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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 16. schůze v roce 2015, 
konané 30. června 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
544 Komise ŽP  15.07.    551 HNsP   21.07. 
540 KC   15.07.    611 HNsP   21.07.  
276 taj.   21.07.   612 HNsP   21.07 
550 HNsP   21.07.   619 HNsP   21.07.  
    
Splněná usnesení: 552 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
 
554  
Rozpočtovou změnu č. 31/2015 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
7.877 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
555  
Rozpočtovou změnu č. 32/2015 – přijetí státní dotace na meliorační činnost ve výši 750 Kč 
pro Lesy ČR, s. p., Velemín.  
 
556  
Rozpočtovou změnu č. 33/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 221.000 Kč na projekt „Konsolidace IT města 
Bílina“. 
 
557  
Rozpočtovou změnu č. 34/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 151.000 Kč z údržby bytového hospodářství 
na investiční akci „Zřízení PET 5. květen 268“.  
 
558  
Rozpočtovou změnu č. 35/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 30.000 Kč z rezervy na údržbu nebytového 
hospodářství do rozpočtu na údržbu Domu dětí a mládeže. 
 
559  
Rozpočtovou změnu č. 36/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
166.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
560  
Rozpočtovou změnu č. 37/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD ve výši 
58.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
561  
Nominaci pana Jaroslava Sekyry na cenu „Senior roku“ vyhlášenou Nadací Charty 77 
v rámci projektu Senzační senioři. 
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562  
Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Bílina, dle § 134 zákona 
č. 262/2006 Sb., dle předloženého návrhu vedoucí finančního odboru upraveného 
o připomínky členů rady města. 
 
563  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání za účelem využití jako provozovnu 
módního butiku mezi paní Ladou Fantovou, bytem Příkrá 297/7, Bílina, a paní Pavlou 
Vrábelovou, bytem SUNN 702/9, Bílina, jako nájemcem a městem Bílina jako 
pronajímatelem, na adrese Mírové náměstí 87, Bílina, o celkové výměře 78,36 m2, za 
nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání, s účinností smlouvy od 
01.08.2015 na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle § 2312 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 
 
564  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání za účelem využití jako stravovací 
prostor mezi panem Van Chiu Nguyen, bytem Litoměřická 238/84, 418 01 Bílina, jako 
nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem, na adrese Za Chlumem 820/33, Bílina, 
o celkové výměře 45,27 m2, za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících 
podnikání s účinností smlouvy od 01.08.2015, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou dle 
§ 2312 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 
565  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Společenstvím 
vlastníků jednotek domu č. p. 591, 592, 593, ul. Studentská, 418 01 Bílina jako nájemcem, 
kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 1595/3 o výměře cca 450 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, tj. 2.250 Kč/rok. 
Rada města zároveň souhlasí s výstavbou oplocení pozemku, dle kritérií daných vlastníkem 
pozemku, stanovených v nájemní smlouvě, které bude vybudováno na náklady nájemce. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
566  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IP-12-4005446 týkající se stavby zařízení distribuční soustavy s názvem „TP-
Bílina, ppč. 861/189, p. Zelenka“, která se dotkne pozemku p. č. 861/614 k. ú. Bílina-Újezd, 
mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, jako stranou budoucí oprávněnou 
z věcného břemene, která je zastoupena na základě plné moci společností MARTIA, a. s., se 
sídlem v Ústí nad Labem, Mezní 2854/4. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, 
úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 100 Kč/bm (bez DPH). Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 
567  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu movitých a nemovitých věcí z 2. ledna 2009 
uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Rekreační a sportovní 
zařízení, s. r. o., jako nájemcem, jehož předmětem je vynětí pozemku p. č. 581/2 k. ú. 
Bílina se stavbou sportovní haly čp. 374 (občanská vybavenost) k 30.04.2014 a pozemku 
p. č. 617 k. ú. Bílina se stavbou plavecké haly čp. 276 (občanská vybavenost) k 16.02.2015, 
z důvodu nemožnosti jejich užívání s ohledem na rekonstrukci započatou v květnu 2014 
a v únoru 2015. Rada města zároveň schvaluje vrácení uhrazeného nájmu za období 
05/2014–06/2015 ve výši 156.333 Kč a uhrazeného nájmu za období 03/2015–06/2015 
ve výši 13.333 Kč s tím, že takto vybraný nájem bude použit na úhradu nájmu 
v nadcházejícím období. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
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568  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a LAWEN TENIS KLUB Bílina jako příjemcem na letní tenisové 
příměstské kempy, které se konají v termínu od 29.06.–21.8.2015.    
 
