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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 23. schůze v roce 2014, 
konané 8. října 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
229 KC Kaskáda  30.11.  

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
 
983  
Rozpočtovou změnu č. 193/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 62.000 Kč na údržbu v klubu důchodců. 
 
984  
Rozpočtovou změnu č. 194/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 50.000 Kč na údržbu v Důlní 425. 
 
985  
Rozpočtovou změnu č. 195/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 4.000 Kč na revizi ele v knihovně. 
 
986  
Rozpočtovou změnu č. 196/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a EQUIPARK, o. p. s., jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na 
provoz jezdeckých stájí a zajištění jezdeckého oddílu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
987  
Rozpočtovou změnu č. 197/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory společenských a zájmových organizací mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Svazem důchodců Bílina jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na dárky pro jubilanty a výlet 
do Prahy, navýšení rozpočtu pro odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro Klub důchodců I. 
ve výši 14.000 Kč na dárky, hudbu a výlet do Mladotic. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
988  
Rozpočtovou změnu č. 198/2014 – navýšení rozpočtu z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací města Bílina pro MŠ Čapkova ve výši 27.000 Kč na výlety.  
 
989  
Rozpočtovou změnu č. 199/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu v celkové výši 870.000 Kč na dofinancování mzdových nákladů včetně odvodů 
zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí a dále na zajištění valorizace mezd od 
01.11.2014 včetně nárůstu platových tříd u zaměstnanců, kteří splnili požadované vzdělání. 
 
990  
Rozpočtovou změnu č. 200/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 177.000 Kč na akci „Oprava krajnice v ulici 
Fügnerova a Jenišovská“. 
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991  
Rozpočtovou změnu č. 201/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva DINA ve výši 882.000 Kč. 
 
992  
Rozpočtovou změnu č. 203/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva PD ve výši 201.000 Kč. 
 
993  
Žádost pana Michala Dice o přidělení bytu v Domě se soustředěnou pečovatelskou službou, 
Bílina. 
 
994  
Žádost pana Zdeňka Burši o přidělení bytu v Domě se soustředěnou pečovatelskou službou, 
Bílina. 
 
995  
Žádost paní Zdenky Víškové o přidělení bytu v Domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou, Bílina. 
 
996  
Plán odpisů dlouhodobého hmotného majetku Městských technických služeb Bílina na rok 
2015.  
 
997  
Žádost domu dětí a mládeže o přesun finančních prostředků z rezervního fondu a zároveň 
použití vlastního investičního fondu na stavební úpravy – vybudování výdejny stravy ve výši 
141.521,08 Kč. 
 
998  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a KHL Draci 
Bílina, o. s., jako příjemcem z Programu podpory sportu ve městě Bílina – rezerva pro 
sportovní organizace na 6. ročník Podkrušnohorského poháru v krasobruslení, který se 
uskuteční 06.12.2014, ve výši 20.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
999  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Josefem 
a Vlastou Krajčíkovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku 
p. č. 1967 o výměře 322 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci a drobné 
pěstební činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků 
města Bíliny ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. 1.610 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1000  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 o velikosti 1+2, Tyršova 320/10, kategorie 
„rozjezdový“ s panem Janem Svárovským, na dobu určitou jednoho roku. 
 
1001  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Stanislavem 
a Věrou Zvešperovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku p. č. 
1692/1 o výměře 259 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 
ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. 1 295 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města 
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1002  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1595/1 k. ú. Bílina o výměře 185 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. 
 
1003  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Miroslavem 
a Janou Prosmanovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku p. č. 
544/2 o výměře 119 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 
ve výši 5 Kč/m2rok, tj. 595 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1004  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4010386/VB/001 
týkající se stavby s názvem „Bílina, Na Výsluní, pč. 10851, RNN, kNN, 11RD“ mezi 
městem Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
v Děčíně IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou společností GA Energo 
technik, s. r. o., se sídlem v Plzni, Na Střílně AB, PSČ 330 11, jako stranu oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 
ve výši 17.714 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
1005  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se 
stavby s názvem „REKO MS Bílina – Komenského + 1 7700071844“, která se dotkne 
pozemků p. č. 107, p. č. 108, vše k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
povinnou z věcného břemene a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad 
Labem, Klíšská 940, která je zastoupena na základě plné moci společností RWE 
Distribuční služby, s. r. o., se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1, 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 za cenu 290 Kč/bm. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
1006  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností INSKY, spol. s r. o., jako zhotovitelem na akci „Regenerace panelového 
sídliště Bílina, Teplické předměstí III. etapa“. Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 
489.962 Kč včetně DPH. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1007  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího  podnikání na adrese Mírové náměstí 91, 
Bílina, přízemí, o celkové výměře 88,50 m2 pro využití jako cestovní kancelář nebo prodejna, 
za nájemné dle platné směrnice o nájmu prostor sloužících podnikání.  
 
