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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 5. schůze v roce 2014, 
konané 19. března 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
185 KC Kaskáda  02.04. 
232 Taj. (ONI)  02.04. 
184 taj.   14.05. 

281  taj. (ONI)   28.05.  
229 KC Kaskáda  30.05.   

 
Splněné usnesení: 914   Zrušené usnesení č.: 1015  
 

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. stanovuje 
 
 
182  
Ve smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, užívání závěsného 
odznaku se státním znakem České republiky tajemníkem městského úřadu, Ing. Ladislavem 
Kvěchem, pro účely předávání „Listin o udělení státního občanství ČR“, pro žádosti doručené 
Krajskému úřadu v Ústí nad Labem do roku 2013. 
 
 

II. ruší 
 
183  
Usnesení rady města č. 1015 z 18.12.2013, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic vypracováním koncepce a finanční 
náročnosti provozu a úprav objektu Husitská bašta pro zřízení městského muzea, 
viz usnesení č. 184. 
 
 

III. ukládá 
 
184  
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. Taj. – 14.05. 
 
185  
Řediteli Kulturního centra Kaskáda předložit do příštího zasedání rady města písemnou 
informaci o projednání výsledku veřejnosprání kontroly č. 1/2014 s právními zástupci města, 
včetně návrhů na odstranění zjištěných nedostatků v hospodaření za uplynulé účetní období. 
         KC Kaskáda – 02.04. 
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IV. schvaluje  
 
 
186  
Rozpočtovou změnu č. 30/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem tělesně postižených v ČR, okresní 
organizace Teplice, jako příjemcem, na 29. ročník sportovního setkání vozíčkářů, zdravotně 
mentálně postižených dětí a mládeže v Teplicích, které se koná od 30.05. do 01.06.2014. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
187  
Rozpočtovou změnu č. 31/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 112.000 Kč na parkovou úpravu areálu 
Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 

188  
Rozpočtovou změnu č. 32/2014 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a společností ČEZ, a. s., jako dárcem, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí 
finančního daru v celkové výši 1.400.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
189  
Rozpočtovou změnu č. 33/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 35.000 Kč z rezerv nebytového hospodářství 
na údržbu obřadní síně na hřbitově. 
 
190  
Rozpočtovou změnu č. 35/2014 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 28.000 Kč na 
lyžařský výcvik 28 žáků, z rezervy pro školy v přírodě. 
 
191  
Rozpočtovou změnu č. 36/2014 – navýšení rozpočtu MŠ Švabinského ve výši 20.000 Kč na 
výlety, navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 15.000 Kč na výlety, navýšení rozpočtu 
Klubu důchodců II. ve výši 15.000 Kč na poznávací zájezdy, sportovní hry a vstupenky; 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a ZO Českého svazu včelařů jako příjemcem na chod organizace, 
vzdělávací činnost a léčení včelstev, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
20.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem tělesně postižených MO 
Bílina jako příjemcem na jednodenní poznávací zájezdy, uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Mysliveckým sdružením 
Bořeň Bílina jako příjemcem na nákup krmiva a prostředků k zabránění tvorby škod zvěří 
a nákup léčiv, vše z Programu podpory společenských a zájmových organizací ve městě 
Bílina. Podpisem smluv pověřuje starostu města.   
 
192  
Rozpočtovou změnu č. 38/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 108.000 Kč na akci pořízení kalového 
čerpadla pro Hornickou nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
193  
Rozpočtovou změnu č. 39/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci oprava fasády na objektu letního 
kina ve výši 155.000 Kč. 
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194  
Rozpočtovou změnu č. 40/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na investiční akci oprava fasády v atriu radnice 
vč. úpravy nivelety nádvoří ve výši 160.000 Kč. 
 
195  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu ve městě Bílina – rezerva 
pro sportovní organizace, ve výši 20.000 Kč, mezi městem Bílina jako dárcem a TJ Sokol 
Bílina jako obdarovaným, na pronájem tělocvičny a pořízení cvičebních pomůcek. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.      
 
196  
Žádost ředitelky Domu dětí a mládeže Bílina o použití finančních prostředků z investičního 
fondu DDM Bílina v celkové výši 224.048,34 Kč na provedení modernizace prostor recepce 
DDM Bílina.   
 
197  
Knihovní řád Městské knihovny v Bílině, s účinností od 01.04.2014, dle návrhu předloženého 
vedoucí městské knihovny.  
 
