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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 2017, 
konané 25. dubna 2017 

 
Usnesení s termínem č.: 
82 ONI   25.04. 
210 Taj. (ONI)  30.04. 
208 ONI   16.05. 
254 ONI   16.05. 
306 ONI   16.05. 
307  ONI    16.05. 
308 ONI   16.05. 
372 ONI   16.05. 

373 ONI   16.05. 
1116 Taj. (SÚ)  31.05. 
1158  Taj. (ONI)  31.05. 
84  MěP   06.06. 
428 ONI   06.06. 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
207 ONI   30.06. 

 
Splněné usnesení č.: 209 
 
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 
 
383  
Rozpočtovou změnu č. 43/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Generální oprava rozvodů ústředního topení 
a výměna radiátorů v mateřské škole Žižkovo údolí“ v celkové výši 847.000 Kč. Finanční krytí 
z akce „Napojení komunikace - Bílina – Kostomlaty“. 
 
384  
Rozpočtovou změnu č. 44/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
15.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem tělesně postižených v České 
republice, z. s., místní organizace Bílina, jako příjemcem na poznávací výlety v roce 2017. 
Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
385  
Rozpočtovou změnu č. 45/2017 – navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Gustava Waltera o částku ve výši 25.239 Kč na akci "ZUŠ OPEN 2017". 
Bude hrazeno z rezervy kultury. 
 
386  
Rozpočtovou změnu č. 47/2017 – navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci na projekt s názvem 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání" ve výši 265.377,60 Kč. 
 
387  
Rozpočtovou změnu č. 48/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
3.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a SH ČMS – Krajským sdružením hasičů 
Ústeckého kraje jako příjemcem na IX. propagační jízdu SH ČMS, která bude projíždět 
28.05.2017 Bílinou. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
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388  
Rozpočtovou změnu č. 49/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na drobné 
investiční náklady ve výši 136.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
389  
Rozpočtovou změnu č. 50/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektovou 
dokumentaci ve výši 87.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
390  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Marcelu Janíčkovou ve výši 803 Kč za nezaplacené 
zbylé dlužné nájemné. 
 
391  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 12.04.2017. 
 
392  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 ul. Kyselská 406, s panem Tomášem Fujanem, po 
dobu trvání pracovního poměru u Městských technických služeb Bílina – správce autokempu 
a koupaliště. 
 
393  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 54 ul. Aléská 255, s paní Ivetou Ondovou, na dobu 
určitou jednoho roku. 
 
394  
Postup vedoucího odboru nemovitostí a investic při řešení žádosti zpracovatele „Strategie 
pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické předměstí“ a pověřuje podpisem 
dodatku č. 1 starostu města. 
 
395  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební zakázku „Oprava a retoping atletické 
dráhy na ZŠ Za Chlumem, Bílina“ uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností J.I.H. – sportovní stavby, s. r. o., jako dodavatelem. Předmětem dodatku je 
prodloužení termínu realizace zakázky, z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
396  
Uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 020/2017/M: Dodatečné práce k akci – Oprava 
objektu koupelen v areálu koupaliště Kyselka (kemp), jehož předmětem je prodloužení 
termínu dokončení akce a změna rozsahu prací. 
 
397  
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 423 uzavřené 15.03.2017 za účelem uspořádání 
motoristických závodů mezi městem Bílina jako pronajímatelem a MOTOKLUBEM Bílina, 
z. s., jako nájemcem, jehož předmětem bude změna termínu pronájmu pozemků s tím, že 
původní termíny 28.04.–01.05.2017 a 01.09.–04.09.2017 se ruší a budou nahrazeny 
termínem 19.07.–25.07.2017. Podpisem dodatku k nájemní smlouvě pověřuje starostu 
města. 
 
398  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2313 a 2315 o celkové výměře cca 556 m2 k. ú. Bílina 
za účelem využití jako zahrady dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu 
pozemků města Bíliny. 
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399  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1951 k. ú. Bílina o výměře cca 300 m2 dle směrnice 
č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, a to za cenu 10 Kč/m2/rok, 
a zastavěné části pozemku p. č. 1951 o výměře cca 6 m2 za cenu 100 Kč/m2/rok. 
 
400  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1683/1 k. ú. Bílina o výměře cca 350 m2 za 
účelem využití jako dětské hřiště, za cenu 5 Kč/m2/rok. 
 
401  
Ukončení nájemní smlouvy č. 414 uzavřené 27.05.2015 mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a paní Danou Illéšovou jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části 
pozemku p. č. 2313 a části p. č. 2315 o celkové výměře cca 556 m2 k. ú. Bílina, s okamžitou 
platností. Rada města zároveň schvaluje odpis nedobytné pohledávky ve výši 3.787 Kč za 
pronájem pozemku. 
 
