
Usnesení rady města z 06.06.2017   1 
 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 10. schůze v roce 2017, 
konané 6. června 2017 

 
Usnesení s termínem č.: 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
207 ONI   30.06. 
82 ONI   11.07. 
428 ONI   11.07. 

84  MěP   01.08. 
1116 Taj. (SÚ)  31.10. 
1158  Taj. (ONI)  31.10. 
373 ONI   31.12. 

 
Splněná usnesení č.: 254, 306, 608 
 
Trvalé usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

 
 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
529  
Tajemníkovi městského úřadu připravit návrh smlouvy o zprostředkování burzovních 
komoditních obchodů na zprostředkování nákupu dodávky elektřiny v napěťové hladině 
nízkého napětí pro organizace zřízené městem, včetně všech budov Městského úřadu 
Bílina, na rok 2018. 
 

II. revokuje 
 
530  
Usnesení rady města č. 506 z 16.05.2017, kterým rozhodla vypsat zadávací řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Koncepce veřejného osvětlení ve městě 
Bílina“, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání zakázek, viz usnesení č. 594. 
 

III. schvaluje 
 
 
531  
Rozpočtovou změnu č. 51/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS, a. s., 
jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na výrobu a instalaci panelů infostezky v areálu Bílina 
Kyselka v roce 2017. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
532  
Rozpočtovou změnu č. 65/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a panem Jakubem Jaklem jako příjemcem ve výši 
30.000 Kč na akci Setkání přátel vozů Citroen – 5. ročník, která se uskuteční od 14.07. do 
16.07.2017. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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533  
Rozpočtovou změnu č. 67/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Jindřichem Luňákem jako příjemcem ve výši 5.000 Kč 
na ozvučení a osvětlení muzikálu „Jakoubek“ hraného ve dnech 19.05. až 21.05.2017 na 
zřícenině hradu Kostomlaty pod Milešovkou. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
534  
Rozpočtovou změnu č. 68/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 10.000 Kč z monitoringu 
půdy a podzemních vod na zájmovou činnost. 
 
535  
Rozpočtovou změnu č. 69/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 86.000 Kč z monitoringu 
půdy a podzemních vod na veřejnou zeleň. 
 
536  
Rozpočtovou změnu č. 71/2017 – navýšení rozpočtu organizace Základní škola Bílina, 
Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci ve výši 19.500 Kč 
na projekt „Stop kouření a jiným závislostem“. 
 
537  
Rozpočtovou změnu č. 72/2017 – navýšení rozpočtu organizace Základní škola Bílina, 
Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci ve výši 37.900 Kč 
na projekt „Chráníme přírodu“. 
 
538  
Rozpočtovou změnu č. 73/2017 – navýšení rozpočtu organizace Základní škola Bílina, 
Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci ve výši 14.000 Kč 
na projekt „Prevence zdravotně rizikového chování“. 
 
539  
Rozpočtovou změnu č. 74/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 120.000 Kč na oddělení parkovacího stání pro 
vozidla dobrovolných hasičů z akce Dům s pečovatelskou službou – sanace omítek.  
 
540  
Rozpočtovou změnu č. 75/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 855.000 Kč na rozšíření kamerových bodů ve 
městě, z akce Napojení komunikace Bílina-Kostomlaty. 
 
541  
Rozpočtovou změnu č. 76/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 990.000 Kč z akce Revitalizace plavecké haly 
(17-08) na akci Rekonstrukce výstavní síně na Mírovém náměstí č. p. 21 (17-07).  
 
542  
Rozpočtovou změnu č. 77/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA v celkové 
výši 111.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
543  
Rozpočtovou změnu č. 78/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektovou 
dokumentaci ve výši 144.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
 



Usnesení rady města z 06.06.2017   3 
 

544  
Rozpočtovou změnu č. 82/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 218.000 Kč z akce Napojení 
komunikace Bílina-Kostomlaty na financování zlepšení infrastruktury města. 
 
545  
Rozpočtovou změnu č. 83/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na odbor dotací a projektů ve výši 250.000 Kč na 
projektovou přípravu akce „Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina”. 
 