198  
Směrnici č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny s účinností dnem 
schválení, která nahrazuje směrnici č. 34/2001 o výši nájemného z pozemků ve vlastnictví 
města Bíliny nesloužících k podnikání nájemce z 1. března 2001.  
 

199  
Záměr pronájmu pozemku parcely č. 341/18 o  výměře 32 m2 k. ú. Bílina za účelem využití 
jako zahrady.   

 

200  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1636/12 o výměře cca 269 m2 k. ú. Bílina za účelem 
využití jako zahrady.  
 
201  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 720 – p. č. 927/2 k. ú. Bílina 
o výměře 25 m2, uzavřené 03.02.1993 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi 
Brunem a Hanou Hamákovými jako nájemci, jehož předmětem je uzavření nájemní smlouvy 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců a úprava výše nájemného dle nové směrnice 
č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny.  Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
202  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se stavby 
s názvem „Rekultivace Radovesice XVI“, která se dotkne pozemků p. č. 1662/3 k. ú. Bílina 
a p. č. 251/61 a 251/63 k. ú. Chudeřice u Bíliny, mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
povinnou z věcného břemene a společností Severočeské doly, a. s., se sídlem v Chomutově, 
Boženy Němcové 5359, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově na základě 
znaleckého posudku vypracovaného na náklady budoucího oprávněného po vybudování 
stavby. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
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203  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
HaskoningDHV Czech Republic, s. r. o., jejímž předmětem je zpracování podkladů pro 
rozbor udržitelného rozvoje území a zpracování rozboru udržitelného rozvoje území. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
204  
Žádost paní Jolany Arientové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou.  
 
205  
Žádost paní Blanky Šounové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou.  
 
206  
Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Bílina včetně organizačního schématu 
městského úřadu a domů se soustředěnou pečovatelskou službou, který nabývá účinnosti 
dnem schválení, tj. 19.03.2014.  
 
207  
Žádost ZŠ Aléská o použití vlastního investičního fondu ve výši 121.064 Kč na nákup 
plynového kotle REDFOX do školní kuchyně. 
 
208  
Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., Praha pro Základní uměleckou školu Gustava Waltera 
za účelem podpory projektu „Provedení původního muzikálu Kam chodí slunce spát “ ve výši 
100.000 Kč. 
 
209  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v přízemí objektu na adrese 
Fišerova 395/4, Bílina, o celkové výměře 42,69 m2 pro využití jako veterinární ordinace za 
nájemné dle platné směrnice o nájmu prostor sloužících k podnikání s tím, že náklady na 
energie bude hradit nájemce. 
 
210  
Zadávací dokumentaci, návrhy smluv o dílo včetně obchodních podmínek a jmenování členů 
a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek ve složení: Mgr. Zdeněk Rendl (Mgr. René Štěpánek), Ing. Milan Klíma (Ing. arch. 
Iva Němcová), pan Martin Pražan (Bc. Jan Jaša), Ing. Jaroslav Bureš (pan Tomáš Pavel), 
Ing. Renata Straková (Ing. Monika Pánovová) k veřejné zakázce „Zateplení školní jídelny 
a domů s pečovatelskou službou“ zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
211  
Žádost pana Ladislava Valentina o povolení vjezdu do Lázní Kyselka z důvodu konání 
3. Severočeského srazu vozidel Žiguli a Moskvič, které se koná v Bílině 05.04.2014. 
 
 

V. zamítá 
 
 

212  
Žádost paní Marie Ščukové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou.  
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213  
Žádost společnosti Raná péče EDA, o. p. s., se sídlem v Praze o poskytnutí finančního 
příspěvku na činnost terénní služby rané péče. 
 

214  
Žádost Farní charity Litoměřice o poskytnutí finanční podpory na činnost této charity. 
 

 
VI. souhlasí  

 
 

215  
S pokračováním činnosti přípravné třídy pro děti sociálně znevýhodněné od 1. září 2014, 
v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
v Základní škole, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, a v Základní 
škole, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace.   
 
 

VII. rozhodla 
 
216  
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 
dodávku počítačů a interaktivních tabulí do Základní školy Aléská 270. 
 
217  
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 
pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy evidence řidičů a evidence vozidel. 
 

