místostarosta města 