569  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 ul. Tyršova 320/10 s paní Danou Procházkovou, na 
dobu určitou od 01.07.2015 do 31.07.2015.  
 
570  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 ul. 5. května 269 s paní Pavlou Špadrnovou, na dobu 
určitou 3 měsíce, s podmínkou pravidelných měsíčních splátek dluhu. 
 
571  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností HAVI, s. r. o., jako zhotovitelem, k veřejné zakázce „Stanice LDN A a B 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina“. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
572  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností Stavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o., jako zhotovitelem 
k investiční akci „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu“. Předmětem 
dodatku je změna termínu ukončení stavby, a to do 30.10.2015. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
573  
Uzavření dodatku č. 3 mezi městem Bílina, jako půjčitelem a panem Karlem Schönem, jako 
vypůjčitelem, na notebook Lenovo TP Edge E535 s inv. číslem MUBIH000DGUD v celkové 
pořizovací ceně 13.963,50 Kč, který je využíván pro činnost spojenou s výkonem funkce 
PRESS-SERVIS pro město Bílinu. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení výpůjční doby 
s účinností od 01.07.2015 do 31.12.2015. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
574  
Záměr aktualizace Strategického plánu rozvoje města a záměr zpracování Analýzy 
a strategie sociálního bydlení. 
 
575  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1826/1 o výměře cca 130 m2 k. ú. Bílina, za účelem 
vybudování parkoviště pro hosty penzionu, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující 
podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
576  
Záměr pronájmu 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., dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 
k podnikání. 
 
577  
Žádost Městských technických služeb Bílina o použití vlastního fondu investic na stavební 
práce pojízdné brány a zakoupení 20 ks ovladačů v celkové výši 35.171 Kč.  
 
578  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního fondu investic na pořízení setu osvětlovacího pultu 
v celkové výši 64.000 Kč.  
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579  
Žádost Domu dětí a mládeže Bílina o použití vlastního fondu investic na dokončení 
modernizace prostor recepce Domu dětí a mládeže Bílina ve výši 42.808,60 Kč. 
 
580  
Žádost ZŠ Lidická o změnu účelu použití finančních prostředků závazného ukazatele dle 
požadavku ředitelky ZŠ Lidická ve výši 150.000 Kč.  
 
581  
Stanoviska bytové komise dle zápisu ze 17.06.2015. Zároveň schvaluje bytový pořadník na 
II. pololetí roku 2015, dle návrhu předloženého bytovou komisí. 
 
582  
Projektové záměry na akce pro snížení energetické náročnosti veřejných budov DDM, ZUŠ, 
budov radnice v ul. Břežánská, Seifertova a Žižkovo náměstí, Klubu důchodců Aléská a dvou 
bytových domů č. p. 268, 269 a č. p. 270, 271 v ul. 5. května a zahájení projektových příprav 
na tyto projekty. 
 
583  
Jednací řízení bez uveřejnění dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k akci 
„Stanice LDN A a B Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina“. 
 

II. souhlasí 
 

584  
Se stavbou garáže a skladu, které budou umístěny na části poz. parc. č. 1326 a části 
poz. parc. č. 1327, vše k. ú. Bílina, pro účely vydání územního souhlasu, popř. jiného 
opatření dle stavebního zákona. 
 
585  
S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem v souladu 
s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V přípravné 
třídě Základní školy, Bíliny, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace může 
být pro školní rok 2015/2016 zapsáno 19 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví.  

III. uplatňuje 

 
586  
V souladu s §6 odst. (6) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti připomínku 
k projednávanému návrhu územního plánu Most: „Návrh územního plánu statutárního města 
Most nerespektuje návaznost regionálních prvků územního systémů ekologické stability na 
platný územní plán města Bílina“. 
 
