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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 
Usnesení z 17. schůze v roce 2017, 

konané 6. října 2017 
 
Usnesení s termínem č.: 
854 Taj.    ihned 
952 OSÚaŽP  ihned 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
82 ONI   03.10. 
682 Taj.    03.10. 
953 MTSB   03.10. 

679 Taj. (ONI)  17.10. 
1000 ONI   17.10. 
1116 Taj. (SÚ)  31.10. 
1158  Taj. (ONI)  31.10. 
373 ONI   31.12. 

 
Splněné usnesení č.: 662 
 
Trvalé usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 

1006  
Tajemníkovi městského úřadu připravit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zruší část 
obecně závazné vyhlášky č. 8/2015 – o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a zlepšení vzhledu města, v souladu s doporučením Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru 
a kontroly.         Taj – 14.12. 
 

II. revokuje 
 

1007  
Usnesení rady města č. 205 z 21.04.2015, kterým byla Mgr. Veronika Horová, 
1. místostarostka pro věci neinvestiční, delegována zastupováním ve všech orgánech 
Hospodářské a sociální rady Teplicka, Euroregionu Krušnohoří, Severočeského sdružení 
obcí a Sdružení lázeňských míst, usnesení č. 294 z 30.04.2015, kterým byla Mgr. Veronika 
Horová, 1. místostarostka pro věci neinvestiční, delegována zastupováním ve všech 
orgánech Euroregionu Labe a usnesení č. 292 z 30.04.2017, kterým byla Mgr. Veronika 
Horová jmenována členkou komise pro mládež a kulturu Euroregionu Krušnohoří. 
 

III. schvaluje 
 

1008  
Rozpočtovou změnu č. 156/2017 – navýšení částky na odpisy na nově pořízený majetek 
v roce 2017 pro organizaci Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 
organizace, ve výši 7.200 Kč a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2017 na 
celkovou výši 169.645 Kč. Bude hrazeno přesunem z rezervy odboru školství, kultury 
a sportu. 
 
1009  
Rozpočtovou změnu č. 157/2017 – navýšení rozpočtu odboru školství a kultury na pořízení 
daru a technické zabezpečení návštěvy prezidenta republiky 03.10.2017 ve výši 35.000 Kč. 
Bude hrazeno z rezervy rady. 
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1010  
Rozpočtovou změnu č. 158/2017 – přijetí státní dotace na činnost odborného lesního 
hospodáře za II. čtvrtletí roku 2017 ve výši 6.951 Kč pro Lesy ČR, s. p., Lesní správa 
Litoměřice a Litvínov. 
 
1011  
Rozpočtovou změnu č. 159/2017 – navýšení rozpočtu Městské policie Bílina ve výši 
147.000 Kč na opravy a udržování městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). 
 
1012  
Rozpočtovou změnu č. 160/2017 – navýšení částky na otop v roce 2017 pro organizaci 
Základní umělecká škola Gustava Waltera ve výši 85.000 Kč. Bude hrazeno přesunem 
z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
1013  
Rozpočtovou změnu č. 161/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD ve výši 
139.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1014  
Rozpočtovou změnu č. 162/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
116.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1015  
Rozpočtovou změnu č. 164/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 200.000 Kč z bytového hospodářství – služby, 
na bytové hospodářství – běžná údržba. 
 
1016  
Rozpočtovou změnu č. 165/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 450.000 Kč vč. DPH 
z územního plánu na veřejnou zeleň. 
 
1017  
Rozpočtovou změnu č. 166/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 300.000 Kč z akce 17-03 chodník Jenišovská 
do rezervy DINA na akutní řešení neplánovaných oprav. 
 
