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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 29. schůze v roce 2018, 
konané v mimořádném termínu 19. prosince 2018 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
151 ONI   20.03. 
330 OSÚaŽP  22.05. 
331 OSÚaŽP  22.05. 
497 ONI   12.06. 
1224 OSÚaŽP  30.06. 
500 OSÚaŽP  17.07. 
569 Taj.   17.07. 

570  ONI   17.07. 
762 OSÚaŽP  14.08. 
765 OSÚaŽP  14.08.  
373 ONI   31.08. 
894 ONI   04.09. 
895 ONI   04.09. 
1061 ONI   25.09. 
1071 ONI   31.10. 

 

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

1376 MěP  kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky 

1377 Taj. (OSVaZ)  kontroly bytů 

333 MěP  měření rychlosti v ul. Litoměřická 
763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. revokuje 

 
1379  
Usnesení rady města č. 1310 z 27.11.2018, kterým rada města rozhodla, že nejvhodnější 
nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Stavební úpravy odborných ordinací 
ve 2. NP budovy C HNsP v Bílině“, je nabídka společnosti I.S.T. realizace, s. r. o., Bílina. 
Druhou v pořadí je nabídka společnosti Dabirra, s. r. o., Praha 5. Zároveň pověřila starostku 
města podpisem smlouvy. 
 
 

II. schvaluje 
 
 
1380  
Rozpočet na rok 2019 těchto příspěvkových organizací:  
a) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, celkové 

výnosy ve výši 21.221.293 Kč, celkové náklady ve výši 21.221.293 Kč,  
b) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, celkové 

výnosy ve výši 37.981.918 Kč, celkové náklady ve výši 37.981.918 Kč,  
c) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, celkové 

výnosy ve výši 37.691.035 Kč, celkové náklady ve výši 37.691.035 Kč,  
d) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, celkové výnosy 

ve výši 9.791.818 Kč, celkové náklady ve výši 9.791.818 Kč,  
e) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, celkové výnosy ve výši 

12.932.000 Kč, celkové náklady ve výši 12.932.000 Kč,  
f) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, celkové výnosy ve výši 
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16.266.355 Kč, celkové náklady ve výši 16.266.355 Kč,  
g) Dům dětí a mládeže Bílina celkové výnosy ve výši 9.407.000 Kč, celkové náklady ve výši 

9.407.000 Kč,  
h) Základní umělecká škola Gustava Waltera celkové výnosy ve výši 6.396.024 Kč, celkové 

náklady ve výši 6.396.024 Kč,  
i) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, celkové výnosy ve 

výši 3.982.100 Kč, celkové náklady ve výši 3.982.100 Kč. 
 
1381  
Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020–2021 těchto příspěvkových organizací: 
a) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace  

rok 2020: celkové výnosy ve výši 22.205.793 Kč, celkové náklady ve výši 22.205.793 Kč,  
rok 2021: celkové výnosy ve výši 21.727.000 Kč, celkové náklady ve výši 21.727.000 Kč  

b) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace  
rok 2020: celkové výnosy ve výši 38.055.740 Kč, celkové náklady ve výši 38.055.740 Kč, 
rok 2021: celkové výnosy ve výši 38.035.740 Kč, celkové náklady ve výši 38.035.740 Kč.  

c) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace  
rok 2020: celkové výnosy ve výši 37.674.971 Kč, celkové náklady ve výši 37.674.971 Kč, 
rok 2021: celkové výnosy ve výši 38.644.771 Kč, celkové náklady ve výši 38.644.771 Kč.  

d) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace  
rok 2020: celkové výnosy ve výši 9.035.726 Kč, celkové náklady ve výši 9.035.726 Kč,  
rok 2021: celkové výnosy ve výši 8.935.726 Kč, celkové náklady ve výši 8.935.726 Kč.  

e) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace  
rok 2020: celkové výnosy ve výši 12.452.000 Kč, celkové náklady ve výši 12.452.000 Kč, 
rok 2021: celkové výnosy ve výši 12.452.000 Kč, celkové náklady ve výši 12.452.000 Kč.  

f) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace  
g) rok 2020: celkové výnosy ve výši 16.117.049 Kč, celkové náklady ve výši 16.117.049 Kč, 

rok 2021: celkové výnosy ve výši 16.026.908 Kč, celkové náklady ve výši 16.026.908 Kč.  
h) Dům dětí a mládeže Bílina  

rok 2020: celkové výnosy ve výši 9.747.000 Kč, celkové náklady ve výši 9.747.000 Kč,  
rok 2021: celkové výnosy ve výši 9.747.000 Kč, celkové náklady ve výši 9.747.000 Kč.  

i) Základní umělecká škola Gustava Waltera  
rok 2020: celkové výnosy ve výši 6.296.024 Kč, celkové náklady ve výši 6.296.024 Kč,  
rok 2021: celkové výnosy ve výši 6.296.024 Kč, celkové náklady ve výši 6.296.024 Kč.  

j) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace  
rok 2020: celkové výnosy ve výši 3.708.100 Kč, celkové náklady ve výši 3.708.100 Kč,  
rok 2021: celkové výnosy ve výši 3.712.100 Kč, celkové náklady ve výši 3.712.100 Kč. 
 
 

1382  
Rozpočet Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, na rok 2019, v této 
výši:  
celkové výnosy ve výši 86.203 tis. Kč, 
celkové náklady ve výši 84.603 tis. Kč. 
 
