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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 
Usnesení z 12. schůze v roce 2017, 

konané 11. července 2017 
 
Usnesení s termínem č.: 
662 SÚaŽP  ihned 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
207 ONI   30.06. 
82 ONI   11.07. 
428 ONI   11.07. 
84  MěP   01.08. 
678 Taj.   01.08. 
681 Taj. (FO)  01.08. 

682 Taj.    01.08. 
766 Taj. (ONI)  01.08. 
679 Taj. (ONI)  22.08. 
680 Komise  22.08. 
744 MTSB   22.08. 
1116 Taj. (SÚ)  31.10. 
1158  Taj. (ONI)  31.10. 
373 ONI   31.12. 

 
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 
 
678  
Tajemníkovi městského úřadu uložit vedoucím jednotlivých odborů, aby při vypisování 
zadávacích řízení na stavební práce uváděli jako další hodnotící kritérium délku záruky 
v měsících.       Taj. – 01.08.2017  
 
679  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zadat 
kontrolu aktualizace projektové dokumentace na komunikaci pro chodce, Jenišovská ul.,  
Bílina, zpracovanou Josefem Lagnerem v roce 2017, společnosti AZ Consult, s. r. o., Ústí 
nad Labem.       Taj. (ONI) – 22.08.2017  
 
680  
Předsedům komisí zřízených radou města předložit termíny zasedání komise a plán práce 
na II. pololetí 2017.       Komise – 22.08.2017 
 
681  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí finančního odboru zajištěním darovací 
smlouvy pro poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti – Arciděkanství Bílina 
na revitalizaci „průchodu za farou”.   Taj. (FO) – 01.08.2017  
   
682  
Tajemníkovi městského úřadu připravit do dalšího jednání rady města, ve spolupráci 
s Advokátní kanceláří Kříženecký & partneři, s. r. o., dohodu o narovnání mezi městem Bílina 
a panem Josefem Horáčkem, jejímž předmětem bude smírné řešení sporu vedeného 
u Okresního soudu v Teplicích, ve věci bezdůvodného obohacení. 
        Taj. – 01.08.2017  
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II. schvaluje 
 
 
683  
Rozpočtovou změnu č. 92/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 7.000 Kč z odd. § 43-57 (domovy pro 
seniory), položky 5339 (dotace domovům pro seniory) do odd., § 43-71 (raná péče), položky 
5222 (příspěvek spolkům). 
 
684  
Rozpočtovou změnu č. 94/2017 – přijetí státní dotace na meliorační a zpevňovací dřeviny ve 
výši 4.500 Kč pro Lesy ČR, s. p., Lesní správa Litoměřice. 
 
685  
Rozpočtovou změnu č. 98/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 400.000 Kč z akce Napojení komunikace 
Kostomlaty – Bílina na položku nebytové hospodářství. 
 
686  
Rozpočtovou změnu č. 99/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 300.000 Kč z akce Napojení komunikace 
Kostomlaty – Bílina na akci Rekonstrukce bytu v Seifertově ul. čp. 105. 
 
687  
Rozpočtovou změnu č. 100/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
24.000 Kč na akci odboru nemovitostí a investic – bezbariérový nájezd do kadeřnictví 
Žižkovo nám. čp. 58. 
 
688  
Rozpočtovou změnu č. 102/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 
15.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Spolkem na záchranu kostela 
sv. Jakuba v Mrzlicích jako příjemcem na realizaci projektu „Externí osvětlení kostela 
sv. Jakuba v Mrzlicích“ v roce 2017. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
689  
Rozpočtovou změnu č. 103/2017 – navýšení rozpočtu pro Základní školu Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace na uskutečněný výjezd do školy v přírodě v Žihli, 
kterého se účastnilo 40 žáků ve výši 45.200 Kč a na uskutečněný výjezd do školy v přírodě 
Poslův mlýn–Doksy, kterého se účastnilo 103 žáků ve výši 116.390 Kč. Bude hrazeno 
z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
690  
Rozpočtovou změnu č. 104/2017 – navýšení rozpočtu organizační složce města – Kulturní 
centrum Bílina, o částku ve výši 350.000 Kč na Bílinské slavnosti – Den horníků, který se 
koná 16.09.2017. Bude hrazeno prostřednictvím smlouvy o reklamní činnosti a propagačních 
službách č. 31/2017 od společnosti Severočeské doly, a. s., Chomutov. 
 