587  
V souladu s §6 odst. (6) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti připomínky 
k projednávanému návrhu územního plánu obce Hrobčice:  
1. návrh územního plánu obce Hrobčice nerespektuje návaznost prvků územního systému 

ekologické stability na vydaný územní plán města Bílina,  

2. návrh územního plánu obce Hrobčice nerespektuje veřejně prospěšná opatření 

územního plánu města Bílina přesahující na správní území obce Hrobčice.  
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IV. jmenuje 
 
588  
Paní Mgr. Evu Böhmovou vedoucí odboru školství, kultury a sportu, v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) § 102 odst. 2 písm. g), na návrh tajemníka 
městského úřadu, s účinností od 01.08.2015. 
 

V. rozhodla 
 
589  
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 2 ks nových osobních automobilů formou operativního leasingu. 
 
590  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Pořízení 
1 ks rotátoru pro uložení agendy občanských průkazů“ je nabídka firmy MEDIS, 
INFO SECURITY, s. r. o., Spodní 327/5, 748 01 Hlučín. Druhou v pořadí je nabídka firmy 
KASYS, s. r. o., Guldenerova 9, 326 00 Plzeň. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
 

VI. ruší 
 
591  
Směrnici č. 03/2003 – zásady pro vydávání parkovacích karet, a to k 30.06.2015.  
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t  
 
592  
Obecně závaznou vyhlášku o užívání plakátovacích ploch v majetku města Bíliny. 
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
593  
Ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Ing. Janou Šimkovou na notebook 
IP Flex s inv. číslem MUBIH000CRMP v celkové pořizovací ceně 22.481,80 Kč z důvodu 
ukončení její funkce projektového a finančního manažera v projektu „Zvyšování kvality 
základního vzdělávání na Bílinsku“, a to k 30.06.2015. 
 
594  
Ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Mgr. Ingrid Štroblovou na notebook 
IP Flex s inv. číslem MUBIH000CRLU v celkové pořizovací ceně 22.481,80 Kč z důvodu 
ukončení její funkce psychologa v projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na 
Bílinsku“, a to k 30.06.2015. 
 
595  
Ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Mgr. Martinou Kuchyňkovou na 
notebook IP Flex s inv. číslem MUBIH000CRKZ v celkové pořizovací ceně 22.481,80 Kč 
z důvodu ukončení její funkce speciálního pedagoga v projektu „Zvyšování kvality základního 
vzdělávání na Bílinsku“, a to k 30.06.2015. 
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596  
Žádost bývalých pracovníků Rekreačního a sportovního zařízení s. r. o., kteří jsou 
v důchodovém věku, o snížení vstupného nebo poskytnutí příspěvku ke vstupnému na 
sportoviště v Bílině. 
 

597  
Žádost KC Kaskáda o zajištění údržby zeleně v areálu Letního kina na Kyselce. 
 
598  
Žádost pana Jana Šámala o finanční podporu z programu Ústeckého kraje.  
 
599  
Informaci k plnění usnesení č. 276 z 21.04.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit právní stanovisko k uzavření smlouvy o převodu části činnosti 
mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako převodcem 
a MUDr. Alenou Jelínkovou, jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy byl převod poskytování 
zdravotních služeb formou ambulantní péče v oboru pneumologie a ftizeologie provozované 
prostřednictvím plicní ambulance. 
 
600  
Informaci o zaslání objednávky Advokátní kanceláři Burjánek, Verner, Mikl, se sídlem 
v Turnově, na zajištění rozboru k případné likvidaci společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., s možností převodu pod současnou příspěvkovou organizaci Městské 
technické služby Bílina a rozbor případné transformace KC Kaskáda pod odbor školství, 
kulturu a sport Městského úřadu Bílina. 
 
601  
Informaci odboru nemovitostí a investic o chodnících v záruční lhůtě. 
 
602  
Prezentaci záměru rekonstrukce areálu lázní Kyselka společnosti Balinea Bílina, s. r. o., 
a společnosti Berkana Club EU.vz, Praha 1. 
 
603  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 01.06.2015. 
 
