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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 6. schůze v roce 2019, 
konané v mimořádném termínu 10. dubna 2019 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
1061 ONI   05.03. 
263 ŠK   26.03. 
1071 ONI   23.04. 
124 OD   23.04 
125 ONI   23.04. 
127 ONI   23.04. 

570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
259  TAJ   23.04. 
895 ONI   23.04. 
122 KCB   30.04. 
123 KKCR   30.06. 
373 ONI   31.08. 

 

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 

763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
524  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu č. BVB/02/2019, týkající se stavby s názvem „Rozšíření výroby 
a skladování Bílinské kyselky“, spočívající v uložení inženýrských sítí do pozemků 
p. č. 1932/1, p. č. 1932/13, p. č. 1939, p. č. 1940, p. č. 1941/4, p. č. 1941/5, p. č. 1941/6, 
p. č. 1941/7, p. č. 1951 a p. č. 1959/1 k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
povinnou a společností Bohemia Healing Marienbad Waters, a. s., se sídlem v Mariánských 
Lázních, Anglická 271/47, IČ 257 78 jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za 
dohodnutou částku 100 Kč/bm + DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
525  
Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 571 uzavřené mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a Českou republikou – Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ústí nad Labem, 
Dvořákova č. p. 18, PSČ 400 01 zastoupené Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem jako 
nájemcem prostor o celkové výměře 124,91 m2 v 1. patře objektu Žižkovo náměstí 58, Bílina, 
vypovězením ze strany pronajímatele písemnou výpovědí ke dni 31.12.2019. Písemnou 
výpovědí pověřuje starostku města Bíliny. 
 
526  
Uzavření nájemní smlouvy mezi společností WE ARE CELL PRODUCTION, s. r. o., jako 
nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem hlavní 
budovy bývalých lázní, a to na dobu určitou – 12.04.2019, za účelem natáčení hudebního 
klipu, za cenu 5.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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II. rozhodla 
 
 

527  

Zadat zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Úprava dětského hřiště v přírodním 
stylu při MŠ Čapkova v Bílině“ na základě poptávkového řízení, společnosti Hřiště hrou, 
s. r. o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČO 03673073, druhou v pořadí je nabídka 
společnosti hřiště.cz, s. r. o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO 28354303. 
 
 

III. ruší 
 
528  
Veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona 
o zadávání veřejných zakázek, na služby na akci "Strategie Smart City města Bílina" a to 
z důvodu pochybení v zadávací dokumentaci, které by vedlo ke korekci dotace. 
 

_____________________________________________________________ 

 

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 
 
 
529  
Odstoupení Ing. Milana Albrechta z funkce člena dozorčí rady společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, doručené 29.03.2019. 
 
 

II. volí 
 
 
530  
Daniela Hendrycha členem dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. 
 
 

III. schvaluje 
 
 
531  
Uzavření dohody o zániku funkce člena dozorčí rady – Ing. Milana Albrechta, k 31.03.2019. 
Podpisem dohody pověřuje starostku města. 
 
532  
Odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
ve výši 3.000 Kč čtvrtletně a zároveň uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 
mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., a Marcelou Tučkovou, 
v předloženém znění, s účinností dnem volby Marcely Tučkové členem dozorčí rady. 
Podpisem smlouvy pověřuje jednatelku Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o. 
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533  
Odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
ve výši 3.000 Kč čtvrtletně a zároveň uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 
mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., a Ing. Pavlem Dvořákem, 
v předloženém znění, s účinností dnem volby Ing. Pavla Dvořáka členem dozorčí rady. 
Podpisem smlouvy pověřuje jednatelku Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o. 
 
534  
Odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
ve výši 3.000 Kč čtvrtletně a zároveň uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 
mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., a Danielem Hendrychem, 
v předloženém znění, s účinností dnem volby Daniela Hendrycha členem dozorčí rady. 
Podpisem smlouvy pověřuje jednatelku Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o. 
 
535  
Uzavření dohody o ochraně osobních údajů mezi společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., a Ing. Pavlem Dvořákem, v předloženém znění, s účinností dnem volby 
Ing. Pavla Dvořáka členem dozorčí rady. Podpisem dohody pověřuje jednatelku Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o. 
 
536  
Uzavření dohody o ochraně osobních údajů mezi společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., a Marcelou Tučkovou, v předloženém znění, s účinností dnem volby 
Marcely Tučkové členem dozorčí rady. Podpisem dohody pověřuje jednatelku Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o. 
 
537  
Uzavření dohody o ochraně osobních údajů mezi společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., a Danielem Hendrychem, v předloženém znění, s účinností dnem volby 
Daniela Hendrycha členem dozorčí rady. Podpisem dohody pověřuje jednatelku Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


