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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 21. schůze v roce 2016, 
konané 11. října 2016 

 
Usnesení s termínem č.: 
1061 jednatel ihned 
1062  jednatel po vyp. služeb 
184 ONI  05.04. 
764 Taj.  31.08. 
992 Taj.   25.10. 

855 Taj.  06.12. 
1063 jednatel 06.12. 
826 Taj.  15.12.  
762 Taj.  31.12. 
763 Vedení 31.12. 

 
Plnění usnesení č.: 762, 763 
 
Trvalé usnesení č.: 
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

 

 
 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ruší 
 
987  
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci – Zajištění podkladů 
pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině. 
 
988  
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci "DsPS Havířská 
582/57 a 583/28, Sanace vlhkosti spodní stavby, Bílina" s tím, že nové výběrové řízení bude 
vypsáno v roce 2017.  
 
989  
Směrnici č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, z důvodu změny zákona. 
 
 

II. revokuje 
 
990  
Usnesení rady města č. 973 z 20.09.2016, kterým rada města rozhodla 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 Vybudování 
volnočasové plochy v Bílině na Kyselce s tím, že výzva bude upravena o připomínky 
p. Ericha Miky, pracovníka odboru nemovitostí a investic. 
 
991  
Usnesení rady města č. 886 z 30.08.2016, kterým bylo rozhodnuto vypsat výběrové řízení 
dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina na zakázku "Oprava a retoping atletické dráhy ZŠ Za Chlumem”. 
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III. ukládá 
 
 

992  
Tajemníkovi městského úřadu předložit do dalšího zasedání rady města návrh směrnice pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek městem Bílina v souladu s novým zákonem s tím, že 
konečné znění bude projednáváno nejpozději na jednání rady města 08.11.2016.  

Taj. – 25.10. 
 

IV. schvaluje 
 
993  
Rozpočtovou změnu č. 180/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny jako příjemcem ve 
výši 20.000 Kč na akci Strašidelný pivovar III + Horor party, která se koná 15.10.2016. Bude 
hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
994  
Rozpočtovou změnu č. 181/2016 – přesun finančních prostředků v rozpočtu Kulturního 
centra Bílina - snížení položky 5169 – služby ve výši 233.000 Kč a navýšení položky 5137- 
drobný hmotný majetek o částku 70.000 Kč, navýšení položky 5139 - všeobecný materiál 
o částku 150.000 Kč, navýšení položky 5161 – služby pošt o částku 10.000 Kč a navýšení 
položky 5222 - neinvestiční transfer o částku 3.000 Kč. 
 
995  
Rozpočtovou změnu č. 182/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 92.000 Kč na pokrytí nákladů za Bílinský 
zpravodaj v roce 2016. 
 
996  
Rozpočtovou změnu č. 183/2016 – navýšení rozpočtu finančního odboru o částku v celkové 
výši 150.000 Kč na odvod DPH. 
 
997  
Rozpočtovou změnu č. 184/2016 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 9.000 Kč na vratku části dotace k projektu  
Zateplení a výměna oken MŠ Aléská. 
 
998  
Rozpočtovou změnu č. 185/2016 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odbor dotací a projektů ve výši 4.000 Kč na aktualizaci analýzy potenciálu produkce  
 
999  
Rozpočtovou změnu č. 187/2016 – rozpuštění rezervy pro drobné investiční akce v celkové 
výši 105.000 Kč vč. DPH na akci odboru nemovitostí a investic. 
 
1000  
Rozpočtovou změnu č. 188/2016 – rozpouštění rezervy projektové dokumentace v celkové 
výši 34.000 Kč vč. DPH na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1001  
Rozpočtovou změnu č. 189/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 800.000 Kč na realizaci generální opravy 
kanceláří města v budově Žižkovo náměstí 58, po bývalém kadeřnictví. 
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1002  
Rozpočtovou změnu č. 190/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic pro rok 2016 v celkové výši 500.000 Kč z akce 16-56 
– Plavecká hala revitalizace 1. etapa, na akci Rezerva komunikace. 
 