691  
Rozpočtovou změnu č. 105/2017 – navýšení částky na odpisy na nově pořízený majetek 
v roce 2017 pro organizaci Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 
organizace, ve výši 5.600 Kč a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2017 na 
celkovou výši 162.445 Kč. Bude hrazeno přesunem z rezervy odboru školství, kultury 
a sportu. 
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692  
Rozpočtovou změnu č. 106/2017 – navýšení rozpočtu organizační složce města Kulturní 
centrum Bílina o částku ve výši 50.000 Kč na úhradu divadelního představení Ferda 
mravenec v KD Fontána a navýšení rozpočtu o částku ve výši 30.000 Kč na úhradu vybavení 
Výstavní síně u kostela. Bude hrazeno prostřednictvím dvou objednávek o prezentaci 
obchodního jména, formou inzerce a reklamy, od společnosti Severočeské doly, a. s., 
Chomutov. 
 
693  
Rozpočtovou změnu č. 107/2017 – navýšení rozpočtu organizační složce města Kulturní 
centrum Bílina o částku ve výši 2.500 Kč na činnost Kulturního centra Bílina od firmy Petr 
Arpáš, s. r. o., Sadová 40, Chudeřice, 418 01 Bílina. 
 
694  
Rozpočtovou změnu č. 107/2017 – navýšení rozpočtu organizační složce města Kulturní 
centrum Bílina o částku ve výši 2.500 Kč na činnost Kulturního centra Bílina od firmy 
Stanislav Tejček, Na Výsluní 341/4, 418 01 Bílina–Mostecké Předměstí. 
 
695  
Rozpočtovou změnu č. 108/2017 – navýšení rozpočtu organizační složce města Informační 
centrum Bílina o částku ve výši 50.000 Kč na propagační materiál určený k prodeji. Bude 
hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
696  
Rozpočtovou změnu č. 109/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy odboru školství, 
kultury a sportu na úhradu vypracování odborného stanoviska pro zdvihací zařízení jeviště 
v Městském divadle Bílina ve výši 255.310 Kč. 
 
697  
Rozpočtovou změnu č. 111/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, v celkové výši 100.000 Kč a to z odd., § 34-
21 (víkendové pobyty a tábor OSPOD), položky 5169 (ostatní služby) částku ve výši 
50.000 Kč, dále z odd. § 35-43 (pomoc zdravotně postiženým), položky 5229 (příspěvek pro 
organizace) částku ve výši 50.000 Kč do odd. § 35-43 (pomoc zdravotně postiženým), 
položky 5221 (obecně prospěšná společnost). 
 
698  
Rozpočtovou změnu č. 112/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akcí Zelená hala, opravy ve výši 500.000 Kč 
a Koupaliště, kemp ve výši 494.000 Kč na akci Revitalizace inhalatoria v celkové výši 
994.000 Kč. 
 
699  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a ústavem EDA cz, z. ú., jako příjemcem, na projekt „Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým 
a kombinovaným postižením na území města Bíliny“, ve výši 7.000 Kč. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
700  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a organizací Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o., jako příjemcem, na projekt 
„Sociální automobil”, ve výši 20.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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701  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Linka bezpečí, z. s., jako příjemcem, na projekt „Linka bezpečí 2017“, ve výši 
5.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
702  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 38,21 m2 na 
adrese Komenského 38, Bílina, pro účel využití jako společenská místnost. Smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. 
 
703  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Antonína Sovy č. p. 
668, Bílina, přízemí o celkové výměře 113,64 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu 
z prostor sloužících podnikání tj. 250 Kč/m2/rok pro účel využití jako výjezdová základna 
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. 
 
704  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 46, 
Bílina, 1. patro, o celkové výměře 37,82 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu 
z prostor sloužících podnikání tj. 250 Kč/m2/rok pro účel využití jako provozovna 
kosmetických služeb. 
 
705  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 571 uzavřené 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Úřadem práce České republiky jako nájemcem 
prostor na adrese Žižkovo náměstí 58, Bílina. Předmětem dodatku č. 1 je navýšení paušální 
platby za úklid na celkovou částku 18.776 Kč čtvrtletně s platností od 01.08.2017. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
 