546  
Rozpočtovou změnu č. 86/2017 – přijetí peněžních prostředků za provoz dětského klubu při 
ZŠ Lidická ve výši 18.000 Kč, v rámci projektu „Dětské kluby při základních školách v Bílině“.  
 
547  
Rozpočtovou změnu č. 89/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a společností Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s., jako 
příjemcem ve výši 40.800 Kč na realizaci seminářů s tématikou životního prostředí pro žáky 
bílinských základních škol. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
548  
Rozpočtovou změnu č. 90/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic pro rok 2017 v celkové výši 50.000 na uhrazení daně 
z nabytí nemovitých věcí. 
 
549  
Rozpočtovou změnu č. 91/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 781.000 Kč na opravu trafostanice v Hornické 
nemocnici s poliklinikou. 
 
550  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a společností EQUIPARK, o. p. s., jako příjemcem na akci „Jezdecké 
závody“ v roce 2017, v rámci kterých bude vyhlášena soutěž „Cena města Bíliny“. Bude 
hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
551  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a společností EQUIPARK, o. p. s., jako příjemcem na projekt „Autistické 
děti u koní“, a to na úhradu nákladů za krmení pro koně, kováře a veterináře v roce 2017. 
Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
552  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností as4u.cz, 
s. r. o., Liberec, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je systém správy a provozování 
webových stránek města Bílina – redakční systém. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
553  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností BOHEMIA 
HEALING MARIENBAD WATERS, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí Bílinské 
kyselky v celkové hodnotě 2.580,60 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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554  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a panem Aloisem Kružíkem jako příjemcem na nákup povinného 
bezpečnostního oblečení pro členy oddílu Fitness Jiskra Bílina v roce 2017. Bude hrazeno 
z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
555  
Účetní závěrku k 31.12.2016 těchto příspěvkových organizací:  
a) Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace,  
b) Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace,  
c) Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace,  
d) Základní školy Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace,  
e) Základní školy Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace,  
f) Základní školy Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace,  
g) Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace,  
h) Základní umělecké školy Gustava Waltera, 
i) Domu dětí a mládeže Bílina, 
včetně rozdělení hospodářského výsledku do fondů dle návrhů ředitelek a ředitele 
příspěvkových organizací. 
 
556  
Zapojení fondu investic pro organizaci Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, okres 
Teplice, příspěvková organizace ve výši 106.964 Kč na pořízení interaktivního systému. 
 
557  
Zapojení fondu investic organizace Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 
příspěvková organizace, v celkové výši 85.437 Kč, na pořízení serveru. 
 
558  
Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem Bílina; 
příspěvkové organizace (školy a školská zařízení) metodicky řízené odborem školství, 
kultury a sportu. 
 
559  
Úplný odpis 31 ks stolních kalendářů města Bíliny pro rok 2017 a úplný odpis 159 ks 
závěsných kalendářů města Bíliny pro rok 2017 v celkové hodnotě 5.886 Kč, s tím, že budou 
využity k propagaci města. 
 
560  
Podmínky soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu města Bíliny pro rok 2017. 
 
561  
Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a: 
a) paní Danou Machavovou, DiS., jako vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení 

výpůjční doby na notebook Lenovo v celkové pořizovací hodnotě 29.038 Kč s účinností 
od 19.07.2017 do 18.07.2018, 

b) panem Erichem Mikou jako vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení výpůjční doby 
na notebook Lenovo v celkové pořizovací hodnotě 29.038 Kč s účinností od 09.08.2017 
do 08.08.2018, 

c) paní Yvonou Bártovou jako vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení výpůjční doby 
na notebook Acer v celkové pořizovací hodnotě 25.190 Kč s účinností od 09.08.2017 do 
08.08.2018, 

d) panem Mgr. Petrem Kollárem jako vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení 
výpůjční doby na notebook Lenovo v celkové pořizovací hodnotě 13.450 Kč s účinností 
od 30.08.2017 do 29.08.2018,  
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e) paní Mgr. Radkou Markovou jako vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení 
výpůjční doby na notebook Lenovo v celkové pořizovací hodnotě 13.450 Kč s účinností 
od 30.08.2017 do 29.08.2018,  

f) paní Ing. Petrou Krchovou jako vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení výpůjční 
doby na notebook Lenovo v celkové pořizovací hodnotě 13.450 Kč s účinností od 
30.08.2017 do 29.08.2018,  

g) paní Ivetou Richterovou jako vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení výpůjční 
doby na notebook Lenovo v celkové pořizovací hodnotě 13.963,50 Kč s účinností od 
30.08.2017 do 29.08.2018.  

