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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 18. schůze v roce 2014, 
konané 13. srpna 2014 

 
 

Usnesení s termínem č.:  
463 taj. (ONI)  27.08.    281  taj. (ONI)   15.09.    
313  taj. (ONI)   10.09.   229 KC Kaskáda  30.11.  
   
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. schvaluje 
  
705  
Rozpočtovou změnu č. 141/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 440.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic na opravu radiátorů v klubu důchodců 
a opravu jímky v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o. 
 
706  
Rozpočtovou změnu č. 142/2014 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Sborem dobrovolných hasičů Hostomice jako příjemcem, ve 
výši 10.000 Kč na hasičské slavnosti, které se budou konat 13.09.–14.09.2014 
v Hostomicích. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
707  
Rozpočtovou změnu č. 143/2014 – navýšení rozpočtu Základní umělecké škole Gustava 
Waltera o dotaci poskytnutou z Fondu Ústeckého kraje ve výši 50.000 Kč na muzikál „Kam 
chodí slunce spát“. 
 
708  
Rozpočtovou změnu č. 144/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 98.000 Kč na akci 14-88 Havárie kanalizace 
v ulici Uhelná. 
 
709  
Rozpočtovou změnu č. 145/2014 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 168.000 Kč na akci 14-89 Odvoz 
nebezpečného odpadu z areálu kasáren. 
 
710  
Rozpočtovou změnu č. 146/2014 – přesun finančních prostředků ve výši 241.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu v kapitole 77 rezerva DINA. 
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711  
Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na žáka/dítě, podle kterých bude 
zpracován rozpočet v mateřských a základních školách zřizovaných městem na rok 2015 ve 
výši 2.671 Kč/dítě v MŠ a ve výši 1.970 Kč/žák v ZŠ. 
 
712  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Ladislava Prchlíka ve výši 3.462 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
713  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 ul. Mírové náměstí 90/15 s paní Janou Chalupnou na 
dobu určitou jednoho roku po ukončení nájemního vztahu stávajícího nájemce. 
 
714  
Sjednanou odměnu tzv. success fee, dle smlouvy o dílo z 19.09.2013 uzavřenou mezi 
městem Bílina jako objednatelem a panem Petrem Dlouhým, jako zhotovitelem, za úspěšné 
podání žádosti o dotaci na zateplení plavecké haly. 
 
715  
Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb – výkon práv a povinností zadavatele, mezi městem 
Bílina, jako objednatelem a společností NIXIN, s. r. o., organizační složka, jako dodavatelem, 
v souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zlepšení 
tepelně technických vlastností plaveckého bazénu, Bílina“ zadávanou v otevřeném řízení dle 
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
716  
Ukončení smlouvy o výpůjčce č. 551 uzavřené mezi městem Bílina jako půjčitelem 
a společností Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, jako vypůjčitelem 
prostor pavilonu č. 5 o celkové výměře 336,66 m2, na adrese Teplická 555, Bílina, dohodou 
k 30.09.2014, dle žádosti vypůjčitele. 
 
717  
Ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 519 uzavřené mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a společností Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 
Praha 2, jako nájemcem prostoru o celkové výměře 73,64 m2 na adrese Břežánská 49, Bílina 
dohodou k 30.09.2014, dle žádosti nájemce. 
 
718  
Znění dodatků smluv k akcím „Zateplení Domu se soustředěnou pečovatelskou službou, 
Havířská 583/28, Bílina“ a „Zateplení Domu se soustředěnou pečovatelskou službou, 
Havířská 582/27, Bílina“ týkající se snížené sazby DPH. Podpisem dodatků pověřuje 
starostu města. 
 
719  
Navýšení počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr o 47 dohod o provedení 
práce v souvislosti s realizací projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na Bílinsku“. 
Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na MěÚ v Bílině v roce 2014 
je stanoven na 77. 
 
720  
Výzvu, krycí list nabídky, čestné prohlášení a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Odborný garant pro tvorbu vzdělávací strategie“. 
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721  
Výzvu, krycí list nabídky, čestné prohlášení a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Odborný garant pro nastavení způsobů práce s třídním 
kolektivem“. 
 
722  
Výzvu, krycí list nabídky, čestné prohlášení a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Evaluace“. 
 
723  
Výzvu, krycí list nabídky, čestné prohlášení a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Vzdělávání pro pedagogy“. 
 
724  
Výzvu, krycí list nabídky, čestné prohlášení a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Supervize“. 
 
725  
Výzvu, krycí list nabídky, čestné prohlášení a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Koučink“. 
 
726  
Stanovení celkového počtu zaměstnanců Městského úřadu Bílina dle zákona č. 128/2000 
Sb., § 102 odst. 2 písm. j), o obcích, v platném znění, s účinností od 01.09.2014, na 132 
včetně 3 zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené a 22 zaměstnanců na veřejně 
prospěšné práce. 
 
727  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Milošem 
Hýřem jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem částí pozemků p. č. 1636/12 
a 1470/2 o celkové výměře cca 294 m2 vše k. ú. Bílina za účelem využití jako zahrady, 
za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, 
tj. 1.470 Kč.  
 