402  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Pavlem 
a Zdeňkou Antošovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemků 
parcel č. 2315 a 2332/1 o celkové výměře cca 564 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití 
k individuální rekreaci, drobné pěstební činnosti, za cenu dle obálkové metody, 
5,50 Kč/m2/rok, tj. 3.100 Kč a zároveň zamítá žádost pana Jana Brňovjáka o pronájem 
tohoto pozemku. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
403  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-4005022/VB/01, týkající se stavby zařízení 
distribuční soustavy s názvem „TP_Bílina, TS Poliklinika, osazení TVN“, která se dotkne 
pozemku v majetku města Bíliny, a to p. č. 434 jehož součástí je stavba k. ú. Bílina, mezi 
městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
v Děčíně IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupenou na základě plné moci 
z 07.02.2017 panem Miloslavem Kalců, IČ 10234845 jako stranou budoucí oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude 
provedena jednorázově za dohodnutou částku 1.000 Kč (bez DPH). Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
404  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Komenského 38, 
Bílina – dvorní trakt o celkové výměře 152,88 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu 
z prostor sloužících podnikání tj. 250 Kč/m2/rok pro účel využití jako prodejna tepelné 
techniky, sklady a kancelář. 
 
405  
Použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace ve výši cca 48.000 Kč na pořízení kopírovacího stroje Minolta 
bizhub 226. 
 
406  
Přesun finančních prostředků z rezervního fondu Domu dětí a mládeže Bílina ve výši 
200.232,06 Kč a zároveň použití fondu investic v celkové výši 280.047 Kč na realizaci 
vybudování lanového centra ve vnitřní části oválu na zahradě Domu dětí a mládeže Bílina ve 
výši 176.154 Kč a pořízení nové keramické pece v celkové výši 103.893 Kč, včetně 
souvisejících nákladů. 
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407  
Prodejní cenu knihy s názvem Ságy a povídky ve výši 220 Kč včetně DPH pro Informační 
centrum Bílina. 
 
408  
Žádost pana Oldřicha Seiferta o zproštění platby ve výši 5.750 Kč za pronájem sálu 
v městském divadle, v souvislosti s akcí ochotnického divadla z Kostomlat pod Milešovkou – 
divadelní pohádkou pro děti z bílinských škol, která se koná 26. dubna 2017. O tuto částku 
bude mít organizační složka Kulturní centrum Bílina snížené příjmy. 
 
409  
Účetní závěrku příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina, k 31.12.2016, 
včetně rozdělení hospodářského výsledku do fondů, dle návrhu ředitelky Městských 
technických služeb Bílina. 
 

II. souhlasí 
 
410  
S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do výše 
hygienické kapacity Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 
Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace a Mateřské školy Bílina, 
Čapkova 869, příspěvková organizace, dle žádostí ředitelek mateřských škol pro školní rok 
2017/2018 za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 
školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, v souladu s § 23 odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

III. rozhodla 
 
411  
Zadat zakázku malého rozsahu na realizaci dvou workoutových sestav v lokalitě Za 
Chlumem a v lokalitě Teplické Předměstí společnosti Bonita, s. r. o. Podpisem smlouvy 
o dílo pověřuje starostu města. 
 
412  
Vypsat další termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotace pro zdravotně postižené 
nezletilé děti, dle článku 2, odst. 8, Pravidel pro poskytování dotace pro zdravotně postižené 
nezletilé děti, a to do 30.09.2017. 
 
413  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Dodávka 
a instalace plynového etážového topení do 3 bytů v ulici 5. května, Bílina“ je nabídka 
společnosti Ulimex, s. r. o., Ústí nad Labem. Druhá v pořadí je nabídka společnosti BLESK 
EU, s. r. o., Chomutov. 
 
414  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Zhotovení projektové 
dokumentace k akci Revitalizace lázeňského parku Kyselka“ je nabídka společnosti 
Ing. Martina Forejtová, Praha 8. Druhá v pořadí je nabídka společnosti AF-CITYPLAN, 
s. r. o., Praha 4. 
 
415  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Generální oprava 
rozvodů vytápění a výměna otopných těles – Mateřská škola, Žižkovo údolí 275, Bílina“. 
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416  
Ukončit smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání č. 580 uzavřenou 30.01.2013 mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem a společností ESOX ETC, s. r. o., se sídlem Račín 50, 
PSČ 592 11, jako nájemcem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 208,07 m2 
v přízemí objektu na adrese Wolkerova č. p. 73 ev. č. 7, Bílina vypovězením ze strany 
pronajímatele písemnou výpovědí ke 30.09.2017. Písemnou výpovědí pověřuje starostu 
města. 
 
417  
Zveřejnit záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v přízemí objektu na adrese 
Wolkerova č. p. 73 ev. č. 7, Bílina, o celkové výměře 208,07 m2 pro účel využití jako 
bankovní služby. 
 

IV. ruší 
 
418  
Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu na akci Údržba městské zeleně v Bílině 
v lázeňském parku Kyselka a část Mosteckého Předměstí. 
 
 

V. pověřuje 
 
419  
Zástupce AK Kříženecký a partneři k jednání ve věci vyjednání podmínek pro uzavření 
dohody o narovnání se společností Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a. s. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
420  
Rozpočtovou změnu č. 46/2017 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci 
16-30 Zateplení areálu pošty lokalita Chlum v celkové výši 4.000.000 Kč z přebytku 
hospodaření. 
 