Podpisem dodatků pověřuje starostu města.  
 
562  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi ESOX ETC, s. r. o., Račín 50, 
PSČ 592 11, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. Předmětem smlouvy je 
pronájem prostor sloužícího podnikání na adrese Komenského 38, dvorní trakt, Bílina 
o celkové výměře 152,88 m2 pro využití jako prodejna tepelné techniky, sklady a kancelář za 
nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání s účinností smlouvy 
o nájmu od 01.10.2017. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města Bíliny. 
 
563  
Uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi společností Česká spořitelna, 
a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako nájemcem a městem 
Bílina jako pronajímatelem. Předmětem smlouvy je pronájem prostor sloužících podnikání na 
adrese Wolkerova č. p. 73 ev. č. 7, Bílina, dle návrhu předloženého odborem nemovitostí 
a investic. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
564  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, ul. Sídliště U Nového nádraží 675, s paní Lucií 
Žihlovou, na dobu určitou jednoho roku. 
 
565  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 37, ul. Tyršova 320/10 kategorie „běžný“, s paní 
Simonou Merbsovou, na dobu určitou jednoho roku. 
 
566  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, ul. 5. května 268/72, s panem Petrem Merbsem, na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
567  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k akci zpracování lesních hospodářských osnov pro 
zařizovací obvod Bílina, mezi městem Bílina jako objednatelem a společností EKOLES-
PROJEKT, a. s., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je úprava konečné výměry 
pozemků. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
568  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k akci „Vybudování parkovací plochy v ulici 
Litoměřická“, uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem a společností HERKUL, a. s., 
jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
 
569  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k akci „Oprava střech objektu č. p. 88 na Mírovém 
náměstí v Bílině“, mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Arkýř, s. r. o., jako 
zhotovitelem. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
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570  
Uzavření dohody o narovnání mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Zdeňkou 
Princlíkovou jako kupující, která se týká převodu pozemku p. č. 1303/3 k. ú. Bílina kupní 
smlouvou č. 3/2014/KE z 26.03.2014. Podpisem dohody pověřuje starostu města.  
 
571  
Zřízení dvou pracovních míst a jedné dohody o provedení práce v rámci projektu MVČR 
„Asistent prevence kriminality“ do 31.12.2017 a současně zřízení dalších 2 pracovních míst 
pro APK v rámci projektu Úřadu práce ČR, s účinností od 01.07.2017 do 30.06.2018. 
 
572  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina s účinností od 01.07.2017, s celkovým počtem 
102 zaměstnanců. 
 
573  
Organizační schéma organizačních složek města Bílina, platné od 01.07.2017 a zároveň 
schvaluje stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do OS Infocentrum Bílina na 
4, dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 
01.07.2017. 
 
574  
Navýšení úvazku na pozici „úklid“ v budově Žižkovo náměstí na 0,90, a to od 01.07.2017.  
 
575  
Podání žádosti na Severočeské doly, a. s., Chomutov, o bezúplatný převod hasičské cisterny 
do majetku města, pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Bílina. Podpisem žádosti 
pověřuje starostu města. 
 
576  
Sazebník úhrad za poskytování informací, v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
a dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad licenčních odměn za 
poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, s účinností dnem 
schválení. 
 
577  
Pravidla pro zajištění přístupu k informacím fyzických a právnických osob, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
s účinností dnem schválení. 
 
