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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 3. schůze v roce 2017, 
konané 28. února 2017 

 
Usnesení s termínem č.: 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
855 Taj.   06.12. 
1147 Taj.   06.12. 
992 Taj.    31.12. 
1116 Taj. (SÚ)  31.12. 
14 VM   31.01. 
1158  Taj.   31.01. 

86 OŠKaS  28.02. 
1063 jednatel  21.03. 
82 ONI   21.03. 
83 MTSB   21.03. 
84  MěP   21.03. 
1117 OD   31.03. 

 
Splněné usnesení č.: 764, 826, 1159, 13, 15, 85  
 
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 
 
155  
Rozpočtovou změnu č. 14/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Základní školou Čestmíra Císaře, příspěvková 
organizace, jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na akci „Bílinský bakalář 2017“, která se koná 
31.03.2017. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
156  
Rozpočtovou změnu č. 15/2017 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, M. Švabinského 
664, příspěvková organizace, o částku ve výši 20.000 Kč na dopravu na výlety. 
Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
157  
Rozpočtovou změnu č. 16/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 191.000 Kč v kapitole 7 – rozpuštění rezervy 
údržby z nebytového hospodářství na údržbu jednotlivých zařízení města.  
 
158  
Rozpočtovou změnu č. 18/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 9.000 Kč za účelem úhrady opravy 
havarijního stavu rozvodů ústředního topení ve školní kuchyni Základní školy Bílina, Aléská 
270, okres Teplice, příspěvková organizace. 
 
159  
Rozpočtovou změnu č. 19/2017 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a Mgr. Vladimírou Hazdrovou, vedoucí Lékárny na Litoměřické v Bílině, jako 
dárcem na přijetí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč pro Klub důchodců II. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
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160  
Ukončení nájemní smlouvy č. 388 uzavřené 15.01.2015 mezi městem Bílinou jako 
pronajímatelem a panem Petrem Zilcherem s panem Luďkem Šeckou jako nájemci, jejímž 
předmětem je pronájem části pozemku p. č. 2332/1 a části p. č. 2315 o celkové výměře cca 
564 m2 k. ú. Bílina, dohodou k 28.02.2017. 
 
161  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu č. BVB/01/2017 mezi městem Bílinou jako stranou budoucí povinnou 
a manželi Bohumilem a Jitkou Čejkovskými jako stranou budoucí oprávněnou z věcného 
břemene týkající se stavby s názvem „Vodovodní přípojka, kanalizační přípojka pro rodinný 
dům na parc. 638/3 a 638/4, Bílina“, která se dotkne pozemků v majetku města Bíliny, a to 
p. č. 623/1 a 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. 
 
162  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a firmou Josef Polcar, se 
sídlem Valdštejnská 920, 436 01 Litvínov, jako dárcem pro přijetí nepeněžního daru v 
celkové výši 5.950 Kč za účelem soutěže vyhlášené v Bílinském zpravodaji a zboží na 
vernisáže v Galerii Pod věží v roce 2017 pro Informační centrum Bílina. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
163  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a firmou Lada Fantová, 
se sídlem Mostecké Předměstí, Příkrá 297/7, 418 01 Bílina, jako dárcem pro přijetí 
nepeněžního daru v celkové výši 300 Kč za účelem soutěže vyhlášené v Bílinském 
zpravodaji v roce 2017 pro Informační centrum Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
164  
Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Bílina jako příkazcem a společností Asistenční 
centrum, a. s., jako příkazníkem na zajištění administrace veřejné zakázky zadávané v 
režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, pro akci s názvem „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu, 
I. etapa”. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
165  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a paní Renatou Langovou, 
zaměstnankyní Městských technických služeb Bílina, jako vypůjčitelem na notebook Lenovo 
IP Z360 s pořizovací cenou 29.038 Kč a tiskárnu HP LaserJet 1018 s pořizovací cenou 
2.641,80 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 01.03.2017 do 28.02.2018. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
166  
Uzavření smlouvy o dílo o poskytnutí služeb pro zajištění průběžné aktualizace dat územně 
analytických podkladů v rozsahu správního území ORP Bílina mezi městem Bílina 
a společností T – MAPY, spol. s r. o. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
167  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 28 m2 na 
adrese Havířská 582/27, Bílina, pro účel využití jako posilovna. 
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168  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2332/1 a 2315 o celkové výměře cca 564 m2 k. ú. Bílina 
za účelem využití jako zahrady, dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu 
pozemků města Bíliny. 
 
169  
Použití závěsného odznaku Mgr. Zdeňkovi Rendlovi, MBA, při svatebním obřadu 
01.04.2017, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 
170  
Podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu 
Životní prostředí na nákup dvou automobilů s pohonem CNG pro potřeby Městské policie 
Bílina. 
 
171  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 15.02.2017, vyjma bodu 2j, 2l, 2q, 3c. 
 
 

II. souhlasí 
 
172  
S použitím znaku města sportovními subjekty, které obdržely dotaci z Programu podpory 
celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina. Znak města bude použit v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 o městských symbolech a jejich 
užívání. Znak lze užívat v barevném i monochromním provedení v podobě dané popisem dle 
čl. I této vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem. 
 
173  
S použitím znaku města v Katalogu stanic Hasičského záchranného sboru České republiky. 
Znak města bude použit v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 
o městských symbolech a jejich užívání. Znak lze užívat v barevném i monochromním 
provedení v podobě dané popisem dle čl. I této vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem. 
 
174  
Se žádostí pana Jana Maršálka a paní Magdaleny Rendlové o udělení výjimky při oddávání 
jejich svatebního obřadu v termínu 01.04.2017 v prostorách altánku v lázních města Bíliny 
pro zastupitele města Mgr. Zdeňka Rendla, MBA. 
 