421  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a:  

a) základní školou Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku, 6 ks 
notebooků Toshiba Satellite v celkové pořizovací hodnotě 62.799 Kč,  

b) základní školou Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku, 6 ks 
notebooků Toshiba Satellite v celkové pořizovací hodnotě 62.799 Kč,  

c) základní školou Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku, 6 ks 
notebooků Toshiba Satellite v celkové pořizovací hodnotě 62.799 Kč,  

d) základní školou Čestmíra Císaře, Hostomice, okres Teplice, příspěvková organizace, 
jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku, 6 ks 
notebooků Toshiba Satellite v celkové pořizovací hodnotě 62.799 Kč.  

Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města. 
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VII. stahuje z programu 
 
 
422  
Žádost BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS, a. s., o finanční dotaci na výrobu 
a instalaci panelů infostezky v areálu Kyselky v roce 2017. 
 
423  
Žádost pana Martina Kapka o prominutí pronájmu letního amfiteátru Kyselka za účelem 
konání představení „Partička“, které se koná 21.06.2017. 
 
424  
Zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce bytů č. 1 a 2, Břežánská ul. č. p. 
49, Bílina". 

 
VIII. bere na vědomí 

 
 
425  
Žádost paní Lochovské o pronájem částí pozemkových parcel č. 482/1 a 482/5 k. ú. Bílina 
o celkové výměře cca 1230 m2 za účelem využití jako hřiště pro agility a jiné aktivity se psy. 
 
426  
Informace vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, týkající se žádostí o poskytnutí 
dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti. 
 
427  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden–
březen 2017. 
 
428  
Nabídku společnosti Severočeské doly, a. s., na převod pozemku st. p. č. 310 k. ú. 
Břežánky, jehož součástí je stavba technického vybavení bez čp/če, včetně technického 
zařízení a ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic prověřit možnost nového 
vytápění Bytového domu a prověřit výši nákladů na opravu stávající budovy. 
         ONI – 06.06. 
429  
Informaci pana Tomáše Bobrovniczkého, předsedy Pure Music, z. s., o nepřijmutí dotace ve 
výši 10.000 Kč na 2. ročník mezinárodního festivalu věnovaného rezofonické kytaře, s tím, 
že se akce neuskuteční. 
 
430  
Žádost paní Barbory Fialové o odstranění lavičky v parku v ulici Maxe Švabinského 
a zároveň pověřuje vedoucího odboru nemovitostí a investic zajistit stanovisko poskytovatele 
dotace k této žádosti. 
 
431  
Informaci vedoucího odboru dopravy týkající se doručeného, v pořadí již druhého, návrhu 
společnosti Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a. s., o dohodu o narovnání 
z 10.04.2017. 
 
432  
Plnění úkolů ze zápisů rady města z 21.03.2017 a z 04.04.2017. 
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433  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 10.04.2017. 
 
434  
Zápis z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 27.03.2017. 
 
435  
Plnění usnesení rady města č. 208 z 21.03.2017, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí 
a investic uloženo připravit ve spolupráci s ředitelkou městských technických služeb Bílina 
výběrové řízení na vypracování „Koncepce veřejného osvětlení ve městě Bílina“, která bude 
také zahrnovat multifunkční využití veřejného osvětlení a souhlasí s prodloužením termínu 
do 16.05.2017. 
 
436  
Plnění usnesení rady města č. 254 z 21.03.2017, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí 
a investic uloženo zpracovat harmonogram navržených prací týkajících se lázeňské budovy 
včetně rozpočtu, které povedou k zakonzervování hlavní lázeňské budovy a souhlasí 
s prodloužením termínu do 16.05.2017. 
 
437  
Splnění usnesení rady města č. 209 z 31.03.2017, kterým bylo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic uloženo prověřit nájemní vztahy k pozemkům v okolí lesní kavárny 
Kafáč. 
 
 

_____________________________________________________ 
 

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

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

I. schvaluje 
 
438  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jehož předmětem je poskytování stravenek, 
poukázek na nákup potravin nebo jiných obdobných plnění jednatelce společnosti za 
podmínek, za nichž jsou poskytovány zaměstnancům společnosti, s účinností od 01.05.2017. 
 

_____________________________________________________ 
 

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

společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci  
 

I. schvaluje 
 
439  
Roční účetní závěrku za rok 2016 společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
v likvidaci. 
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440  
Zúčtování ztráty společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci, za rok 
2016 a fondů společnosti s využitím části nerozděleného zisku minulých let podle 
předloženého návrhu likvidátorky společnosti. 
 

II. souhlasí 
 
 
441  
S návrhem ocenění ve výši 1 % z původní pořizovací hodnoty drobného hmotného majetku 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci, evidovaného 
v podrozvahové evidenci společnosti, tj. s částkou 4.889 Kč jako součásti likvidačního 
zůstatku. 
 
 

III. bere na vědomí 
 
 
442  
Informaci Ing. Růženy Kittlové, likvidátorky společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., v likvidaci, o průběhu likvidace společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r. 
místostarostka města 

 