706  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 383 uzavřenou 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Vlastou Kohlschütterovou jako nájemcem 
prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 46, Bílina, prodejna galanterie. 
Předmětem dodatku č. 2 je změna provozní doby a změna adresy trvalého bydliště a adresy 
sídla firmy dle žádosti nájemce, s účinností od 01.08.2017. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
707  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Janem 
Brňovjákem jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem částí pozemků parcel 
č. 2313 a 2315 o celkové výměře cca 556 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální 
rekreaci a drobné pěstební činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 2.780 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
708  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Společenstvím 
vlastníků jednotek domu čp. 630-631, A. Sovy, Bílina, jako nájemcem, kdy předmětem 
smlouvy je pronájem části pozemku parcely č. 1683/1 k. ú. Bílina o výměře cca 350 m2 za 
účelem využití jako dětské hřiště, za cenu 5 Kč/m2/rok, tj. 1.750 Kč/rok. Rada města zároveň 
souhlasí s výstavbou oplocení pozemku, dle kritérií daných vlastníkem pozemku, 
stanovených v nájemní smlouvě, které bude vybudováno na náklady nájemce. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
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709  
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VB/04/2017, týkající se stavby 
s označením „TP 001 019, Bílina, Všechlapy – rekonstrukce přivaděče, úsek stavby AS 
Chudeřice-Chotějovice“, která se dotkne pozemku p. č. 188/32 k. ú. Chotějovice, mezi 
městem Bílina jako stranou povinnou a společností Severočeská vodárenská společnost, 
a. s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, IČ: 49099469, jako stranu oprávněnou z věcného 
břemene. Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou 
úplatu ve výši 2.460 Kč bez DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
710  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. VB/03/2017, 
týkající se stavby s označením „Stavba samoobslužné myčky pro osobní automobily na p. p. 
č. 20/1, 20/9; 20/10, 20/14, 20/21, 20/22, 26/1,401/1, 401/54 a 401/138 v k. ú. Bílina-Újezd 
a 1728/1 k. ú. Bílina“, která se dotkne pozemků p. č. 20/1,26/1, 401/1, 401/54 a 401/138, vše 
k. ú. Bílina-Újezd, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností AUTO YM ČKY 
MiJa, s. r. o., se sídlem v Teplicích, Nová cesta 3191, PSČ 415 01, jako stranu oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou za 
jednorázovou úplatu ve výši 12.600 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
711  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 148/1 o výměře cca 85 m2 k. ú. Bílina za účelem využití 
k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
712  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a firmou EuroProfiClean CZ, 
s. r. o., Lannova 2061/8, Praha 1, 110 00, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je úklid 
společných prostor domu na adrese Sídliště U Nového Nádraží č. p. 675, 676, 677, blok 1, 
Bílina. Smlouva bude uzavřena s účinností od 01.09.2017 na dobu neurčitou. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
713  
Předání movitého majetku – 5 kusů laviček bez opěradla typ L/K (evidenční karty – 
MUBIH000SDRY, SDQ3, SDP8, SDOD a SDNI) v celkové hodnotě 16.700 Kč, do správy 
Městským technickým službám Bílina. Movitý majetek bude dle zřizovací listiny předán do 
správy na základě předávacího protokolu. 
 
714  
Vymáhání pohledávky po panu Jaroslavu Řeřichovi, dle rozsudku Okresního soudu 
v Teplicích, z 26.08.2014, č. j. 6 T 50/2014-1667 ve výši 70.000 Kč, formou exekučního 
řízení.  
 
715  
Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci – Městské technické služby 
Bílina, a pro obchodní korporaci – Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního odboru. 
 
716  
Zapojení fondu investic Základní školy Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace, v celkové výši 100.265 Kč, na pořízení interaktivního tabulového systému.  
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717  
Zapojení fondu investic Základní školy Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 
organizace, v celkové výši 108.000 Kč, na pořízení dvou kusů interaktivních datových 
projektorů EPSON. 
 
718  
Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na dítě/žáka, podle kterých bude 
zpracován rozpočet v mateřských a základních školách zřizovaných městem Bílina na rok 
2018 ve výši 2.684 Kč v MŠ a ve výši 1.980 Kč v ZŠ. 
 
719  
Odměnu ředitelce Městských technických služeb Bílina, dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění, ve výši dle návrhu členů rady města. 
 
720  
Odměnu Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, 
příspěvková organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Čapkova 
869, příspěvková organizace, Bc. Zdeňce Heinrichové, ředitelce Mateřské školy Bílina, 
Síbova 332, příspěvková organizace, Mgr. Ivaně Svobodové, ředitelce Základní školy, Bílina, 
Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Evě Flenderové, ředitelce 
Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
Mgr. Dagmar Axamitové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace, Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava 
Waltera, paní Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, paní Andree 
Sentenské, ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, 
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dle 
návrhu odboru školství, kultury a sportu vypracovaného v souladu s „Pravidly pro 
odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem Bílina“. 
 
721  
Úpravu platu Mgr. Dagmar Axamitové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres 
Teplice, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 
01.08.2017, dle návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 
 
722  
Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., Praha, pro organizaci Mateřská škola Bílina, Síbova 
332, příspěvková organizace, za účelem podpory projektu „Rekonstrukce školní zahrady MŠ 
Síbova“ v celkové výši 100.000 Kč. 
 
723  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině, paní Aleně 
Masopustové. 
 
