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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 2. schůze v roce 2015, 
konané 28. ledna 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
229 KC Kaskáda   16.03. 
 
Splněné usnesení č.:  1095 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. revokuje 
 
24  
Usnesení rady města č. 1218 z 17.12.2014, kterým bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Evou Halendovou jako nájemcem, kdy 
předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 2167/1 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 5 Kč/m2/rok, tj. 2.250 Kč, viz 
usnesení č. 31. 
 

 

II. schvaluje  
 
 

25  
Navýšení počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
o 10 dohod. Celkový počet dohod na rok 2015 je stanoven na 35. 
 
26  
Žádost paní Marcely Janíčkové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou.  
 
27  
Žádost pana Josefa Kresla o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou.  
 
28  
Žádost pana Josefa Franczyka o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
29  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího  podnikání na adrese Mírové náměstí 91, 
Bílina, přízemí o celkové výměře 88,50 m2 pro využití jako cestovní kancelář, prodejna, 
kanceláře, za nájemné dle platné směrnice o nájmu prostor sloužících podnikání.  
 
30  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího  podnikání na adrese Mírové náměstí 71, 
přízemí, Bílina o celkové výměře 31,98 m2,  mezi paní Lenkou Šragovou, bytem Za Chlumem 
756, Bílina, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem, za nájemné dle platné 
směrnice o nájmu z prostor sloužících  podnikání, s platností od 01.02.2015, na dobu 
neurčitou, s výpovědní dobou dle  § 2312 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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31  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Evou Halendovou 
jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 263/1 o výměře 
cca 450 m2 k. ú. Bílina-Újezd, za účelem využití k individuální rekreaci, drobné pěstební 
činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 
5 Kč/m2/rok, tj. 2.250 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
32  
Záměr pronájmu části p. p. č. 1595/1 k. ú. Bílina o výměře cca 56 m2 za účelem využití 
k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny s tím, že přednostní právo pronájmu mají manželé Karasovi.  
 
33  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 148/1 o výměře cca 123 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.  
 
34  
Ukončení nájemní smlouvy č. 313, která byla uzavřena 26.09.2007 mezi městem Bílinou 
jako pronajímatelem a panem Martinem Roučkem jako nájemcem na část pozemku p. č. 
1005/4 k. ú. Bílina, a to dohodou k 31.12.2014.  
 
35  
Ukončení nájemní smlouvy č. 364, která byla uzavřena dne 20.8.2012 mezi městem Bílinou 
jako pronajímatelem a paní Simonou Kovačovou jako nájemcem na část pozemku p. č. 1139/1 
k. ú. Bílina, a to dohodou k 31.12.2014.  
 
36  
Ukončení nájemní smlouvy č. 509 ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena dne 7.5.2002 
mezi městem Bílinou jako pronajímatelem a panem Petrem Kybalem jako nájemcem na část 
pozemku p. č. 23/247 k. ú. Chudeřice u  Bíliny, a to dohodou k 31.12.2014.  
 
37  
Podmínky rozhodnutí č. 13163745 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí 
na projekt s názvem „Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Bílině“. 
Podpisem prohlášení o schválení podmínek rozhodnutí pověřuje starostu města.  
 
38  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené 09.01.2015 mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností Stavební a obchodní společnost Most, s. r. o., Obrnice, jejímž 
předmětem je provedení díla „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu“. 
Dodatkem se mění pouze termín zahájení a ukončení stavby při zachování délky realizace. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
39  
Uzavření smlouvy o ochraně objektu mezi městem Bílina jako dodavatelem a ČSAD Slaný, 
a. s., jako odběratelem. Předmětem smlouvy je ochrana objektu Informační kanceláře ČSAD 
Slaný, a. s., v ul. Nábřežní 466, 418 01 Bílina, s využitím zařízení elektronické zabezpečovací 
signalizace monitorováním na pultu elektronické ochrany. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
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III. souhlasí 
 
 
40  
S prominutím pronájmu v KD Fontána maturitní třídě Gymnázia v Bílině ve výši 9.000 Kč 
v souvislosti s konáním maturitního plesu, který se uskuteční 21.02.2015 s tím, že po schválení 
rozpočtu města na rok 2015, který zohlední tyto výdaje,  bude částka KC Kaskáda uhrazena.  
 