578  
Žádost paní Blahoslavy Pochové a paní Jany Korfové o udělení souhlasu, v souladu s čl. 4 
obecně závazné vyhlášky č. 8/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a zlepšení vzhledu města, a to s umísťováním předmětů sloužících k odpočinku a rekreaci 
(lavice, lavičky, židle), a to na veřejných prostranstvích v místě trvalého bydliště žadatele, 
tj. před vchodem SHD 577/22, v období ode dne schválení do 31.10.2017. Předměty sloužící 
k odpočinku a rekreaci budou na veřejném prostranství umístěny pouze v době přítomnosti 
majitele souhlasu a z veřejného prostranství budou odstraněny nejpozději do 22:00 hod., kdy 
nastává noční klid. Tento souhlas je vydáván s ohledem na to, že výše uvedená žadatelka 
má trvalé bydliště na adrese SHD 577/22, je vlastníkem bytu na této adrese, nebo má 
nájemní smlouvu na dobu neurčitou, minimálně však na dobu 1 roku, u této město Bílina 
neeviduje neuhrazené platby. Odbor dopravy – úsek správní činnosti a Městská policie 
v Bílině nemají u dané osoby v evidenci žádný záznam o spáchaném přestupku. V případě, 
kdy dojde ze strany výše uvedené žadatelky k porušení podmínek, za kterých je daný 
souhlas udělen (tj. trvalé bydliště, vlastnictví bytu, uhrazené pohledávky, nespáchání 
přestupku), tento souhlas pozbývá účinnosti k datu porušení dané podmínky. 
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579  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 1116 z 08.11.2016, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo připravit aktualizaci zásad pro prodej nemovitostí, a to 
do 31.10.2017. 
 
580  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 1158 z 22.11.2016, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo připravit pravidla pro převod a případný výkup veřejné 
infrastruktury od soukromých investorů a vlastníků, a to do 31.10.2017. 
 
581  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 84 ze 07.02.2017, kterým bylo řediteli 
Městské policie Bílina uloženo připravit výběrové řízení na pořízení dvou vozidel pro potřeby 
městské policie s alternativním pohonem s ohledem na podmínku získání dotace, a to do 
01.08.2017. 
 
 

IV. souhlasí 
 
582  
S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem 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. V přípravné 
třídě Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace může 
být pro školní rok 2017/2018 zapsáno 19 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví. 
 
583  
S použitím znaku města na dresech HC Kafáč 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. 
 
584  
S využitím fondu investic Městských technických služeb Bílina na zakoupení zahradního 
traktůrku ESTATE 3098 H za cenu 59.990 Kč. 
 

V.  zamítá 
 
 
585  
Žádost paní Marie Karchňákové, paní Veroniky Karchňákové, paní Růženy Ridajové, paní 
Žanety Balážové, paní Jaroslavy Karchňákové a paní Jany Kokyové o souhlas 
s umísťováním předmětů sloužících k odpočinku a rekreaci, z důvodu nesplnění všech 
podmínek, za kterých je možné souhlas udělit. 
 
586  
Žádost paní Aleny Milové o souhlas s umísťováním předmětů sloužících k odpočinku 
a rekreaci, z důvodu nesplnění všech podmínek, za kterých je možné souhlas udělit. 
 
587  
Žádost společnosti EQUIPARK, o. p. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč 
na příměstské tábory u koní. 
 



Usnesení rady města z 06.06.2017   8 
 

588  
Žádost Základní školy Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace 
o příspěvek na výuku plavání. Doporučuje úhradu zajistit zapojením finančních prostředků 
z rezervního fondu základní školy. 
 
