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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 26. schůze v roce 2014, 
konané 19. listopadu 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. ruší 
 
1101  
Usnesení rady města č. 594 z 02.07.2014, kterým byla schválena rozpočtová změna 
č. 67/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic na akci „Rekonstrukce objektu integrovaného centra prevence“ v celkové výši 
487.000 Kč. Rada města ruší toto své usnesení na základě výzvy ke zjednání nápravy vydané 
odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky. 
 
1102  
Usnesení rady města č. 618 z 02.07.2014, kterým bylo schváleno 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 bylo navýšení ceny díla o vícepráce v celkové výši 
487.000 Kč. Rada města ruší toto své usnesení na základě výzvy ke zjednání nápravy vydané 
odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky. 
 

 

II. schvaluje 
 
 
1103  
Rozpočtovou změnu č. 231/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 202.000 Kč na inženýrsko-projekční práce 
spojené s rekonstrukcí pavilonu A a F v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina.  
 
1104  
Rozpočtovou změnu č. 232/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 1.000 Kč na pořízení použité dlažby z parkoviště 
u prodejny LIDL. 
 
1105  
Rozpočtovou změnu č. 233/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 290.000 Kč na opravu havarijního stavu 
střešního pláště tělocvičny v ZŠ Aléská. 
 
1106  
Rozpočtovou změnu č. 234/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleno rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 11.000 Kč na akci „Rekonstrukce ordinací praktických 
lékařů v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina“. 
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1107  
Rozpočtovou změnu č. 235/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 111.000 Kč na úpravu vzduchotechnického 
zařízení v kuchyni centrální školní jídelny. 
 
1108  
Rozpočtovou změnu č. 236/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 530.000 Kč na akce odboru nemovitostí 
a investic. 
 
1109  
Rozpočtovou změnu č. 237/2014 – snížení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 30.000 Kč na odpisy 
u plynového kotle REDFOX. Opravená účetní částka ve výši 29.711 Kč bude vrácena na účet 
města.  
 
1110  
Rozpočtovou změnu č. 238/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 60.000 Kč na vodu a ve výši 60.000 Kč na 
údržbu v Bytovém domě, Důlní 425. 
 
1111  
Rozpočtovou změnu č. 239/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 150.000 Kč na údržbu a ve výši 130.000 Kč na 
vodu bytového hospodářství. 
 
1112  
Rozpočtovou změnu č. 240/2014 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
o 114.000 Kč z plnění pojistných událostí, do rozpočtu bytového hospodářství – údržba. 
 
1113  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního investičního fondu na opravu sociálního zařízení, 
šaten, chodby v zázemí účinkujících v letním amfiteátru na Kyselce – 2. etapa, ve výši 
294.562 Kč a na opravu výlepových ploch – dofinancování, ve výši 17.000 Kč.  
 
1114  
Žádost KC Kaskáda o souhlas s umístěním nových výlepových ploch KC Kaskáda, a to 
v ul. Pražská a v ul. Litoměřická a rozšíření výlepových ploch na oplocení v areálu pivovaru, 
kde se 2 plochy rozšíří na plochy 3. Tento souhlas nenahrazuje stanovisko, případně 
rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu.  
 
1115  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a HC Draci Bílina, o. s., jako příjemcem na turnaje „O pohár starosty města“ 
a „O pohár města Bíliny“ konané v měsíci prosinci 2014, z programu podpory sportu – rezerva 
pro sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.           
 
1116  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a HC Draci Bílina, o. s., jako příjemcem, na částečné pokrytí dopravy do 
Švédska na hokejový turnaj, z rezervy pro sportovní organizace. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.      
 
1117  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Václava Boxe výši 14.185 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné. 
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1118  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Danielem 
Procházkou, IČ 87315891, Pražská 357/67, Bílina, jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy 
je pronájem pozemku p. č. 1681/43 o výměře 1647 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití jako 
manipulační plochy pro složení materiálu, přístupové komunikace, zpevněné plochy apod., za 
cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny – 
10 Kč/m2/rok, tj. 16.470 Kč/rok. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1119  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 511 uzavřené mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a paní Martou Novotnou, Kladruby 88, 415 01, jako nájemcem prostoru na 
adrese Mírové náměstí 48, Bílina. Předmětem dodatku je změna účelu pronájmu z oční optika 
na oční optika a poskytování zdravotních služeb v oboru optometrie, s účinností 
od 01.12.2014. V ostatních ujednáních se smlouva o nájmu č. 511 nemění. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 
1120  
Odměny ředitelům příspěvkových organizací, v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., dle 
návrhu finančního odboru. 
 