1018  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem, 
a společností REM plus, s. r. o., jako zhotovitelem na akci „Sanace vlhkosti spodní stavby 
objektu SO 101, DsPS Havířská 582/27, Bílina“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu 
realizace zakázky. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1019  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností ABS – stavební společnost, s. r. o, jako zhotovitelem na akci „Revitalizace 
objektů plavecké haly – objekt B (občerstvení, sauna)“. Předmětem dodatku je změna ceny 
díla. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1020  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností Báňské stavby Teplice, a. s., k akci „Projektová dokumentace (PD), Napojení 
komunikace Bílina – Kostomlaty na dopravní síť v Bílině“. Předmětem dodatku je prodloužení 
termínu provedení díla. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
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1021  
Uzavření dohody o provedení technického zhodnocení mezi městem Bílina a Hornickou 
nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jejímž předmětem jsou stavební úpravy 3. NP – 
stomatologická ambulance. Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
 
1022  
Uzavření smlouvy o poskytování elektřiny a rozúčtování nákladů na její odběr – evidenční 
interní číslo poskytovatele: 2017/OPM/EB/10403 uzavřenou mezi Severočeskými doly, a. s., 
se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, jako poskytovatelem a městem Bílina 
jako odběratelem. Předmětem smlouvy je poskytování dodávky elektřiny pro elektrická 
zařízení odběratele ze svého odběrného místa do objektu v majetku odběratele města Bílina, 
bytového domu na adrese Důlní 425, Bílina. Podpisem pověřuje starostu města.  
 
1023  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Petr Janouch, 
Dobrovíz, jako zhotovitelem k projektu „Bílina – Rozšíření MKDS o mobilní kamerový bod”. 
Předmětem smlouvy je dodávka a instalace mobilního kamerového bodu vč. souvisejících 
prací. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1024  
Ukončení nájemní smlouvy č. 272 uzavřené 28.06.2004, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Vítem a Helenou Laněovými jako nájemci, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku p. č. 2869/1 o výměře 7 821 m2 k. ú. Bílina, 
dohodou k 06.10.2017. 
 
1025  
Uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o výpůjčce souboru movitých a nemovitých věcí 
uzavřené mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
Předmětem dodatku je užívání přední garáže č. 1 jako sklad ztrát a nálezů Městské policie 
Bílina. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1026  
Uzavření dohody o změně č. 01 k příkazní smlouvě č. 43/17/008, mezi městem Bílina 
a společnosti Asistenční centrum, a. s, na administraci veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce „Zateplení fasád a výměna výplní otvorů objektu pošty, sídliště Za Chlumem 
820 – Bílina“. Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
 
1027  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. VB/16/8143, 
týkající se stavby s označením „Bílina – Vtelno, VTL plynovod v okrese Most a Teplice“, 
která se dotkne pozemků p. č. 540/1, 682/1, 694/13, 694/16, 865/2 a 978/1, vše k. ú. Bílina-
Újezd, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností RWE GasNet, s. r. o., se 
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, IČ: 27295567, zastoupenou na základě plné moci 
společností GridServices, s. r. o., se sídlem v Brně, Zábrdovická 499/1, IČ: 27935311 jako 
stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnosti se sjednává na dobu 
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3.847,80 Kč včetně DPH. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1028  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4014119/VB/001, 
týkající se stavby s označením „TP_Bílina, Pražská-kNN pro 10 OM“, která se dotkne 
pozemků p. a 336/11, 336/101 vše k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou povinnou 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děcín–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, IČ: 24729035 zastoupenou na základě plné moci č. PM/II-222/2017 společností 
OMEXOM GA Energo, s. r. o., se sídlem Plzeň–Bolevec, Na Střílně 1929/8, PSČ 323 00, IČ: 
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49196812, jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnosti se 
sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 6.100 Kč bez DPH. Rada města 
zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
1029  
Uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí motorového vozidla pro služební 
a soukromé účely s paní Mgr. Veronikou Horovu k 02.10.2017. Podpisem dohody pověřuje 
starostu města. 
 