 

III. ruší 
 
175  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Sanace vlhkosti 
spodní stavby objektu SO 101, DsPS Havířská 582/27, Bílina“. 
 
 

IV. rozhodla 
 
176  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Projektová 
dokumentace – Rekonstrukce stravovacího provozu v 1. PP budovy E na Hornické 
nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina“. 
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177  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka a instalace 
plynového etážového topení do 3 bytů – ulice 5. května.“ 
 
178  
Vypsat nové výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Sanace vlhkosti spodní stavby objektu SO 101, DsPS Havířská 582/27, Bílina“. 
 
179  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Projektová 
dokumentace – Rekonstrukce ordinací dětského lékaře v 1. NP budovy E v objektu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina“. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
180  
Dodatek č. 1 k Zásadám pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva města Bíliny, kterým se upravuje odměňování členů hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu pro Městský úřad 
Bílina a mateřské školy, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.05.2017. 
 
181  
Dodatek č. 1 k Zásadám pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, 
kterým se upravuje odměňování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení 
veřejných zakázek malého rozsahu pro Městský úřad Bílina a mateřské školy, dle 
předloženého návrhu, s účinností od 01.05.2017. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
182  
Informaci ředitele Městské policie Bílina o zprávě o bezpečnostní situaci na teritoriu OOP 
Bílina v roce 2016, předloženou vedoucím oddělení PČR Bílina, npor. Bc. Radkem 
Kaňákem. 
 
183  
Informaci ředitele městské policie o činnosti Městské policie Bílina za rok 2016. 
 
 

VII. stahuje z programu 
 
184  
Materiál č. 164 – žádost o schválení rozpočtové změny č. 17/2017 – přesun finančních 
prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 
184.000 Kč na akci odbourání podezdívky plotu mateřské školy Švabinského. 
 
185  
Materiál č. 173 – žádost pana Václava Šotty o rekonstrukci tanečního parketu v prostorách 
lesní kavárny Kafáč. 
 
186  
Materiál č. 174 – žádost pana Václava Šotty o rekonstrukci dvora restaurace U Kádi. 
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187  
Materiál č. 184 – žádost Restaurace U Kádi, s. r. o., o souhlas k podnájmu – prostory 
sloužící podnikání na adrese Bílina, Kyselka č. p. 189, restaurace U Kádi. 
 
188  
Materiál č. 194 – zadaní zakázky na revitalizaci zahrady mateřské školy Síbova společnosti 
4SOFT, s. r. o., Tanvald.  
 

VIII. bere na vědomí 
 
189  
Plnění úkolů ze zápisu rady města z 17.01.2017 a 07.02.2017. 
 
190  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady města 
o realizovaných a případně plánovaných vydání povolení k výkopovým pracím na území 
města Bíliny. 
 
191  
Splnění usnesení rady města č. 764 z 19.07.2016 – zajištění cenových nabídek na realizaci 
stavebních příčných prahů. 
 
192  
Splnění usnesení č. 826 z 09.08.2016, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucí odborů, kteří obdrží finanční dar od Severočeských dolů, a. s., zajištěním 
řádného vyúčtování darů, a to nejpozději do 15.12.2016 a jeho předání na odbor nemovitostí 
a investic. 
 
193  
Splnění usnesení rady města č. 1159 z 22.11.2016, kterým bylo starostovi města uloženo 
vyvolat jednání s Bc. Petrem Tunkou, týkající se nabídky na výkup veřejné infrastruktury 
v lokalitě Na Výsluní. 
 
194  
Splnění usnesení rady města č. 13 ze 17.01.2017, kterým bylo ředitelce Městských 
technických služeb Bílina uloženo vypovědět platné nájemní smlouvy na pronájem prostor 
v areálu bývalých vojenských kasáren v Bílině. 
 
195  
Splnění usnesení rady města č. 15 ze 17.01.2017, kterým bylo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic uloženo zajistit aktualizaci posudků k záměru prodeje areálu bývalých 
vojenských kasáren v Bílině. 
 
196  
Splnění usnesení rady města č. 85 z 07.02.2017, kterým bylo starostovi města uloženo 
vypsat výběrové řízení na jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina. 
 
197  
Žádost České spořitelny, a. s., o pronájem prostor sloužících podnikání ze 17.02.2017. 
 
198  
Zpětvzetí rezignace Mgr. Aleše Tallowitze, na předsedu a člena komise pro bezpečnost 
a prevenci kriminality k 28.02.2017. 
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199  
Upravený bytový pořadník na I. pololetí roku 2017, s úpravami dle návrhů členů rady města. 
 
200  
Zaslání řádného vyúčtování finančních darů v podobě závěrečné zprávy na adresu 
Severočeských dolů, a. s., odborem nemovitostí a investic, s termínem doručení 17.01.2017. 
 
201  
Přehled všech jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality včetně zápisů 
a prezenčních listin za období od zřízení komise (07.04.2015) dosud. 
 
202  
Zápis z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 08.02.2017. 

 
203  
Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu z 01.02.2017. 
 

 

 

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

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

I. rozhodla 
 
204  
Vypsat výběrové řízení na jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, dle návrhu předloženého starostou města, včetně úprav dle připomínek členů rady 
města. 
 

II. bere na vědomí  
 
205  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., ke 
korespondenci mezi advokátem Mgr. Ing. Pavlem Musilem a Mgr. Josefem Karnoubem, 
advokátem Advokátní kanceláře Kříženecký & partneři, s. r. o., ve věci předávání funkce 
jednatele. 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r.    
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 
 
 
 
 
  