 

IV. zamítá 
 
 
41  
Žádost paní Bohumily Drábové o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 
42  
Žádost Oblastní charity Teplice, žádost pana Radima Jeřábka, žádost paní Miroslavy 
Schwarzové a žádost paní Žanety Domabylové o pronájem prostoru sloužícího podnikání 
a adrese Mírové náměstí 71, Bílina. 
 
 

V. určuje 
 
43  
Pana Josefa Horáčka, starostu města, oddávajícím při svatebních obřadech konaných 
v obřadní síni Městského úřadu Bílina v lednu roku 2015 a Mgr. Zdeňka Rendla, MBA, 
místostarostu města, oddávajícím při svatebních obřadech konaných v obřadní síni Městského 
úřadu Bílina v únoru roku 2015.  
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
44  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 700.000 Kč mezi městem Bílina 
jako příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem, na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bílina, na období od 01.01.2015 do 31.12.2015. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
45  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 700.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem, na 
zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bílina, na období od 
01.01.2015 do 31.12.2015. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

VII. bere na vědomí 
 
 
46  
Plnění usnesení rady města č. 229 z 19.03.2014, kterým vzala na vědomí zprávu odboru 
interního auditu o výsledcích veřejnosprávní kontroly č. 1/2014 příspěvkové organizace KC 
Kaskáda a zároveň uložila řediteli příspěvkové organizace KC Kaskáda odstranit zjištěné 
nedostatky. 
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47  
Splnění usnesení rady města č. 1095 z 05.11.2014, kterým vzala na vědomí informaci vedoucí 
finančního odboru o kontrole České školní inspekce zaměřené na možnosti vniknutí 
nežádoucích osob do objektů školských zařízení v jejich provozní době a uložila vedoucímu 
odboru nemovitostí a investic zpracovat návrhy na realizaci kamerového systému pro 
jednotlivá školská zařízení zřízena městem Bílinou. 
 
48  
Standardy kvality sociálně-právní ochrany, předložené vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, platné od 01.01.2015 a zároveň doporučuje orgánu sociálně-právní ochrany 
naplňovat jednotlivá kritéria standardů kvality sociálně-právní ochrany, uvedené ve vyhlášce 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona o sociálně-právní ochraně. 
 
49  
Zprávu odboru interního auditu o výsledcích veřejnosprávní kontroly  č. 23/2014 v příspěvkové 
organizaci KC Kaskáda a ukládá ředitelce příspěvkové organizace v termínu do 28.01.2015 
zaúčtování oprav nedostatků účetního charakteru do účetnictví roku 2014. V termínu do 
06.02.2015 přijme ředitelka KC Kaskáda vlastní účinná opatření k odstranění všech 
nedostatků uvedených v protokolu č. 23/2014 a jejich odstranění v termínu do 16.03.2015.  
 
 

VIII. nezaujala stanovisko 
 
 
50  
K žádosti společnosti WAMB, v. o. s., Bílina, o poskytnutí slevy na nájemném v Hotelu U Lva, 
Mírové náměstí 91, 92, Bílina. 

 

 
RADA MĚSTA 

 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 
 

I. schvaluje 
 
 
51  
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 je převod poskytování zdravotních služeb formou ambulantní péče v oboru 
pneumologie a ftizeologie provozované prostřednictvím plicní ambulance. Podpisem smlouvy 
pověřuje jednatele společnosti, RNDr. Jaroslava Herzingera. 
 
 
 
 
 

Josef Horáček 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl, MBA 
místostarosta města 

 
 


