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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, 
konané 22. října 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
229 KC Kaskáda  30.11.  
 KC Kaskáda  05.11. 
 

 
 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
 
1025  
Ředitelce KC Kaskáda uvést do souladu stav investičního fondu s peněžními prostředky na 
investičním účtu.        KC Kaskáda – 05.11. 
 
 

II. revokuje 
 
 
1026  
Usnesení rady města č. 906 z  24.09.2014, kterým byla schválena žádost ZŠ Za Chlumem 
o použití vlastního investičního fondu ve výši 71.121 Kč na pořízení serveru, viz usn. č. 1041. 

 
 

III. schvaluje 
 
1027  
Rozpočtovou změnu č. 202/2014 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 12.000 Kč, 
z Programu podpory společenských a zájmových organizací města Bílina, na materiál na 
Vánoční tradice ve světě a Společenský den.     
       
1028  
Rozpočtovou změnu č. 204/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu finančního odboru ve výši 100.000 Kč na úhradu pojištění majetku. 
 
1029  
Rozpočtovou změnu č.  205/2014 – navýšení rozpočtu ZUŠ Gustava Waltera ve výši 2.160 Kč 
na úhradu odpisů roku 2014 z nově pořízeného majetku – zvonkohra Bergerault.  
 
1030  
Rozpočtovou změnu č. 206/2014 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 1.298 Kč na úhradu 
odpisů roku 2014 z nově pořízeného majetku – herní sestava na hřiště.  
 
1031  
Rozpočtovou změnu č. 207/2014 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 109.900 Kč na školu 
v přírodě pro 157 žáků, která se uskutečnila 22.09.–27.09.2014, a to z rezervy pro školy 
v přírodě.   
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1032  
Rozpočtovou změnu č. 208/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 227.000 Kč na běžné opravy bytového 
hospodářství – oprava bytu Mírové nám. 90. 
 
1033  
Rozpočtovou změnu č. 209/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 40.000 Kč na zajištění oprav v budovách 
městského úřadu – běžná údržba.  
 
1034  
Rozpočtovou změnu č. 210/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 7.000 Kč na ostrahu lázní. 
 
1035  
Rozpočtovou změnu č. 211/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic výši 8.000 Kč na akci „Oprava terasy na Mírovém 
Náměstí č. p. 94“. 
 
1036  
Rozpočtovou změnu č. 212/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu městské policie ve výši 30.000 Kč na programové vybavení. 
 
1037  
Rozpočtovou změnu č. 213/2014 – uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru 
v celkové výši 835.000 Kč, mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností ČEZ, a. s., 
jako dárcem, na podporu územního rozvoje města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.    
 
1038  
Rozpočtovou změnu č. 214/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 1.000 Kč na akci Důlní 399 – oprava fasády 
a chodníku se schodištěm. 
 
1039  
Rozpočtovou změnu č. 215/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva DINA ve výši 86.000 Kč. 
 
1040  
Rozpočtovou změnu č. 217/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 18.000 Kč na doplnění sítí proti hmyzu, žaluzií 
a fólií na okna v centrální školní jídelně. 
 
1041  
Žádost ZŠ Za Chlumem o použití vlastního investičního fondu ve výši 75.121 Kč na pořízení 
serveru.  
 
1042  
Žádost ZŠ Lidická o použití vlastního investičního fondu na výměnu hardwarových součástí 
u PC (ukončení podpory Windows XP) ve výši 83.523 Kč. 
 
1043  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 56 ul. Sídliště Za Chlumem 751, s paní Veronikou 
Pravečkovou, na dobu určitou jednoho roku. 
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1044  
Výzvu, krycí list nabídky, čestné prohlášení a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Vzdělávání pro pedagogy“. 
 
1045  
Výzvu, krycí list nabídky, čestné prohlášení a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „ICT pro Vzdělávání“. 
 
1046  
Jednací řízení bez uveřejnění dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k akci 
„Přístavba a rekonstrukce Zelené Haly v Bílině“. 
 