728  
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 362 uzavřené mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a panem Patrikem Kovačem jako nájemcem, kdy předmětem dodatku je 
rozšíření pronájmu části pozemku p. č. 1139/1 k. ú. Bílina z cca 10 m2 na cca 25 m2 za 
účelem využití jako manipulační plochy, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny, tj. 500 Kč. Rada města zároveň souhlasí s vybudováním 
oplocení na pronajaté části.  
 
729  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 89N09/35, která byla uzavřena 03.05.1999 mezi ČR – 
Státním pozemkovým úřadem (Pozemkovým fondem ČR) jako pronajímatelem a panem 
Josefem Malíčkem jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku p. č. PK 356 
k. ú. Jablonec u Libčevsi a která přešla na město Bílina současně s převodem předmětného 
pozemku do vlastnictví města 18.03.2013. Důvodem výpovědi je záměr prodeje pozemku 
schválený usnesením zastupitelstva města č. 35 ze 13.02.2014.  
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II. souhlasí 
 
730  

S předloženým návrhem zadání Územního plánu Světec a neuplatňuje v souladu s § 6 odst. 
(6) písm. d) stavebního zákona, v platném znění, v samostatné působnosti jako sousední 
obec obce Světec podnět k projednávanému návrhu zadání Územního plánu Světec.  
 
 

III. rozhodla 
 
731  
O pořadí nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Rekonstrukce technologie chlazení na 
zimním stadionu v Bílině“ vyhlášenou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
takto:  
 

Pořadí 
Obchodní firma nebo 

název 
Sídlo IČ 

Nabídková cena v 
Kč vč. DPH 

1. 
KAVER – CHLAZENÍ, s. 

r. o. 
K Lávce 9, Praha 6, 

Přední Kopanina 
2648639 4.620.081,- 

2. 
GEA Refrigarition Czech 

Republic, s. r. o. 
Senovážné náměstí 
992/8, 110 00 Praha 

27574946 4.628.250,- 

3. 
H+H Technika, spol. s r. 

o. 
Netušilova 20, 614 00 

Brno 
49436686 4.765.489,- 

4. 
Chlazení Choceň spol. 

s r. o. 
Pernerova 80, 565 01 

Choceň 
60110643 4.912.645,- 

 

732  

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 výtahu v městském bytovém domě Tyršova 320, Bílina; včetně zpracování 
projektové dokumentace“. 
 

733  

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 „Výměna podlahy pouze velké tělocvičny v ZŠ Aléská 270 Bílina“. 
 

734  

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 „Odvětrání pouze velké tělocvičny v ZŠ Aléská 270 Bílina“. 
 

735  

Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby „Odborný garant pro tvorbu 
vzdělávací strategie“ 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. 
 

736  

Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby „Odborný garant pro nastavení 
způsobů práce s třídním kolektivem“ 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. 
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737  

Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby „Evaluace“ 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. 
 

738  

Vypsat 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. 
 

739  

Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby „Supervize“ 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. 
 

740  

Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby „Koučink“ 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. 
 

741  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Požární zařízení EPS a MR pavilonu A 
v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o.“ firmě Hlaváček – elektro, Chabařovice dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5 na základě poptávkového řízení. Podpisem smlouvy o dílo 
pověřuje starostu města. 
 

IV. revokuje 
 
742  

Usnesení rady města č. 682 z 23.07.2014 a zároveň schvaluje použití vlastního investičního 
fondu na opravu 2 pískovišť v MŠ Čapkova a opravu 2 pískovišť v MŠ Za Chlumem. Celková 
částka bude činit 50.396 Kč. 
 

V. ruší 
 
743  

Veřejnou zakázku malého rozsahu vypsanou dle směrnice č. 04/2007 na akci „Odstranění 
havarijního stavu Hotelu U Lva v Bílině“. 
 
 

VI. bere na vědomí 
 
744  
Informaci vedoucí finančního odboru o hospodaření KC Kaskáda za II. čtvrtletí. 
 
745  
Plnění usnesení č. 313 z 02.04.2014, kterým rada města uložila tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním posudku technického stavu 
objektů lázní a návrhu opatření. 
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746  
„Metodické doporučení města Bíliny k řešení a prevenci záškoláctví na základních školách“ 
a doporučuje základním školám na území města Bíliny uplatňování tohoto metodického 
doporučení na příslušném školním zařízení. 
 
747  
Ústní informaci starosty města o zahraniční služební cestě ve slovenském partnerském 
městě Stropkov, která se uskutečnila 01.08.–04.08.2014. 
 
 

VII. stahuje z programu 

 
748  
Materiál č. 520 – žádost společnosti WAMB, v. o. s., nájemce Hotelu U Lva, Mírové náměstí 
91, 92, Bílina, o snížení ceny nájemného. 
 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

I. schvaluje 
 

749  
Udělení odměny předsedovi dozorčí rady společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., panu Pavlu Prchalovi, dle návrhu jednatele společnosti.  
 
750  
Udělení odměny jednateli společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., panu 
Mgr. Boudovi, dle návrhu rady města.  

 

II. bere na vědomí 
 

751  
Informaci jednatele společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., o havarijním 
stavu kanalizace na koupališti na Kyselce a souhlasí s navrženým postupem řešení havarijní 
situace kanalizace. Rada města zároveň ukládá jednateli společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., a vedoucímu odboru nemovitostí a investic, aby bezodkladně zajistili 
nápravu možného závadného stavu odpadního hospodářství a kanalizace.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 