 

VI. rozhodla 
 
 
589  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „MŠ Bílina, Za 
Chlumem 818 - úprava sociálního zařízení 1. NP a 2. NP“ je nabídka společnosti ABS – 
stavební společnost, s. r. o., Bílina. Druhá v pořadí je nabídka společnosti K-REEL, s. r. o., 
Praha. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
590  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce 
chodníku v parku u Husitské bašty“ je nabídka společnosti SG-SANACE, s. r. o., Most. 
Druhá v pořadí je nabídka společnosti INSKY, s. r. o., Ústí nad Labem. Zároveň pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
591  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Generální 
oprava kanalizace a sociálního zařízení ZŠ Lidická“ je nabídka společnosti PETR ARPÁŠ, 
s. r. o., Bílina. Druhá v pořadí je nabídka společnosti NATURTEP, s. r. o., Proboštov. 
Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
592  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Generální 
oprava rozvodů vytápění a výměna otopných těles Mateřská škola, Žižkovo údolí 275, Bílina“ 
je nabídka společnosti WOHER, s. r. o., Most. Druhá v pořadí je nabídka společnosti 
Intermont, Opatrný, s. r. o., Vrskmaň. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  
 
593  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na vybudování lanového centra 
Plamínek – lokalita Za Chlumem, je nabídka společnosti Roman Kudrna, Marwyn, Ústí nad 
Labem. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
594  
Vypsat zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby „Koncepce veřejného osvětlení ve 
městě Bílina“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání zakázek. 
 
595  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci Projektová 
dokumentace (PD), Revitalizace objektu č. p. 555 na Teplickém předměstí v Bílině pro 
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO). 
 
596  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci Rekonstrukce 
chodníku v ulici Jenišovská, Bílina. 
 
597  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
Rekonstrukce výstavní síně Kulturního centra Bílina. 
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598  
Vypsat výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava 
trafostanice HNsP Bílina, formou uzavřeného zadávacího řízení. 
 
 

VII. ruší 
 
599  
Usnesení rady města č. 323 z 04.04.2017, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 
provést stavbu č. IP-12-4006908/VB1, týkající se stavby s názvem „TP_Bílina, Litoměřická, 
ppč. 797 – nové OM“, která se dotkne pozemku v majetku města Bíliny, a to p. č. 804/4 k. ú. 
Bílina mezi městem Bílinou, Městskými technickými službami Bílina, o. p., 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 společností OMEXOM GA 
Energo, s. r. o., Na Střílně 1929/8, Plzeň-Bolec, PSČ 323 00, IČ 49196812, jako stranou 
budoucí oprávněnou z věcného břemene. 
 
600  
Usnesení rady města č. 324 z 04.04.2017, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen - služebnosti a smlouvy o právu 
provést stavbu č. IP-12-4006908/VB1, týkající se stavby s názvem „TP_Bílina, Litoměřická, 
ppč. 797 - nové OM“, která se dotkne pozemku v majetku města Bíliny, a to p. č. 802 k. ú. 
Bílina mezi městem Bílinou 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 společností OMEXOM GA Energo, s. r. o., Na Střílně 1929/8, Plzeň-
Bolec, PSČ 323 00, IČ 49196812 jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene. 
 
 

VIII. zřizuje 
 
601  
Dvě nové pracovní pozice „Pracovník infocentra“ s celkovým úvazkem 2,0, zařazené do 
organizační složky Infocentrum Bílina, a to od 01.07.2017. 
 

IX. pověřuje 
 
602  
Vedoucí odboru školství, kultury a sportu zajištěním pozvání představitelů partnerských měst 
na Bílinské slavnosti – Den horníků. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
603  
Rozpočtovou změnu č. 64/2017 – příjem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
z Programu prevence kriminality na rok 2017 ve výši 159.000 Kč na zajištění víkendových 
pobytů a tábora OSPOD. 
 
604  
Rozpočtovou změnu č. 70/2017 – přesun finančních prostředků ve výši 1.350.000 Kč 
z přebytku hospodaření, za účelem uhrazení finanční náhrady Dopravnímu podniku měst 
Chomutova a Jirkova, a. s., ve věci dohody o narovnání sporů souvisejících s veřejnou 
zakázkou s názvem „Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě 
Bílina v režimu veřejné linkové dopravy“, zadávané v roce 2011. 
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605  
Rozpočtovou změnu č. 79/2017 – přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 1.617.000 Kč na 
výkon agendy sociálně právní ochrany dětí v roce 2017, kterou poskytuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
606  
Rozpočtovou změnu č. 80/2017 – přijetí dotace na výkon sociální práce ve výši 2.394.000 Kč 
v roce 2017, kterou poskytne Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. 
 