1383  
Střednědobý výhled rozpočtu Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, 
na rok 2020, 2021 v této výši:  
rok 2020:  
celkové výnosy ve výši 87.317 tis. Kč,  
celkové náklady ve výši 85.757 tis. Kč,  
rok 2021:  
celkové výnosy ve výši 86.858 tis. Kč,  
celkové náklady ve výši 85.908 tis. Kč. 
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1384  
Rozpočet Hornické nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o., na rok 2019, v této výši:  
celkové výnosy ve výši 103.953 tis. Kč, 
celkové náklady ve výši 105.899 tis. Kč. 
 
1385  
Střednědobý výhled rozpočtu Hornické nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o., na rok 2020, 
2021 v této výši:  
rok 2020:  
celkové výnosy ve výši 107.710 tis. Kč, 
celkové náklady ve výši 106.879 tis. Kč, 
rok 2021:  
celkové výnosy ve výši 110.210 tis. Kč, 
celkové náklady ve výši 109.313 tis. Kč. 
 
1386  
Rozpočtovou změnu č. 247/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce 18-27, Výstavba nových převlékáren – areál 
koupaliště Kyselka, na akci 18-25, Divadlo – rekonstrukce jevištní techniky, a to ve výši 
242.000 Kč. 
 
1387  
Uzavření nájemní smlouvy mezi společností FilmBrigade, s. r. o., jako nájemcem a městem 
Bílina jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem hlavní budovy lázní, zimního 
stadionu a dvou bytových jednotek Za Chlumem 754, a to na dobu určitou, od 09.01.2019 do 
10.01.2019, za účelem natáčení hraného televizního seriálu s názvem SEVER, za cenu 
20.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
 
 

III. ruší 

 
1388  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího řízení ve smyslu 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel 
není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady 
stanovené v § 6 zákona, na stavební práce na akci – Stavební úpravy odborných ordinací 
ve 2. NP budovy C HNsP v Bílině. 

 

IV. rozhodla 
 
1389  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava autobusových 
přístřešků MHD v Bílině“, je nabídka společnosti ŽEJDLÍK JOSEF, Bílina, IČ 11464747. 
Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
1390  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 
řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 
zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je 
povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce na akci – Stavební 
úpravy odborných ordinací ve 2. NP budovy C HNsP v Bílině s úpravami dle požadavků 
členů rady města. 
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V. jmenuje 
 
 
1391  
Vladimíra Pikala (HNHRM), Marii Merbsovou (KSČM), Lucii Svobodovou (Naše Bílina) 
a Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. (BSDN) dalšími členy školské komise. 

1392  
Josefa Horáčka (HNHRM), Marii Merbsovou (KSČM), Martinu Tuháčkovou (ODS), Miroslava 
Erbena (Naše Bílina) a Jitku Brejníkovou (BSDN) dalšími členy komise pro kulturu a cestovní 
ruch. 
 
1393  
Václava Vodičku (HNHRM), Václava Mojžiše (KSČM), Davida Aulického (ODS), Ing. Josefa 
Dvořáka (Naše Bílina), Zdeňka Mikeše (BSDN) a Romana Sláničku dalšími členy sportovní 
komise. 
 
1394  
Vendulu Vodičkovou (HNRHM), Oldřicha Bubeníčka (KSČM), Hanu Stillerovou (Naše Bílina), 
Helenu Ježkovou (ODS) a Veroniku Duchoslavovou (BSDN) dalšími členy bytové komise. 
 
1395  
Břetislava Bártu (HNHRM), Naděždu Maurerovou (KSČM), Annu Náhlíkovou (Naše Bílina) 
a Mgr. Zdeňka Rendla, MBA (BSDN) dalšími členy sociálně zdravotní komise. 
 
1396  
Jiřího Pateru (HNHRM), Jiřího Konárka (KSČM), Kláru Pokornou (Naše Bílina), Kamilu 
Marešovou (BSDN) a Pavla Jabůrka dalšími členy komise pro životní prostředí a dopravu. 
 
1397  
Anetu Kadeřábkovou (HNHRM), Janu Homolovou (KSČM), Petra Lišku (Naše Bílina) 
a Ing. Mgr. Reného Štěpánka, MBA (BSDN) dalšími členy komise pro rozvoj a vize. 
 
1398  
Tomáše Hereše (HNHRM), Jaromíra Tuháčka (ODS), Lucii Tarantovou (Naše Bílina), 
Mgr. Pavla Ryjáčka (BSDN) a Václava Ježka dalšími členy komise pro bezpečnost 
a prevenci kriminality. 

 
 

VI. bere na vědomí 

 
 
1399  
Aktualizovaný rozpočet Městských technických služeb Bílina na rok 2018, příspěvková 
organizace, k 31.08.2018. 
 
1400  
Aktualizovaný rozpočet  Hornické nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o., na rok 2018, 
k 31.08.2018. 
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1401  
Aktualizovaný rozpočet k 31.08.2018 předškolních, školních a školských příspěvkových 
organizací:  
a) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace,  
b) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace,  
c) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace,  
d) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace,  
e) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace,  
f) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace,  
g) Dům dětí a mládeže Bílina,  
h) Základní umělecká škola Gustava Waltera,  
i) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace. 
 
 

 
RADA MĚSTA 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti 
valné hromady společnosti 

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

I. bere na vědomí 
 
 

1402  
Odstoupení MUDr. Yasera Karnouba z funkce předsedy dozorčí rady Hornické nemocnice 
s poliklinikou. 
 
 

 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 
 