1003  
Rozpočtovou změnu č. 192/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 298.000 Kč z akce 16-08 HNsP 
elektrorozvody na akci 16-62 Oprava kašny a opěrných zdí. 
 
1004  
Ukončení nájemní smlouvy č. 10N02/69 uzavřené 21.01.2002 ve znění pozdějších dodatků 
mezi městem Bílina jako nájemcem a Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku p. č. 995/2 k. ú. Bílina-Újezd, dohodou 
k 30.09.2016. 
 
1005  
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru sloužícího podnikání na adrese Komenského 38, 
Bílina, o celkové výměře 38,21 m2, mezi městem Bílina jako půjčitelem a Vlastenecko 
dobročinnou sdruženou Obcí baráčníků Jana Žižky z Trocnova, se sídlem v Bílině, 
Komenského 38 jako vypůjčitelem, za účelem využití jako společenská místnost s účinností 
od 01.09.2016 na dobu určitou jednoho roku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1006  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Josefem Polcarem, bytem 
Valdštejnská 920, 436 01 Litvínov, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 
Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Seifertova 105, 
Bílina o celkové výměře 51,58 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor 
sloužících podnikání s účinností smlouvy o nájmu od 01.01.2017 na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou dle § 2312 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
1007  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Le Thi Lan Anh 
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1636/94 o výměře cca 58 
m2 k. ú. Bílina za účelem využití jako přístupové cesty k obchodu za cenu dle směrnice 
č. 4/2014, která činí 1.000 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1008  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností 
HOSTALEK WERBUNG, s. r. o., se sídlem Riegrova 175, Česká Třebová, jako nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem sloupů veřejného osvětlení, jakož i ostatních nosičů na území 
města Bílina, které jsou v městském majetku, a to k instalaci prvků městského dopravního 
a informačního systému, který je tvořen naváděcími informačními tabulemi komerčních cílů. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1009  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené 08.09.2016 mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností 4 SOFT, s. r. o., jako zhotovitelem, za zhotovení stavby 
s názvem "Multifunkční venkovní plochy v MŠ Aléská, Bílina". Předmětem dodatku je 
prodloužení termínu dokončení díla, a to do 30.10.2016, z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek pro montáž bezpečného polyuretanového povrchu. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
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1010  
Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Bíliny za rok 2016 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků. 
 
1011  
Předání plynového teplovodního vytápění a přípojky pro objekt údržby v ul. Mostecká 374, 
v celkové hodnotě 249.143,75 Kč, do správy Městských technických služeb Bílina. 
 
1012  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Michalem Beránkem na byt č. 32 ul. Sídliště Za 
Chlumem 751, na dobu určitou jednoho roku. 
 
 

V. neschvaluje 
 
1013  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, s účinností od 01.11.2016 a zároveň stanovení 
celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.11.2016 na 103 dle 
návrhu předloženého tajemníkem MěÚ. 
 
1014  
Návrh na úpravu směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina. 
 

VI. souhlasí 
 
 
1015  
S využitím fondu investic Městských technických služeb Bílina ve výši 87.000 Kč na pořízení 
inteligentního řídicího systému přetlakové tenisové haly v Bílině. 
 
1016  
Se zapojením fondu invetic Městských technických služeb ve výši 1.510.000 Kč vč. úhrady 
PD ve výši 9.680 Kč, vše na úhradu akce Kolumbárium - městský hřbitov Bílina. 
 
1017  
S realizací projektu s názvem "Zvyšování kvality základního vzdělávání v Duhové škole” 
registrovaného pod číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000935, který bude realizován na 
Základní škole Bílina, Lidická, v období od 1.9.2016 do 31.8.2018. 
 