607  
Rozpočtovou změnu č. 84/2017 – přijetí dotace ve výši 451.000 Kč a přesun finančních 
prostředků v rámci schváleného rozpočtu Městské policie Bílina ve výši 86.000 Kč na 
realizaci projektu „Asistent prevence kriminality” z programu Prevence kriminality MVČR 
2017. 
 
608  
Rozpočtovou změnu č. 85/2017 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina na 
sekání a údržbu zeleně v lázeňském parku Kyselka a části Mosteckého předměstí ve výši 
2.027.000 Kč z přebytku hospodaření. 
 
609  
Rozpočtovou změnu č. 87/2017 – navýšení rozpočtu na akci odboru nemovitostí a investic 
„Rekonstrukce a rozdělení bytu v Břežánské ulici č. p. 49“ ve výši 2.000.000 Kč z přebytku 
hospodaření. 
 
610  
Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Bílina 
jako prodávajícím a stranou oprávněnou z věcného břemene a MUDr. Annou Gelčinskou 
jako kupující a stranou povinnou z věcného břemene, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 1194/94 o výměře 673 m2 oddělený z pozemku p. č. 1194/26 díl „a“ a p. č. 
1194/28 díl „b“ k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2937-33/2016 zpracovaného 
geodetickou kanceláří GEOTEP Muller Erich, Ruská 1051/6, Teplice, za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy 200 Kč/m2, tj. 134.600 Kč, a zřízení věcného břemene 
služebnosti spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat kabelové vedení veřejného 
osvětlení a lampu veřejného osvětlení. Služebnost je zřizována bezúplatně a na dobu 
neurčitou. Podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
611  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jaroslavem a Márií 
Nájemníkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 269/122 
dílu „a“ o výměře 28 m2 odděleného z pozemku p. č. 269/122 a pozemku p. č. 269/191 dílu 
„b“ o výměře 12 m2 odděleného z pozemku p. č. 269/191 vše k. ú. Bílina na základě 
geometrického plánu č. 2963-14/2017 zpracovaného panem Jakubem Charvátem, Razice 
56, Hrobčice, za kupní cenu vycházející z cenové mapy 200 Kč/m2, tj. 8.000 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
612  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Brunem a Hanou 
Hamakovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/2 
o výměře 25 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu vycházející z cenové mapy města Bíliny 
120 Kč/m2, tj. 3.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
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613  
Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 1932/13 k. ú. Bílina nacházející se pod místní 
komunikací, z majetku České republiky – BALMED Praha, státní podnik, Praha, Lysolajské 
údolí 15/53, do majetku města Bíliny. 
 
614  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/102 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
dle cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 90 Kč/m2. 
 
615  
Záměr prodeje pozemků p. č. 1303/4, 1303/5, 1303/6, 1303/9 k. ú. Bílina. 
 
616  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 24/6 o výměře cca 50 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za 
kupní cenu 120 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický 
plán na oddělení pozemku. 
 
617  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný 
převod dětských hřišť a herních prvků, v celkové hodnotě 3.985.442,94 Kč. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
618  
Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2016. 
 
619  
Záměr bezúplatného převodu panelů infostezky v areálu Kyselka do vlastnictví města Bílina. 
 
620  
Dohodu o ukončení smlouvy o spolufinancování akce: Syčivka, ř. km 0, 707 – (Bílina) – 
úprava koryta u okálů v Žižkově údolí (protipodňová opatření). Podpisem dohody doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
621  
Zakoupení pracovního vozidla pro Městské technické služby Bílina na leasing s první 
splátkou ve výši 1.000.000 Kč a zároveň doporučuje souhlasit s využitím rezervního fondu 
Městských technických služeb Bílina na zaplacení první splátky vč. dalších leasingových 
splátek. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
 
 
622  
S celoročním hospodařením města Bíliny za rok 2016 s výhradami. Zároveň doporučuje 
přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle přílohy „Zpráva o přijatých 
opatřeních k odstranění nedostatků“ a zároveň doporučuje zastupitelstvu města uložit 
vedoucí finančního odboru vypracovat vnitřní směrnice o vedení pohledávek dle bodu 2 této 
zprávy. 
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XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
623  
Postup projednávání „Strategie pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické 
předměstí“. 
 