1008  
Uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru (počítače, 
monitoru a tiskárny) pro Klub důchodců I, Aléská 265, Bílina, mezi Krajským úřadem 
Ústeckého kraje, jako dárcem a městem Bílina jako obdarovaným. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
1009  
Proplacení nevyčerpané dovolené panu Josefu Horáčkovi, starostovi města, za volební 
období 2010–2014, tj. za rok 2013 15 dní a za rok 2014 20,5 dní. 
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1010  
Proplacení nevyčerpané dovolené panu Mgr. Zdeňkovi Rendlovi, MBA, místostarostovi 
města, za volební období 2010–2014, tj. za rok 2013 12 dní a za rok 2014 20,5 dní. 
 
1011  
Termín konání zasedání rady města, a to ve středu 22.10.2014 a 05.11.2014. 
 
 

II. souhlasí 
 
1012  

S návrhem Městských technických služeb Bílina na likvidaci-sešrotování vozidla IFA W 50 
LA/F cisterna, rok výroby 1988 (odprodej za cenu šrotu).  
 
1013  
S provozováním lékařské pohotovostní služby v roce 2015 – spádová oblast Bílina, ve 
spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, s předpokladem poskytnutí neinvestiční 
dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby. 
 
 

III. rozhodla 
 
1014  
O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Evaluace“ dle Příručky pro příjemce 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost verze 8 a směrnice města 
Bílina č. 4/2007 pro zadávání zakázek malého rozsahu takto:  
 

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

1. BDO Advisory, s. r. o., Praha 

2. Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava 

3. Naviga4, s. r. o, Praha 

4. SPVV Společnost pro vzdělávání a výzkum, s. r. o, Most  

5. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., Praha  
 

1015  

O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Supervize“ dle Příručky pro příjemce 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost verze 8 a směrnice města 
Bílina č. 4/2007 pro zadávání zakázek malého rozsahu takto:  

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

1. Mgr. Dušan Šimonka, Šluknov 
 

1016  

O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Garant pro tvorbu vzdělávací strategie“ 
dle Příručky pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost verze 
8 a směrnice města Bílina č. 4/2007 pro zadávání zakázek malého rozsahu takto:  

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

1. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., Ústí nad Labem 
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1017  

O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Koučink“ dle Příručky pro příjemce 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost verze 8 a směrnice města 
Bílina č. 4/2007 pro zadávání zakázek malého rozsahu takto:  

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

1. PROakce, s. r. o., Napajedla 

2. AM Solvo, s. r. o., Praha 

3. PhDr. Ing. Petr Montag, Ph.D., Bílina 

4. Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Plzeň 

5. EVERESTA, s. r. o., Česká Lípa 
 

1018  

O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Odborný garant pro nastavení způsobů 
práce s třídním kolektivem“ dle Příručky pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost verze 8 a směrnice města Bílina č. 4/2007 pro zadávání zakázek 
malého rozsahu takto:  

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

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

IV. zamítá 
 

1019  

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
„Mosťáček“, se sídlem v Mostě.  
 
1020  
Žádost pana Rudolfa Mirgy o přidělení bytu v Domě se soustředěnou pečovatelskou službou, 
Bílina. 
 

V. bere na vědomí 
 

1021  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 24.09.2014 předložený odborem sociálních 
věcí a zdravotnictví. 
 

1022  
Informaci odboru sociálních věcí a zdravotnictví o uskutečnění „Projektu senioři“ v roce 2015, 
s tím, že finanční prostředky na projekt budou zahrnuty v rozpočtu odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví na rok 2015. 
 

1023  
Zápisy z komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města 
z 21. července a 22. září 2014. 
 

1024  
Ústní informaci starosty města o zahraniční služební cestě v polském partnerském městě 
Jaraczewo, která se uskutečnila 24.09–26.09.2014. 
 

 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl, MBA  
místostarosta města 