218  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zateplení školní jídelny a domů 
s pečovatelskou službou“ dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 

219  
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 - 
Oprava terasy a navazujících konstrukcí, Mírové Náměstí 94/23, Bílina. 
 
220  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Oprava umělého povrchu LA Kyselka“ 
dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách takto:  

Pořadí Název uchazeče 
1. VYSSPA Sports technology, s. r. o., Plzeň 
2. TUBEKO SPORT, s. r. o., Nové Strašecí 

 
221  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Projekt ordinací všeobecných 
praktických lékařů 1. NP budovy B v HNsP Bílina – 1. a 2. etapa“ dle ustanovení § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách takto: 

Pořadí Název uchazeče 
1. HAVI, s. r. o., Teplice 
2. Petr Arpáš, s. r. o., Bílina 
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222  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Správa a údržba svislého dopravního 
značení na území města Bíliny pro rok 2014“ dle ustanovení § 38 zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách takto:  

Pořadí Název uchazeče 
1. Značky Dubí, s. r. o., Dubí 
2. František Linka – Dopravní značení, Louny 

 
223  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Správa a údržba vodorovného 
dopravního značení na území města Bíliny pro rok 2014“ dle ustanovení § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách takto:  

Pořadí Název uchazeče 
1. KOLOS – Miroslav Kopačka, Teplice 
2. Jiří Kuruc, Teplice 

 
224  
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 
„Rekonstrukce bazénové vany koupaliště na Kyselce ve městě Bílina“. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
225  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako poskytovatelem a občanským 
sdružením MOST K NADĚJI jako příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního 
daru ve výši 130.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem Linky duševní tísně v roce 
2014. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 

226  
Záměr směny části parcely č. 2003/1 o výměře cca 670 m2 a p. p. č. 1997/4 o výměře 23 m2 
za p. p. č 2003/4 o výměře 5931 m2 vše v k. ú. Bílina s tím, že rozdíl ve výměrách pozemků 
bude finančně vypořádán. 
 

227  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru z 06.03.2014 uzavřené mezi městem Bílina jako 
úvěrujícím a panem Jozefem Jurčou jako úvěrovaným, kdy předmětem dodatku je snížení 
úvěrové částky z fondu rozvoje bydlení ze 100.000 Kč na 50.000 Kč. Podpisem dodatku 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
 
228  
Rozpočtový výhled města na rok 2015–2016 zpracovaný vedoucí finančního odboru. 
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X. bere na vědomí 
 
 

229  
Zprávu odboru interního auditu o výsledcích veřejnosprávní kontroly č. 1/2014 příspěvkové 
organizace KC Kaskáda a zároveň ukládá řediteli příspěvkové organizace KC Kaskáda 
odstranit zjištěné nedostatky, a to v termínu do 30.05.2014.  KC Kaskáda – 30.05. 
 
230  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 10.03.2014. 
 
231  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 26.02.2014. 
 
232  
Žádost nájemců Hotelu U Lva v Bílině o řešení stavu pronajatého objektu a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu připravit do příští rady města návrh přijatých opatření na 
odstranění současného havarijního stavu tohoto objektu.   Taj. (ONI) – 02.04. 
 

233  
Plnění 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. 
 

234  
Splnění usnesení rady města č. 914 z 20.11.2013, kterým rada města uložila tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním návrhu 
řešení technického stavu budovy obřadní síně a areálu hřbitova. 
 
        
 

XI. stahuje z programu 
 
 
235  
Mat. č. 130 – žádost jednatele Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina,  o zadání 
zpracování studie protialkoholní záchytné stanice 1. PP budovy A v Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina.  
 
236  
Mat. č. 131 – žádost jednatele Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o zadání 
zpracování studie rekonstrukce stravovacího provozu v Hornické nemocnici s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. 
 
237  
Mat. č. 155 – rozpočtovou změnu č. 37/2014 – přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 101.000 Kč na parkovou úpravu 
areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
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238  
Mat. č. 144 – zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Dílčí digitalizaci městského 
kamerového dohlížecího systému. 
 

 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. stahuje z programu 
 
 
239  
Mat. č. 160 – návrh jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
na realizaci optimalizace provozu tepelného hospodářství v Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina.  
 

240  
Mat. č. 127 – informaci jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, k problematice protialkoholních a protitoxikomanických záchytných stanic v Ústeckém 
kraji. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r.  
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r.  
místostarosta města 

 
 
 