604  
Vyhodnocení bytového pořadníku za I. pololetí roku 2015. 
 
605  
Nabídku mezinárodní spolupráce od rumunského města Amara. 
 
 

IX. stahuje z programu 

 
606  
Materiál č. 395 – individuální žádost Historického spolku města Bíliny o poskytnutí neinvestiční 
dotace s tím, že materiál bude předložen do dalšího jednání rady města. 
 
607  
Materiál č. 376 – souhlas s proplacením faktur č. 0591 (115 0048) a 0592 (115 0049) s tím, 
že materiál bude předložen do dalšího jednání rady města. 
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608  
Materiál č. 401 – individuální žádost HC Draci Bílina, o. s., poskytnutí neinvestiční dotace 
s tím, že materiál bude předložen do dalšího jednání rady města. 

____________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina  

 
 

I. schvaluje 

 
609  
Řádnou účetní závěrku společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, za rok 
2014. 

 
610  
Návrh jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
RNDr. Jaroslava Herzingera, na ponechání vykázaného zisku ve výši 4.859.012,15 Kč jako 
nerozděleného zisku minulých let pro krytí případných ztrát let budoucích.  
 
611  
Záměr poskytování odměny za výkon funkce předsedy a členů dozorčí rady společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a zároveň ukládá jednateli společnosti 
připravit do dalšího jednání valné hromady návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy a členů 
dozorčí rady.         HNsP – 21.07. 

 

II. ukládá 

 
612  
Jednateli společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, předložit požadavky 
vyplývající ze zaslaného stanoviska JUDr. Evou Machovou z 19.06.2015 č. j. 16/2015-03-
Ma, k uzavřené smlouvě o převodu části činnosti mezi společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako převodcem a MUDr. Alenou Jelínkovou jako nabyvatelem. 
          HNsP – 21.07. 
 

III. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   n a v r h n o u t 
 
613  
Valné hromadě jmenovat pana Miroslava Adamce do dozorčí rady společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 

 
IV. bere na vědomí 

 
614  
Odstoupení pana Mgr. Marka Tapšíka, LL.M., z funkce člena dozorčí rady společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, doručené 19.06.2015.  
 
615  
Zprávu jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o., RNDr. 
Jaroslava Herzingera, o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, za rok 2014, včetně 
zprávy nezávislého auditora o ověření této zprávy.  
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616  
Zprávu dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
z 22.06.2015, o řádné účetní závěrce za rok 2014. 
 

617  
Informace jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
RNDr. Jaroslava Herzingera, o hospodářské činnosti a majetku společnosti a zprávu 
nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, k 31.12.2014. 
 

618  
Záměr vybudování Domova pro seniory v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina. 
 

619  
Záměr změny společenské smlouvy – rozšíření předmětu podnikání Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., a poskytování sociálních služeb (sociální péče) v domovech pro 
seniory ve smyslu ust. § 49 zákona č. 108/2009 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a zároveň ukládá jednateli společnosti připravit materiály pro orgány 
města, potřebné pro změnu společenské smlouvy.    HNsP – 21.07. 
 
620  
Prohlášení MUDr. Yasera Karnouba, předsedy dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o skutečnosti, že podniká ve stejném oboru jako organizace, ve 
které je předsedou dozorčí rady.  
 

621  
Plnění usnesení č. 550 z 09.06.2015, kterým bylo jednateli společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, uloženo předložit nejpozději do 22. června smlouvy o pojištění 
majetku společnosti a smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, tak aby tento 
materiál mohl být projednán na jednání valné hromady, které se uskuteční 30. června.  

____________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 

I. bere na vědomí 
 
622  
Smlouvu o pojištění majetku společnosti, včetně dodatků a smlouvy o poskytování 
telekomunikačních služeb předložené jednatelem společnosti.  
 
623  
Splnění usnesení č. 552 z 09.06.2015, kterým bylo jednateli společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., uloženo předložit nejpozději do 22. června smlouvy 
o pojištění majetku společnosti a smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, tak aby 
tento materiál mohl být projednán na jednání valné hromady, které se uskuteční 30. června.  

 
 

 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r. 
1. místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
2. místostarostka města 