624  
Informaci odboru nemovitostí a investic o možnosti bezúplatného převodu části pozemku 
p. č. 70 k. ú. Chudeřice u Bíliny s tím, že uvedený pozemek není pro město potřebný. 
 
625  
Informaci odboru nemovitostí a investic o průběhu plnění usnesení zastupitelstva města 
č. 33 k investiční akci 60-29 (2010-2015) „RD pod Bořněm“ – prověření výše zmařených 
nákladů právním zástupcem města a zároveň předložení záměru prodeje této investiční 
akce. Zároveň doporučuje schválit prodloužení termínu plnění tohoto usnesení, a to do 
07.09.2017. 
 
626  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 283 z 22.10.2015, kterým bylo radě města uloženo 
průběžně informovat zastupitelstvo města o jednotlivých krocích vedoucích ke zrušení 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci, a zároveň bere na 
vědomí ukončení likvidace k 31.05.2017. 
 
 

XIII. stahuje z programu 
 
627  
Materiál č. 476 – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k akci Projektová dokumentace (PD), 
Revitalizace Mírového náměstí. 
 
628  
Materiál č. 477 – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k akci Projektová dokumentace (PD), 
Revitalizace objektu č. p. 23, Mírové náměstí (Černý Kůň). 
 
629  
Materiál č. 532 – žádost paní Drahoslavy Kabourkové o prominutí dluhu, úroků z prodlení 
a odměny exekutorovi – dlužné nájemné z prostor sloužících podnikání Wolkerova 73 – 
oděvy Bílina. 
 

XIV. bere na vědomí 
630  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 10.05.2017. 
 
631  
Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu z 26.04.2017. 
 
632  
Dopis Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, kterým informuje město 
o zahájení přípravy rekonstrukce železničního osobního nádraží v Bílině. 
 
633  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu k přípravě akce Bílinské slavnosti – Den 
horníků, která se uskuteční 16.09.2017. 
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634  
Souhlas společnosti Lesy Sever, s. r. o., s provedením údržby lesních pozemků 
parc. č. 2842, 2574/4 a 2710, vše v k. ú. Bílina. 
 
635  
Připomínky manželů Jiřího a Marcely Koechrových k záměru pronájmu části pozemku 
p. č. 509/2 k. ú. Bílina za účelem využití k drobné pěstební činnosti a chovu domácího 
ptactva a zároveň schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 421 z 04.08.2016 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Michalem Jůdou jako nájemcem, jehož 
předmětem bude rozšíření předmětu nájmu pozemku p. č. 509/2 z výměry 600 m2 na 
1200 m2 a úprava výše nájemného. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
636  
Informace odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Bílině o problematice v návaznosti na 
podněty k nezletilým dětem od Městské policie Bílina a případy domácího násilí od Policie 
ČR. 
 
637  
Informace vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o provedených šetření za období 
09.05.–19.05.2017 a příklad úspěšné intervence sociálních pracovníků na území města 
Bíliny. 
 
638  
Informaci k zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020. 
 
639  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden– 
duben 2017. 
 
640  
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. 
 
641  
Plnění usnesení rady města č. 82 z 07.02.2017, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí 
a investic uloženo připravit výběrové řízení na stavební dozor, který bude zajišťovat 
komplexní dozor včetně projektových příprav na akce revitalizace Mírového náměstí, 
rekonstrukce objektu „Černý kůň“ a souhlasí s prodloužením termínu do 11.07.2017. 
 
642  
Splnění části usnesení č. 82 ze 07.02.2017, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí 
a investic uloženo připravit výběrové řízení na stavební dozor, který bude zajišťovat 
komplexní dozor včetně projektových příprav na akce úpravy ulice 5. května, na stavební 
úpravy v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina a revitalizaci plavecké haly 
(objekt B). 
 