1121  
Termíny svatebních obřadů, na rok 2015, včetně místa a času konání svatebních obřadů – 
v obřadní síni městského úřadu, dle návrhu předloženého vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí s tím, že jména oddávajících budou určena po ustavujícím zasedání 
zastupitelstva města. Svatební obřady se v roce 2015 uskuteční v následujících termínech: 
leden  10., 24.   červenec 11., 25. 
únor  14., 28.   srpen  15., 29. 
březen  14., 28.   září  12., 26. 
duben  11., 25.   říjen  10., 24. 
květen  16.    listopad 14., 28.  
červen  13., 27.   prosinec 12. 
 
1122  
Termíny konání vítání občánků na rok 2015, dle návrhu předloženého vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí, vždy v úterý od 14:30 hodin, v následujících termínech: 24.03., 
23.06., 22.09. a 15.12. 
 
1123  
Termín dalšího zasedání rady města, a to ve středu 03.12.2014. 
 
 

III. rozhodla 
 
1124  
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 nákup 
vozidla – dodávky pro KC Kaskáda. 
 
1125  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Umístění psů a koček odchycených na území 
města Bílina v útulku pro rok 2015“, na základě poptávkového řízení, Útulku pro opuštěná 
zvířata Jimlín. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
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IV. stanovuje 
 
 
1126  
Při obřadech a vítání občánků, rovněž při přijetí zahraničních delegací a významných návštěv, 
mohou pro rok 2015, v souladu s § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 
závěsný odznak se státním znakem České republiky dále užívat místostarosta, členové 
zastupitelstva dle určení rady města, a tajemník městského úřadu, Ing. Ladislav Kvěch, pro 
účely předávání „Listin o udělení státního občanství ČR“. 
 
 

V. jmenuje 
 
 
1127  
Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení Ing. Krejčová Petra, Ing. Bureš 
Jaroslav a Fialová Martina, pro zakoupení rotátoru pro odbor správní a vnitřních věcí, oddělení 
cestovních dokladů.  
 
 

VI. pověřuje 
 
 
1128  
Starostu města podpisem smlouvy o dílo uzavírané mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností 4 SOFT, s. r. o., jako zhotovitelem, na akci 14-49 – realizace multifunkční 
bezpečné plochy s povrchem SmartSoft 11 – 2. fáze, v areálu MŠ Čapkova 869, Bílina.  
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t   
 
 
1129  
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. 
 
1130  
Rozpočtovou změnu č. 241/2014 – přesun rozpočtu za vyplacené přeplatky z vyúčtování 
služeb bytového a nebytového hospodářství ve výši 1.903.000Kč z příjmové části rozpočtu na 
výdajovou. 
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
 
1131  
Informaci majetkoprávního oddělení stavebního úřadu o podání žádosti o uplatnění práva opce 
o prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne 30.09.1994 ve znění pozdějších dodatků č. 1–5 
mezi společností TREI Real Estate Czech Republic, s. r. o., jako nájemcem a městem Bílina 
jako pronajímatelem, jednostranným prohlášením s tím, že k podanému uplatnění opce 
nebude přihlédnuto z důvodu nedodržení podmínek smlouvy.  
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1132  
Ukončení nájemní smlouvy č. 5 na pronájem pozemku p. č. 441 o výměře 1957 m2 k. ú. Bílina 
z důvodu úmrtí nájemce. Rada města zároveň schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 441 
o výměře 1957 m2 k. ú. Bílina za účelem využití k individuální rekreaci a drobné pěstební 
činnosti, za podmínek stanovených směrnicí č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu 
pozemků města Bíliny. 
 
1133  
Vyjádření ředitelky KC Kaskáda a návrh vedoucí oddělení interního auditu k plnění usnesení 
rady města č. 1025 z 22.10.2014, kterým bylo ředitelce KC Kaskáda uloženo uvést do souladu 
stav investičního fondu s peněžními prostředky na investičním účtu.  
 
 

IX. stahuje z programu 
 
1134  
Materiál č. 772 – návrh na ukončení smluvního vztahu se zhotovitelem Bílinského zpravodaje, 
se společností VLTAVA – LABE – PRESS, a. s., s tím, materiál bude předložen do dalšího 
zasedání rady města.  
 
 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

 

I. schvaluje 
 
1135  
Uzavření smlouvy o provedení auditorské služby k 31.12.2014 mezi společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jako objednavatelem a společností AGIS, s. r. o., Most, jako 
auditorem. Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti. 
 
1136  
Odměnu jednateli společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., dle návrhu 
předsedy dozorčí rady, ve výši jednoho měsíčního platu.  
 
 

II. stahuje z programu 
 
 
1137  
Materiál č. 782 – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele s tím, že materiál 
bude doplněn a předložen na dalším zasedáním rady města.  
 
 
 
 

 

Josef Horáček v. r.  
starosta města 

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