1047  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a Stavební a obchodní společností Most, jako zhotovitelem, k veřejné zakázce „Přístavba 
a rekonstrukce Zelené haly v Bílině“. Předmětem dodatku jsou změny v projektu odsouhlasené 
zástupci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad s tím, že 
náklady na realizaci těchto prací budou úměrně hrazeny finančními prostředky z dotace. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1048  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Dášou 
Kabourkovou jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 2167/1 
o výměře cca 100 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci, drobné pěstební 
činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 
5 Kč/m2/rok, tj. 500 Kč. 
 
1049  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 235, která byla uzavřena dne 18.12.2002 mezi městem Bílinou 
jako pronajímatelem a manželi Jiřím a Vladimírou Skřivanovými jako nájemci na části pozemků 
p. č. 263/1, 264 a 265/1 k. ú. Bílina k 31.12.2014.  
 
1050  
Záměr pronájmu části p. p. č. 263/1 k. ú. Bílina o výměře cca 450 m2 k. ú. Bílina za účelem 
využití k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti dle směrnice č. 4/2014 upravující 
podmínky pronájmu pozemků města Bíliny.  
 
1051  
Uzavření smluv o ochraně objektu mezi městem Bílina jako dodavatelem a společnostmi 
HOSTAV TEPLICE, s. r. o., pobočka Bílina, INVEST – STAR, s. r. o., Bílina, Jaroslava 
Hauková, Bílina, Jana Chalupná, Bílina, Josef Stodola, Bílina, Mgr. Anna Spáčilová – Lékárna 
SALVIA, Bílina, jako odběrateli. Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
 
1052  
Záměr poskytnutí finančního příspěvku ZŠ Za Chlumem ve výši 35.000 Kč na lyžařský výcvik, 
který se uskuteční v prosinci 2014.  
 
1053  
Zahraniční cestu do města Bilgoraj (Polsko) ve dnech 26.10.–29.10.2014, které se zúčastní 
Mgr. René Štěpánek, MBA a MUDr. Alena Jelínková.  
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IV. souhlasí  
 
 
1054  
S ukončením nájemních smluv č. 267 ze dne 23.2.2004 a č. 298 ze dne 3.7.2006 uzavřených 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Jiřím a Věrou Kodadovými jako nájemci dohodou 
k 31.12.2014 a zároveň schvaluje záměr pronájmu části p. p. č. 108/1 o výměře cca 120 m2 
k. ú. Bílina-Újezd za účelem využití k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti dle 
směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny s tím, že přednostní 
právo na pronájem mají manželé Kodadovi. 
 
 

V. neschvaluje 
 
 
1055  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního investičního fondu na nátěry dřevěného plotu, sloupků 
a laviček a odstranění nežádoucího porostu včetně opravy laviček v letním amfiteátru na 
Kyselce, v celkové výši 170.168 Kč. 
 
 

 VI. rozhodla 
 
 
1056  
Zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby „Vzdělávání pro pedagogy“ zadávanou 
mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 dle závazných pravidel Příručky pro 
příjemce OP VK verze č. 8 a ve smyslu směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, vyhlášené radou města 27.08.2014. 
 
1057  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Pořízení 80 kusů šatních 
skříněk pro ZŠ Za Chlumem“ firmě ABCD Služby školám, s. r. o., Liberec. 
 
1058  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby „ICT pro Vzdělávání“ zadávanou mimo 
režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 dle závazných pravidel Příručky pro příjemce 
OP VK verze č. 8 a ve smyslu směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina. 
 
1059  
Vypsat nové výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby „Vzdělávání pro pedagogy“ 
zadávanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 dle závazných pravidel 
Příručky pro příjemce OP VK verze č. 8 a ve smyslu směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina. 
 
 

VII. bere na vědomí  
 
 
1060  
Pozvání k návštěvě polského partnerského města Jaraczewo na oslavu Svátku nezávislosti, 
a to ve dnech 07.–10.11.2014. 
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1061  
Informativní zprávu o hospodaření KC Kaskáda za období od ledna do září 2014. 
 
 

VIII. nezaujala stanovisko 
 
 
1062  
K materiálu č. 717 – k žádosti společnosti WAMB, v. o. s., Bílina, o vrácení 50 % zaplaceného 
nájemného za pronájem Hotelu U Lva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček  
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl, MBA   
místostarosta města 

 
 