1030  
Uzavření smlouvy o poskytnutí motorového vozidla pro služební a soukromé účely s paní 
Vendulou Vodičkovou, 1. místostarostkou města, s účinností od 06.10.2017. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1031  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu č. BVB/10/2017 mezi městem Bílinou jako stranou budoucí povinnou 
a manželi Jitkou a Bohumilem Čejkovskými jako stranou budoucí oprávněnou z věcného 
břemene týkající se stavby s názvem „Čistička odpadních vod vč. napojení pro rodinný dům 
na parc. 638/3 a 638/4, Bílina“, která se dotkne pozemku v majetku města Bíliny, a to p. č. 
639 k. ú. Bílina. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za dohodnutou částku 100 Kč/běžný metr (bez DPH). Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1032  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Luďkem Svobodou (ANO 2011) 
na tablet Lenovo s inv. číslem MUBIH000CI1D v celkové pořizovací ceně 7.365,07 Kč. 
Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou s účinností ode dne jejího podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nejpozději však do konce volebního období 
(2015-2018). Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1033  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Jiřím Urbánkem (ANO 2011) na 
notebook HP Pro Book s inv. číslem MUBIH000ELE9 v celkové pořizovací ceně 31.176 Kč. 
Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou s účinností ode dne jejího podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nejpozději však do konce volebního období 
(2015-2018). Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1034  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Martinem Kačírkem (ANO 2011) 
na tablet Lenovo s inv. číslem MUBIH000CHP8 v celkové pořizovací ceně 7.365,07 Kč. 
Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou s účinností ode dne jejího podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nejpozději však do konce volebního období 
(2015-2018). Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1035  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – notebook MacBook Air 13“ (datum 
pořízení 17.06.2015) za prodejní cenu 7.000 Kč, panu Tomáši Nepomuckému. 
 
1036  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Rolba Destarol LX (datum výroby 1997) 
za prodejní cenu 18.000 Kč, panu Petru Holíkovi, IČ: 61521728. 
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1037  
Podání žádosti o dotaci z Programu na podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém 
kraji na období 2017–2025 na projekt „Pořízení sběrných nádob na tříděný odpad“. 
 
1038  
Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Bíliny za rok 2017, 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků. 
 
1039  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 20.09.2017, vyjma bodu h) a bodu o). 
 
 

IV. souhlasí 
 
1040  
S ukončením smlouvy o nájmu č. 4507907 a 4604020 mezi městem Bílina, jako nájemcem 
a společností ČSOB Leasing, a. s., Na Pankráci 310/60, Praha 4, jako pronajímatelem na 
dvě služební vozidla Škoda Ambition 1.2 TSI 81 kW 6MT. 
 
1041  
S návrhem postupu odboru nemovitostí a investic, a to zajištění promítacího plátna dle 
návrhu vycházejícího z revizní zprávy, zpracované panem Pavlem Zemanem, revizním 
technikem zdvihacích zařízení, a po té obnovit provoz Městského divadla Bílina s omezením, 
a to pouze jako kino. 
 
1042  
S účastí ředitelky Městských technických služeb Bílina na služební cestě do Německa na 
odborný tématický zájezd, ve dnech 16.10.-19.10.2017. 
 
 

V. zamítá 
 
1043  
Návrh na zvýšení sazby měsíčního nájemného v bytech ve vlastnictví města Bíliny, sazba 
zůstává ve stejné výši 35 Kč za m2 podlahové plochy bytu, s účinností od 01.01.2018. 
 
 

VI. rozhodla 
 
1044  
Nejlepším řešením opravy kanalizace na Hornické nemocnici s poliklinikou je řešení č. 3 – 
přeložení kanalizace v celém rozsahu – zhotovení nového trubního vedení bezvýkopovou 
technologií z důvodu zachování stávajících povrchů a průjezdnosti komunikace a chodníků.  
 
1045  
Vypsat otevřené zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební 
úpravy části 3. NP budovy C v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina“.  
 
1046  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Zateplení fasád a výměna výplní otvorů objektu pošty, sídliště Za Chlumem 820 – Bílina“ 
s tím, že hodnocení nabídek bude probíhat dle kritérií: nabídková cena 80 %, doba realizace 
díla 10 % a záruční lhůta v měsících 10%. Tato kritéria budou promítnuta i do krycího listu.  
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1047  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Projektová dokumentace (PD) – Oprava 
venkovní ležaté kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou“ společnosti 
PROVOTECH, s. r. o. 
 

