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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, 
konané 5. listopadu 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
1025 KC Kaskáda  19.11.    1095 ONI  31.01.2015 
229 KC Kaskáda  30.11.  

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
 
1063  
Rozpočtovou změnu č. 216/2014 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Klubu 
důchodců II, Bílina, ve výši 1.000 Kč na položku všeobecný materiál. 
 
1064  
Rozpočtovou změnu č. 220/2014 – přijetí finanční dotace z Operačního programu Životního 
prostředí na akci „Revitalizace zeleně na základních školách v Bílině“ ve výši 538.501,27 Kč. 
 
1065  
Rozpočtovou změnu č. 222/2014 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu 
Pečovatelské služby Bílina ve výši 2.000 Kč na cestovné. 
 
1066  
Rozpočtovou změnu č. 224/2014 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže v Bílině na 
úhradu odpisů roku 2014 z nově pořízeného majetku, ve výši 748 Kč – výdejní okénko.  
 
1067  
Rozpočtovou změnu č. 225/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 15.000 Kč na 
zabezpečovací zařízení výslechové místnosti pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
v budově MěÚ Bílina, Žižkovo nám. 58. 
 
1068  
Rozpočtovou změnu č. 226/2014 – přijetí peněžního daru od pana Stanislava Tejčka – 
elektroservis, Bílina ve výši, 1.000 Kč pro Klub důchodců II, Havířská 583/28, Bílina. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1069  
Rozpočtovou změnu č. 227/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 96.000 Kč na akci 
„Malování a sanace v Klubu důchodců II“. 
 
1070  
Rozpočtovou změnu č. 228/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské knihovny v Bílině ve výši 33.000 Kč. 
 
1071  
Rozpočtovou změnu č. 229/2014 – čerpání finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 100.000 Kč na opravu střechy Centrální školní 
jídelny, Bílina. 
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1072  
Rozpočtovou změnu č. 230/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí ve výši 130.000 Kč na nákup rotační kartotéky na 
cestovní doklady. 
 
1073  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 19.12.2013 uzavřené mezi městem Bílina 
jako půjčitelem, a paní Rischlingovou Danou, Dis., jako vypůjčitelem, na notebook ACER vč. 
software v celkové pořizovací ceně 21.532 Kč. Dodatek č. 1 se uzavírá na dobu určitou 
s účinností od 30.11.2014 do 29.11.2015. Podpisem dodatku č. 1 pověřuje starostu města. 
 
1074  
Uzavření dodatku č. 4 smlouvy o výpůjčce ze 17.02.2011 mezi městem Bílina jako půjčitelem 
a paní Ing. Mrázovou Jaroslavou jako vypůjčitelem na notebook AS5101AWLMi vč. software 
v celkové pořizovací ceně 29.168 Kč. Dodatek č. 4 se uzavírá na dobu určitou s účinností od 
01.01.2015 do 31.12.2015. Podpisem dodatku č. 4 pověřuje starostu města. 
 
1075  
Úpravu platu ředitelce Kulturního centra Kaskáda v Bílině, příspěvková organizace a úpravu 
platů ředitelů základních škol, mateřských škol a školských zařízení zřízených městem Bílina 
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 224/2014 Sb., s účinností od 
01.11.2014 
 
1076  
Prominutí zbylé části poplatku z prodlení ve výši 917 Kč paní Venuši Kastnerové za 
opožděně uhrazené dlužné nájemné. 
 
1077  
Uzavření smlouvy č. 13148336 o poskytnutí podpory mezi městem Bílina a Státním fondem 
životního prostředí ČR na projekt s názvem „Obnova aleje na Kyselce“. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
1078  
Uzavření smlouvy č. 10069403 (podpis zástupce SFŽP ke dni 10.10.2014) o poskytnutí 
podpory mezi městem Bílina a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí na akci „Zateplení a výměna oken MŠ Aléská, Bílina“. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1079  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem a 
firmou INSKY spol. s r. o., jako zhotovitelem na akci “Regenerace panelového sídliště 
Teplické předměstí III. etapa“. Předmětem dodatku je změna termínu plnění. Podpisem 
dodatku č. 2 pověřuje starostu města. 
 