 

VII. zamítá 
 
 
1018  
Návrh tajemníka městského úřadu na zřízení oddělení investic pod odborem nemovitostí 
a investic, s účinností od 01.11.2016, v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 
 
1019  
Návrh tajemníka městského úřadu na zřízení pracovní pozice „Vedoucí oddělení investic", 
zařazenou do Městského úřadu v Bílině, odboru nemovitostí a investic s úvazkem 1,0, a to 
od 01.11.2016. 
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1020  
Žádost pana Petera Kordoše, zástupce společnosti Hobby Market, s. r. o., o převzetí 
světelné signalizace, umístěné na křižovatce u provozovny Stavebniny Černý v Bílině. 
 
1021  
Žádost paní Angeliky Peschlové o poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč na pořádání pěti 
rockových koncertů v Restauraci na Újezdě "Moskva" v období září až prosinec 2016. 
 
1022  
Nabídku pana Stanislava Sýkory o prodej pozemku p. č. 387/7 k. ú. Bílina. 
 
 

VIII. rozhodla 
 
1023  
Zadat zakázku malého rozsahu akci Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce, 
formou poptávkového řízení. 
 
1024  
Zadat zakázku malého rozsahu na akci Oprava a retoping atletické dráhy na ZŠ Za 
Chlumem, formou poptávkového řízení. 
 
1025  
Zadat zakázku malého rozsahu na akci Kolumbárium – městský hřbitov, formou 
poptávkového řízení. 
 
1026  
Zadat zakázku malého rozsahu na zpracování matematického modelu automobilové dopravy 
ve městě Bílina tzv. "Dopravní model", formou poptávkového řízení. 
 
1027  
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Zlepšení infrastruktury okolí MŠ 
Čapkova" společnosti 4soft, s. r. o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald. 
 
1028  
Zadat zakázku malého rozsahu na akci Oprava střech objektu č. p. 88 na Mírovém náměstí,  
firmě s nejvhodnější nabídkou, tedy firmě Arkýř, s. r. o., za částku ve výši 810.353,30 Kč bez 
DPH. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
1029  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci "Projektová 
dokumentace (PD) Napojení komunikace Bílina-Kostomlaty na dopravní síť v Bílině" je 
nabídka společnosti Báňské projekty Teplice, a. s. Druhá v pořadí je nabídka společnosti 
NE2D Projekt, s. r. o., Ostrov. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
1030  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci "Projektová 
dokumentace (PD) Revitalizace objektu č. p. 23 Mírové náměstí (Černý Kůň)" je nabídka 
společnosti ABS-stavební společnost, s. r. o., Bílina. Druhá v pořadí je nabídka společnosti 
BPO, s. r. o., Ostrov. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
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1031  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci "Projektová 
dokumentace (PD) Odborné učebny a bezbariérové řešení základních škol ZŠ Aléská, ZŠ 
Lidická, ZŠ Za Chlumem" je nabídka Ing. arch. Jana Hellera Hradec Králové. Druhá v pořadí 
je nabídka společnosti BPO, s. r. o., Ostrov. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu 
města. 
 

 

IX. jmenuje 
 
1032  
Hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda – Wasylyszynová Jaroslava, tajemnice – 
Strnadová Petra, členové komise – Ing. Brodská Eva, Hyklová Jindřiška, DiS, Sáblová Dana, 
Sentenský Bohumil, pro období od 01.11.2016 do 31.10.2017. 
 

 

X. pověřuje 
 
1033  
Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, místostarostku města, jednáním s potenciálními investory do 
obnovy a rozvoje lázeňského areálu. 
 
1034  
Tajemníka městského úřadu koordinací přípravy výběrového řízení k zajištění podkladů pro 
odkup obchodních společností a bytů v Bílině. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
 
1035  
Rozpočtovou změnu č. 186/2016 – přijetí dotace od Ministerstva kultury České republiky 
v celkové výši 400.000 Kč na akce „Rehabilitace kamenné obruby kašny se sochou 
sv. Floriána" a „Oprava východní a západní fasády bývalého hotelu Praha, Mírové náměstí 
čp. 46". 
 