VII. jmenuje 
 
1048  
Hlavní inventarizační komisi pro období od 01.11.2017 do 31.10.2018 ve složení: předseda: 
Wasylyszynová Jaroslava, tajemnice: Šlincová Strnadová Petra, členové komise: 
Bc. Jedlička Oldřich, DiS., Matějovská Jana, Bc. Sentenský Bohumil, Mgr. Zábojníková Iva. 
 
1049  
Paní Vendulu Vodičkovou členkou komise pro mládež a kulturu Euroregionu Krušnohoří. 
 
1050  
Paní Marii Merbsovou (KSČM) členkou komise pro školství, kulturu a sport. 
 
1051  
Pana Jiřího Konárka (KSČM) členem komise pro životní prostředí a dopravu. 
 
1052  
Mgr. Aleše Tallowitze a pana Pavla Bártu členy školské rady při Základní škole Bílina, Aléská 
270, okres Teplice, příspěvková organizace, Ing. Ladislava Kvěcha a pana Martina Kačírka 
členy školské rady při Základní škole Bílina, Za Chlumem 524, okres Teplice, příspěvková 
organizace, Mgr. Zuzanu Bařtipánovou a pana Jaromíra Sochora členy školské rady při 
Základní škole Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace. 

 
VIII. volí 

 

1053  
Paní Vendulu Vodičkovou, 1. místostarostku města pro věci neinvestiční, členkou hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu pro Městský úřad 
Bílina. 
 

IX. ruší 
 
1054  
Členství Mgr. Veroniky Horové v hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení veřejných 
zakázek malého rozsahu pro Městský úřad Bílina. 
 

X. pověřuje 
 
1055  
Vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním energetického štítku restaurace U Kádi, 
Bílina, a na základě výsledků navrhnout další kroky k rekonstrukci vnější fasády, případně 
i střechy tohoto objektu. 
 

XI. deleguje 
 
1056  
Paní Vendulu Vodičkovou, 1. místostarostku pro věci neinvestiční, zastupováním ve všech 
orgánech Euroregionu Krušnohoří, Severočeského sdružení obcí, Sdružení lázeňských míst 
a Euroregionu Labe. 
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XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
1057  
Rozpočtovou změnu č. 163/2017 – přesun finanční prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 1.562.000 Kč na akci „Stavební úpravy hornické 
nemocnice s poliklinikou, části LDN-C“. 
 
1058  
Plán odpadového hospodářství města Bílina na období let 2017–2021. 
 
1059  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina a leasingovou společností ČSOB Leasing, a. s., 
Na Pankráci 310/60, Praha 4 na pořízení dvou služebních vozidel Škoda Ambition 1.2 TSI 
81 kW 6MT, VIN: TMBAB6NHXG4016175 a TMBAB6NH4G4016558 za cenu 190.800 Kč 
bez DPH za vozidlo. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1060  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností SPRIT,  
s. r. o., se sídlem v Teplicích, Masarykova 52/107, IČ 482 67 783 jako kupující, kdy 
předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 24/10 o výměře 52 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny 
odděleného z pozemku p. č. 24/6 k. ú. Chudeřice u Bíliny na základě geometrického plánu č. 
515-7150/2017 vyhotoveného Alexandrem Černým, Na Lukách 99, Krupka, za dohodnutou 
kupní cenu 120 Kč/m2, tj. 6.240 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
1061  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/54 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy města Bíliny 90 Kč/m2. 
 
1062  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 873/5 o výměře cca 260 m2 a část pozemku p. č. 2869/1 
o výměře cca 400 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 100 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na 
vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
1063  
Nabídku manželů Jaroslava a Lenky Třešňákových a pana Jaromíra Třešňáka na odprodej 
pozemků p. č. 407/4, 407/5. 
 
1064  
Žádost manželů Skuthanových o prodej části pozemku p. č. 2165/1 k. ú. Bílina s tím, že 
v rámci připravované změny územního plánu bude prověřena budoucí využitelnost tohoto 
pozemku pro veřejně prospěšnou stavbu. 
 
 

IX. stahuje z programu 
 
1065  
Návrh na reorganizaci organizační složky Bytový dům, ul. Důlní 425, Bílina. 
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X. bere na vědomí 
 
1066  
Návrh opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR o zastavení jiných těžeb než 
těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.  
 