1080  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 71, 
přízemí, Bílina, o celkové výměře 31,98 m2 mezi Úřadem práce České republiky, krajská 
pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 18, 400 01 Ústí nad Labem, jako nájemcem 
a městem Bílina jako pronajímatelem za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor 
sloužících podnikání s platností od 01.12.2014 na dobu určitou do 31.10.2015 dle žádosti 
nájemce. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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1081  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 39 ul. Tyršova 320/10 kategorie „rozjezdový“ s paní 
Danou Šlajerovou, na dobu určitou jednoho roku.  
 
1082  
Plán vzdálené podpory s Agenturou pro sociální začleňování. 
 
1083  
Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „ICT pro Vzdělávání“, a to v následujícím složení: Ing. Ladislav Kvěch, 
Ing. Jana Šimková, Miloslav Dvořák. 
 
1084  
Výpověď dohodou z nájemní smlouvy č. 340, která byla uzavřena 26.10.2009 mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a panem Václavem Viktorou jako nájemcem na část pozemku 
p. č. 2432/2 k. ú. Bílina, k 31.12.2014.  
 
1085  
Výpověď dohodou z nájemní smlouvy č. 128, která byla uzavřena mezi městem Bílinou 
jako pronajímatelem a manželi Janem a Vlastou Tonkovými jako nájemci na část pozemku 
p. č. 2315 k. ú. Bílina, k 31.12.2014. Zároveň schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 
2315 o výměře cca 501 m2 k. ú. Bílina za účelem využití jako zahrady, dle směrnice 
č. 4/2014 z 19.03.2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny.   
 
1086  
Záměr pronájmu části p. p. č. 2167/1 k. ú. Bílina o výměře cca 374 m2 za účelem využití 
k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti, dle směrnice č. 4/2014 upravující 
podmínky pronájmu pozemků města Bíliny.  
 
1087  
Výpověď dohodou z nájemních smluv č. 229 a č. 277, které byly uzavřeny mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a panem Jaroslavem Žihlou jako nájemcem na část pozemku 
p. č. 2158 k. ú. Bílina, k 31.12.2014. Zároveň schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 
2158 o výměře cca 680 m2 k. ú. Bílina za účelem využití jako zahrady, dle směrnice 
č. 4/2014 z 19.03.2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny.   
 
1088  
Termín konání zasedání rady města, a to ve středu 19.11.2014. 
 
1089  
Podání trestních oznámení od členů Rady města Bíliny proti pomluvám poškozujícím dobrou 
pověst Rady města Bíliny a jejích členů. 
 

II. souhlasí 
 
1090  

S dokončením projektové dokumentace na rekonstrukci ul. 5. května stejným projektantem, 
který připravil dokumentaci pro územní řízení. 
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III. rozhodla 
 
1091  
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 cestovních dokladů. 
 
 

IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

1092  

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. 
 
1093  
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. 
 
1094  
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. 
 
 

V. bere na vědomí 
 

1095  
Informaci vedoucí finančního odboru o kontrole České školní inspekce zaměřené na 
možnosti vniknutí nežádoucích osob do objektů školských zařízení v jejich provozní době 
a ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic zpracovat návrhy na realizaci kamerového 
systému pro jednotlivá školská zařízení zřízená městem Bílinou.  ONI – 31.01.2015 
 
1096  
Informaci Mgr. Reného Štěpánka, MBA, jednatele Hornické nemocnice s poliklinikou, 
o řešení havarijní situace – propadlá střecha kotelna, hlavní rozvodna elektrické energie. 
Opravy budou řešeny v rámci dohody o zhodnocení majetku jediného společníka společnosti 
Hornické nemocnice s poliklinikou Bílina.  
 
1097  
Udělení souhlasu města Bíliny jako vlastníka nemovitosti na adrese Tyršova 320, Bílina, 
418 01, s umístěním sídla společnosti HILPRESS ČR, s. r. o., na výše uvedené adrese, po 
dobu trvání nájemního vztahu. 
 
1098  
Úpravu jízdních řádů městské autobusové dopravy v Bílině platnou od 14.12.2014, dle 
návrhu odboru dopravy a společnosti ARRIVA TEPLICE, s. r. o. 
 
1099  
Ústní informaci Mgr. Reného Štěpánka, MBA, člena rady města, o zahraniční služební cestě 
v polském partnerském městě Bilgoraj, která se uskutečnila 26.10.–29.10.2014. 
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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 
 

1100  
Materiál č. 755 – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele z 10.05.2011. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

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