1036  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností Zámečnictví 
PROFEKO, s. r. o., IČ 273 43 804, Sídliště Za Chlumem 772, Bílina jako kupující, kdy 
předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2231 o výměře 133 m2, p. č. 2232 o výměře 178 
m2, p. č. 2233/1 o výměře 271 m2 a p. č. 2233/2 o výměře 21 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy stavebních pozemků 145 Kč/m2, tj. 87.435 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1037  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a paní Janou 
Ziegelheimovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2171 
o výměře 676 m2 k. ú. Bílina za sjednanou kupní cenu 130 Kč/m2, tj 87.880 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1038  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Jiřím 
Schambergerem ml. jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2177/4 
o výměře 20 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků 
200 Kč/m2, tj. 4.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
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1039  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Urošem Kukoljem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1194/92 o výměře 1 228 m2 
oddělené z pozemku p. č. 1194/26 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2880-
2501/2016 zpracovaného společností GEOTEP, Muller Erich, Ruská 1051/6, Teplice, za 
kupní cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků 200 Kč/m2, tj. 245.600 Kč, 
navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
1040  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a manželi Vladislavem 
a Venuší Soukupovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
442/2 o výměře 317 m2 odděleného z pozemku p. č. 442/2 k. ú. Bílina na základě 
geometrického plánu č. 2900-102/2016 vyhotoveného panem Martinem Lankem, Teplice, za 
sjednanou kupní cenu 40 Kč/m2, tj. 12.680 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 
 
1041  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Antonínem 
Kohnem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1069/16 o výměře 
21 m2 odděleného z pozemku p. č. 1069/1 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu 
č. 2902-14/2016 vyhotoveného panem Jakubem Charvátem, Razice 56, Hrobčice, za kupní 
cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 200 Kč/m2, tj. 4.200 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1042  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Petrem Jakubcem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/192 o výměře 23 k. ú. 
Bílina za kupní cenu vycházející z cenové mapy stavebních pozemků 90 Kč/m2, tj. 2.070 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1043  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Pavlem Vackem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 441/2 o výměře 118 
odděleného z pozemku p. č. 441 k. ú. Bílina, za kupní cenu vycházející z cenové mapy 
stavebních pozemků 275 Kč/m2, tj. 32.450 Kč, a prodej pozemku p. č. 442/4 o výměře 13 m2 
odděleného z pozemku p. č. 442/2 k. ú. Bílina, za sjednanou kupní cenu 40 Kč/m2, tj. 520 Kč. 
Pozemky byly odděleny na základě geometrického plánu č. 2900-102/2016 vyhotoveného 
panem Martinem Lankem, Teplice. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
1044  
Záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže p. č. 401/73 o výměře 28 m2 k. ú. Bílina-Újezd 
do podílového spoluvlastnictví za kupní cenu vycházející z cenové mapy stavebních 
pozemků města Bíliny 130 Kč/m2. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
 
1045  
Žádost manželů Kovačových o prodej části pozemku p. č. 1727/47 k. ú. Bílina. 
 
1046  
Žádost pana Veselého o prodej části pozemku p. č. 802 a části p. č. 804/4 k. ú. Bílina. 
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1047  
Žádost pana Chrousta o prodej části pozemku p. č. 35/5 k. ú. Bílina. 
 
1048  
Žádost paní Čejkovské o prodej pozemku p. č. 639 k. ú. Bílina. 
 
 

XIII. stahuje z programu 
 
1049  
Návrh na vypsání výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina na:  
- provádění zednických a obkladačských prací,  
- provádění truhlářských prací,  
- provádění malířských a lakýrnických prací, 
- provádění klempířských a pokrývačských prací, 
- provádění zámečnických a sklenářských prací, 
- provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace, 
v objektech, které jsou ve vlastnictví města Bíliny v roce 2017, do doby schválení nové 
směrnice na přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
1050  
Návrh na vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina na:  
- provádění vodoinstalačních prací, 
- provádění plynoinstalačních prací včetně revizí na odběrných plynových zařízeních, 
- provádění elektroinstalačních prací včetně revizí na elektrických zařízeních, 
- provádění topenářských prací, 
v objektech, které jsou ve vlastnictví města Bílina v roce 2017, do doby schválení nové 
směrnice na přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
1051  
Návrh na vypsání řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na 
zakázku „Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka” do doby schválení nové směrnice na 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
 