643  
Splnění usnesení rady města č. 254 z 21.03.2017, kterým bylo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic uloženo zpracovat harmonogram postupu navržených prací včetně 
rozpočtu, které povedou k zakonzervování hlavní lázeňské budovy. Zároveň ukládá 
vedoucímu odboru nemovitostí a investic zahájit bezodkladně práce dle předloženého 
návrhu. 
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644  
Splnění usnesení rady města č. 306 z 04.04.2017, kterým bylo uloženo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic zajistit opravu chodníku v lokalitě parku u Husitské bašty.  
 
645  
Splnění usnesení rady města č. 308 z 04.04.2017, kterým bylo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic uloženo zajistit opravu napojení účelové komunikace u domu č. p. 811, 
ulice Sídliště Za Chlumem, na místní komunikaci Čsl. armády v Bílině. 
 
646  
Plnění usnesení rady města č. 428 z 24.04.2017, kterým vzala na vědomí 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 uložila 
vedoucím odboru nemovitostí a investic prověřit možnost nového vytápění Bytového domu 
a prověřit výši nákladů na opravu stávající budovy. Zároveň prodlužuje termín splnění 
usnesení do 11.07.2017. 
 

_____________________________________________________ 
 

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

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

I. schvaluje 
 
647  
Účetní závěrku společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, za rok 2016. 
Návrh jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, Ing. Andrey 
Novákové, na ponechání vykázaného zisku ve výši 1.537.000 Kč jako nerozděleného zisku 
minulých let pro krytí případných ztrát let budoucích. 

 
II. souhlasí 

 
648  
Se zapojením společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, do programu 
„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ II”, který je realizován v rámci všech 
krajů Úřadem práce s cílem pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících 
a nově přijímaných zaměstnanců. 
 

III. bere na vědomí 
 
 
649  
E-mailovou korespondenci mezi právním zástupcem společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina – Advokátní kanceláří Kříženecký & partneři, s. r. o., a právním 
zástupcem RNDr. Jaroslava Herzingera – advokátem Mgr. Ing. Pavlem Musilem, 
o nepředání funkce jednatele. 
 
650  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o, Bílina, o opatřeních souvisejících s nabytím účinnosti zákona č. 65/2017 o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který zakazuje kouřit ve zdravotnickém 
zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem. 
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651  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou 
s. r. o., Bílina, o záměru vymalování prostor ordinací a čekáren dle předložených požadavků.  
 
652  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou 
s. r. o., Bílina, o záměru pořízení nových kartoték v souladu s nařízením č. 679/2016 EU 
o ochraně osobních údajů, které nabude platnosti 25.05.2018 a záměr požádat radu města 
o souhlas s investicí z rozpočtu. 
 
653  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, o hospodářské činnosti a majetku společnosti a zprávu nezávislého auditora 
o ověření účetní závěrky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
k 31.12.2016. 
 
654  
Zprávu Ing. Andrey Novákové, jednatelky  společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, za rok 2016, včetně zprávy 
nezávislého auditora o ověření této zprávy v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích. 
 
655  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou 
s. r. o., Bílina, o navýšení mezd nelékařskému zdravotnickému personálu. 
 
656  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, o potřebě preventivního opatření proti výskytu Legionelly chemickou úpravou 
vody. 
 
657  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou 
s. r. o., Bílina, o rozšíření služeb klientům Bíliny a spádových oblastí o zubní pohotovost.  
 
658  
Zprávu dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
z 05.06.2017, o řádné účetní závěrce za rok 2016. 

 
_____________________________________________________ 

 

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 
 
659  
Mimořádnou účetní závěrku společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
v likvidaci, sestavenou k 31.05.2017. 
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II. souhlasí 
 
 
660  
S návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku společnosti Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina, s. r. o., dle návrhu předloženého likvidátorkou společnosti, Ing. Růženou Kittlovou. 
 
 

III. bere na vědomí 
 
 
661  
Konečnou zprávu o průběhu likvidace společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., zpracovanou likvidátorkou společnosti, Ing. Růženou Kittlovou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r.  
místostarostka města 

 
 

Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 