1067  
Rezignaci pana Jiřího Konárka (KSČM) na funkci člena komise pro školství, kulturu a sport. 
 
1068  
Žádost obce Hrobčice o souhlas s trvalou stavbou „Cyklotrasa C2 Kučlín – Bílina“ na 
pozemcích p. č. 433 a 3183 k. ú. Bílina a nemá námitky k umístění této stavby na uvedených 
pozemcích, pokud bude v souladu s Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu č. SPU-
065840/2017 z 02.05.2017 s právními účinky 17.05.2017, kde je mimo jiné uvedeno, že 
pozemek je určen pro realizaci společných zařízení dle zákona č. 139/2002, Sb.  
 
1069  
Splnění usnesení rady města č. 662 z 22.06.2017, kterým bylo vedoucímu odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí uloženo vypracovat souhlas s ponecháním parního 
potrubí v zemi při demontáži výměníkové stanice v areálu kasáren pro potřebu společnosti 
ČEZ Teplárenská, a. s. 
 
1070  
Ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Jiřím Urbánkem (ANO 2011) na 
tablet Lenovo s inv. číslem MUBIH000CPH8 v pořizovací ceně 7.365,07 Kč z důvodu vrácení 
předmětu výpůjčky půjčiteli, a to k 12.09.2017. 
 
1071  
Ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Bílina a panem Tomášem 
Nepomuckým (ANO 2011) na notebook MacBook Air 13“ 18.08.2015. 
 
1072  
Informace vedoucí finančního odboru o postupu u odepsané pohledávky 5.760.574,63 Kč za 
společností KTP Quantum, a. s. 
 
1073  
Přehled plnění úkolů ze zápisu rady města. 
 
1074  
Informaci o nabídce společnosti Antišmejdi, s. r. o., na nákup publikace „Já, Senior” a výtisk 
„Bezpečnostní desatero“ za účelem pomoci seniorům k bezpečnosti a ochrany jejich života.  
 
1075  
Žádost manželů Švarcových o prodej části pozemku p. č. 1505/1 k. ú. Bílina s tím, že bude 
svolána schůzka vedení města se žadateli. 
 
1076  
Právní rozbor obecně závazné vyhlášky č. 8/2015 – o zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, zaslaný odborem veřejné správy, dozoru a 
kontroly Ministerstva vnitra ČR. 
 
1077  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů MěÚ Bílina za období leden – srpen 
2017.  
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1078  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a cestovní ruch z 06.09.2017. 
 

 

 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

I. schvaluje 
 
1079  
Odpis nedobytných pohledávek společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
za rok 2016, v celkové výši 3.150 Kč, dle návrhu předloženého Ing. Andreou Novákovou, 
jednatelkou společnosti. 
 
 

II. bere na vědomí 
 
 
1080  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o personálním zabezpečení zubní pohotovosti a aktualizace 
mzdového předpisu zubní pohotovosti k 01.10.2017. 
 
1081  
Zhodnocení ztrátového hospodaření nákladového střediska „Sociální lůžka ve zdravotnickém 
zařízení“, Ing. Andreou Novákovou, jednatelkou společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina a zároveň pověřuje jednatelku společnosti zpracováním návrhu 
řešení hospodaření tohoto nákladového střediska s vyrovnaným rozpočtem. Termín 
31.12.2017 
 
1082  
Informace Ing. Andrey Novákové o nadstandardním personálním zabezpečení RHB 
ambulance a rehabilitace v lůžkové části nemocnice a plánovaných úpravách na RHB 
ambulanci. 
 
1083  
Pracovní návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý plán hospodaření na následující období 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, v souladu se zákonem 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, předložený Ing. Andreou Novákovou, jednatelkou 
společnosti. 
 
1084  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, o fluktuaci zdravotnického personálu, podání a schválení žádostí o dotace od 
Ústeckého kraje a Úřadu práce a možnosti převzetí ordinace praktického lékaře 
MUDr. Volmana. 

 
 
 
 

Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r.  
místostarostka města 

 


