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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 
Usnesení z 20. schůze v roce 2017, 

konané v mimořádném termínu 14. listopadu 2017 
 
Usnesení s termínem č.: 
82 ONI   03.10. 
1085 MTSB   07.11. 
1086 VOD   07.11. 
682 Taj.    28.11. 
762 Taj. (ONI)  28.11.  

373 ONI   31.12. 
679 Taj. (ONI)  01.01. 
1116 Taj. (SÚ)  31.03. 
1158  Taj. (ONI)  31.03. 
952 OSÚaŽP  30.04.

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

 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
1208  
Rozpočet Hornické nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o., na rok 2018 v této výši: celkové 
výnosy ve výši 91.156.000 Kč, celkové náklady ve výši 90.338.000 Kč. 
 
1209  
Střednědobý výhled hospodaření Hornické nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o., v letech 
2019–2020 v této výši: rok 2019: celkové výnosy ve výši 91.156.000 Kč, celkové náklady ve 
výši 89.849.000 Kč, rok 2020: celkové výnosy ve výši 91.656.000 Kč, celkové náklady ve 
výši 90.217.000 Kč. 
 
1210  
Rozpočet Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, na rok 2018 v této 
výši: celkové výnosy ve výši 77.176.000 Kč, celkové náklady ve výši 75.266.000 Kč.  
 
1211  
Střednědobý výhled hospodaření Městských technických služeb Bílina, příspěvková 
organizace, v letech 2019–2020 v této výši: rok 2019: celkové výnosy ve výši 77.645.000 Kč, 
celkové náklady ve výši 75.775.000 Kč, rok 2020: celkové výnosy ve výši 78.355.000 Kč, 
celkové náklady ve výši 77.045.000 Kč. 
 
1212  
Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2018:  
a) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, celkové 

výnosy ve výši 18.521.000 Kč, celkové náklady ve výši 18.521.000 Kč.  
b) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, celkové 

výnosy ve výši 35.172.193 Kč, celkové náklady ve výši 35.172.193 Kč.  
c) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, celkové 

výnosy ve výši 34.412.407 Kč, celkové náklady ve výši 34.412.407 Kč.  
d) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, celkové výnosy 

ve výši 8.760.294 Kč, celkové náklady ve výši 8.760.294 Kč.  
e) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, celkové výnosy ve výši 

10.488.000 Kč, celkové náklady ve výši 10.488.000 Kč.  
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f) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, celkové výnosy ve výši 
13.997.537 Kč, celkové náklady ve výši 13.997.537 Kč.  

g) Dům dětí a mládeže Bílina celkové výnosy ve výši 8.977.000 Kč, celkové náklady ve výši 
8.977.000 Kč.  

h) Základní umělecká škola Gustava Waltera celkové výnosy ve výši 5.374.889 Kč, celkové 
náklady ve výši 5.374.889 Kč.  

i) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, celkové výnosy ve 
výši 3.548.828 Kč, celkové náklady ve výši 3.548.828 Kč. 

 
1213  
Střednědobý výhled hospodaření v letech 2019–2020 příspěvkových organizací:  
a) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, rok 2019: 

celkové výnosy ve výši 20.267.700 Kč, celkové náklady ve výši 20.267.700 Kč, rok 2020: 
celkové výnosy ve výši 20.247.700 Kč, celkové náklady ve výši 20.247.700 Kč.  

b) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, rok 
2019: celkové výnosy ve výši 39.025.296 Kč, celkové náklady ve výši 39.025.296 Kč, rok 
2020: celkové výnosy ve výši 39.942.500 Kč, celkové náklady ve výši 39.942.500 Kč.  

c) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, rok 2019: 
celkové výnosy ve výši 38.437.829 Kč, celkové náklady ve výši 38.437.829 Kč, rok 2020: 
celkové výnosy ve výši 37.462.563 Kč, celkové náklady ve výši 37.462.563 Kč.  

d) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, rok 2019: 
celkové výnosy ve výši 8.690.000 Kč, celkové náklady ve výši 8.690.000 Kč, rok 2020: 
celkové výnosy ve výši 8.988.000 Kč, celkové náklady ve výši 8.988.000 Kč.  

e) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, rok 2019: celkové výnosy 
ve výši 10.645.000 Kč, celkové náklady ve výši 10.645.000 Kč, rok 2020: celkové výnosy 
ve výši 10.636.000 Kč, celkové náklady ve výši 10.636.000 Kč.  

f) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, rok 2019: celkové výnosy ve 
výši 14.452.205 Kč, celkové náklady ve výši 14.452.205 Kč, rok 2020: celkové výnosy ve 
výši 14.372.038 Kč, celkové náklady ve výši 14.372.038 Kč.  

g) Dům dětí a mládeže Bílina rok 2019: celkové výnosy ve výši 9.206.000 Kč, celkové 
náklady ve výši 9.206.000 Kč, rok 2020: celkové výnosy ve výši 9.242.000 Kč, celkové 
náklady ve výši 9.242.000 Kč.  

h) Základní umělecká škola Gustava Waltera rok 2019: celkové výnosy ve výši 5.374.889 
Kč, celkové náklady ve výši 5.374.889 Kč, rok 2020: celkové výnosy ve výši 5.352.889 
Kč, celkové náklady ve výši 5.352.889 Kč.  

i) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, rok 2019: celkové 
výnosy ve výši 3.658.828 Kč, celkové náklady ve výši 3.658.828 Kč, rok 2020: celkové 
výnosy ve výši 3.547.828 Kč, celkové náklady ve výši 3.547.828 Kč. 

 
1214  
Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání, v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a v souladu s ustanovením § 9 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mezi společností SERVISO, o. p. s., 
Třebívlice, která upravuje vzájemná práva a povinnosti centrálního zadavatele a zadavatele 
k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné 
zakázky na služby „Právní služby pro město Bílina”. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
1215  
Podání žádosti o dotaci na projekt „Asistenti prevence kriminality v Bílině“ do Operačního 
programu Zaměstnanost s vazbou na Integrované územní investice Ústecko-chomutovské 
aglomerace. 
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II. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
1216  
Návrh rozpočtu města Bíliny na rok 2018 v této výši:  
Celkové příjmy ve výši 347.462.000 Kč  
Financování ve výši 104.686.000 Kč  
Celkové výdaje ve výši 452.148.000 Kč. 
 
1217  
Podání žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací díla na odstranění ekologických škod 
„Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“. 
 
1218  
Realizaci díla na odstranění ekologických škod „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“ 
a závazky obce související s realizací díla:  
a) město Bílina se zavazuje k součinnosti se zadavatelem a dodavatelem prací;  
b) město Bílina se zavazuje dofinancovat realizaci díla v případě, že jeho část přesáhne 

rozsah Koncepce řešení ekologických škod;  
c) město Bílina se zavazuje k převzetí díla, včetně nových movitých věcí a nemovitostí 

a tzv. součástí věci, podle § 120 odst. 1 občanského zákoníku, po jeho dokončení do 
svého vlastnictví;  

d) město Bílina se zavazuje vrátit poskytnutou úhradu nákladů na realizaci díla v případě, 
že dílo (část přesahující rozsah Koncepce řešení ekologických škod) nebude realizovat 
v celém rozsahu.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Oldřich Bubeníček v. r. 

starosta města 
Vendula Vodičková v. r.  
místostarostka města 

 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 