XIV. bere na vědomí 
 
 
1052  
Informace vedoucího odboru dopravy k doručené petici – žádosti o „Řešení kritického stavu 
dopravní situace, která ohrožuje občany ulic Důlní, B. Němcové, Mostecká a Břežánská 
v Bílině.“ 
 
1053  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady města o 
realizovaných a případně plánovaných vydávání povolení k výkopovým pracím na území 
města Bíliny. 
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1054  
Plnění usnesení rady města č. 762 z 19.07.2016, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit podmínky možné směny pozemků tj. p. p. č. 1787/1 v k. ú. Bílina (v parčíku 
před ZŠ Lidická) za p. č. 130/1 v k. ú. Bílina (v okolí kostela). 
 
1055  
Plnění usnesení rady města č. 763 z 19.07.2016, kterým bylo vedení města uloženo vyvolat 
jednání se zástupci Římskokatolické farnosti – Arciděkanstvím Bílina o podmínkách užívání 
části pozemku p. č. 131 k. ú. Bílina, který slouží jako průchod pro veřejnost. 
 
1056  
Informaci místostarostky k plnění úkolů tajemníka uložené mu zastupitelstvem, radou, 
starostou nebo místostarostkami. 
 
1057  
Nabídku společnosti ČEZ, a. s., na výkup nemovitých věcí stavby občanské vybavenosti č.p. 
878, Teplické Předměstí, stojící na pozemku p. č. 1636/284 a pozemku p. č. 1636/271 
/ostatní plocha/ostatní komunikace/ o výměře 2 004 m2 a pověřuje zástupce vedení města 
jednáním se zástupci společnosti ČEZ, a. s., o podmínkách převodu. Zároveň ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího stavebního úřadu a životního prostředí 
zajistit znalecký posudek. 
 
1058  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden 
– srpen 2016. 
 
1059  
Pozvání starosty polského města Jaraczewo, pana Dariuse Strugaly, k návštěvě města 
v termínu od 9. do 13. listopadu 2016 na oslavu národního svátku Dne nezávislosti. 
 
 

______________________________________________ 
 
 

RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti 

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

I. schvaluje  
 

1060  
Uzavření smlouvy o pachtu části závodu mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, jako propachtovatelem a společností Helix medical, s. r. o., jako pachtýřem, 
jejímž předmětem je přenechání části závodu – poskytování zdravotních služeb v oboru 
otorhinolaryngologie společnosti Helix medical, s. r. o., s tím, že smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou. Mění se článek 8.2, kdy smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí v 
šestiměsíční výpovědní době, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé straně. Čl. 8.3 bude doplněn o ustanovení ve znění: „Smlouvu lze 
vypovědět při porušení povinností uvedených v odst. 9.1“. Podpisem smlouvy pověřuje 
jednatele společnosti. 
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II. ukládá 
 
 
1061  
Jednateli společnosti vypovědět smlouvu o poskytováních právních služeb uzavřenou mezi 
Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako klientem a Mgr. Drahomírou 
Kouteckou, jako advokátkou, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních 
služeb z 20.12.2015, s tříměsíční výpovědní lhůtou.  Jednatel – ihned  
 
1062  
Jednateli společnosti uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb mezi Hornickou 
nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a Advokátní kanceláří Kříženecký & partneři, s. r. o., 
s účinností dnem ukončení smlouvy o poskytování právních služeb se současnou 
advokátkou.       Jednatel – po vypovězení služeb 
 
1063  
Jednateli společnosti zpracovat návrh střednědobé koncepce společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina.    Jednatel – 06.12. 
 
 
 

III. bere na vědomí 
 
 
1064  
Podnikatelský plán společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na rok 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r. 
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 