724  
Organizační řád Městského úřadu Bílina, s účinností od 01.07.2017. 
 
725  
Použití závěsného odznaku se státním znakem České republiky panem Tomášem 
Nepomuckým, členem rady města, při svatebních obřadech 05.08.2017, v souladu 
s příslušným ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 
726  
Zahraniční pracovní cestu do města Stropkov (Slovensko), která se uskuteční od 4. do 
6. srpna 2017 za účasti Mgr. Zuzany Bařtipánové, Mgr. Veroniky Horové. 
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III. souhlasí 
 
727  
S použitím investičního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši 500.000 Kč 
vč. DPH na pokrytí stavebních prací při vybudování betonového oplocení, výstražného 
zařízení vč. elektr. příjezdové brány ve sběrném dvoře. 
 
728  
Se změnou provozní doby provozovny prodejny galanterie Kohlschütterová Vlasta nájemce 
prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 46, Bílina dle žádosti nájemce. 
 
729  
S realizací projektu s názvem „Zlepšujeme kvalitu společného vzdělávání“ registrovaného 
pod číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0007051, který bude realizován na Základní škole 
Bílina, Aléská 270, v období 01.09.2017–30.06.2019. 
 

IV. zamítá 
 
730  
Žádost pana Václava Šotty o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč na oslavu 
125. výročí Lesní kavárny Kafáč. 
 

V. ruší 
 
731  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého na stavební práce na akci „Oprava trafostanice 
HNsP Bílina“, formou uzavřeného řízení. 
 
732  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce 
chodníku v ulici Jenišovská, Bílina“. 
 
733  
Zadávací 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“. 
 
734  
Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Oprava 
fasády objektu ZUŠ Bílina“. 
 

VI. rozhodla 
 
735  
Vypsat výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu na akci „Odstranění a následná 
výměna zastávek MHD“, přičemž výzva bude zveřejněna na úřední desce formou 
otevřeného výběrového řízení. 
 
736  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vybudování 
parkovacích stání pro osobní vozidla v ulici Jenišovská, Bílina“. 
 
737  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Revitalizace vstupního vestibulu objektu Inhalatoria“. 
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738  
Vypsat nové zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Oprava trafostanice HNsP Bílina“, formou uzavřeného řízení. 
 
739  
Vypsat výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce formou uzavřeného 
zadávacího řízení na akci „Oprava fasády objektu ZUŠ Bílina“. 
 
740  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky v rámci projektu 
spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí ČR s názvem „Nákup dvou 
osobních vozidel s pohonem CNG pro potřeby MP Bílina“, která bude zadána v souladu 
s Pokynem pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020. 
 
741  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Oprava komunikace 
v ulici Sídliště Za Chlumem od ČEZ Teplárenská, a. s., ke křižovatce s ulicí Čsl. armády, 
Bílina“ společnosti Vodohospodářské stavby, s. r. o., Teplice. Zároveň pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy o dílo.  
 
742  
Zadat zadávací 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“ formou uzavřeného řízení. 
 
743  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na opravu komunikace v ulici 
Sídliště Za Chlumem od příčného prahu ke školnímu hřišti ZŠ Za Chlumem firmě HERKUL, 
a. s., Obrnice. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 
744  
Odstranit městský mobiliář – lavičky v ulici Maxe Švabinského, na základě žádosti občana 
a zároveň ukládá ředitelce Městských technických služeb Bílina odstranit městský mobiliář – 
lavičky v ulici Maxe Švabinského.     MTSB – 22.08.2017 
 
745  
O likvidaci multifunkčního hřiště v ul. Kmochova a pověřuje Městské technické služby Bílina 
odstraněním nebezpečných prvků a zároveň pověřuje odbor nemovitostí a investic přípravou 
nové investiční akce – multifunkčního sportovní hřiště na této ploše. 
 
746  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou v Bílině 
a schvaluje žádost pana Štěpána Hóse o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině. 
 
747  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v domech se soustředěnou pečovatelskou v Bílině 
a schvaluje žádost paní Růženy Bařinové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině. 
 

VII. jmenuje 
 
748  
Paní Bc. Irenu Štrálovou do funkce „Vedoucí odboru interního auditu“, v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) § 102 odst. 2 písm. g), na návrh tajemníka 
městského úřadu, s účinností od 01.10.2017. 
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VIII. pověřuje 
 
749  
Starostu města k udělení plné moci Advokátní kanceláři Kříženecký & partneři, s. r. o., 
k zastupování v exekučním řízení proti panu Jaroslavu Řeřichovi. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
750  
Rozpočtovou změnu č. 61/2017 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci 
17-81 „Revitalizace ulice Zámecká a Komenského v Bílině“, v celkové výši 3.968.000 Kč 
z přebytku hospodaření minulých let. 
 
751  
Rozpočtovou změnu č. 97/2017 – přesun části rozpočtu nedaňové příjmové položky č. 2343 
– příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ve výši 
19.000.000 Kč na novou položku daňových příjmů č. 1356, dle novelizované vyhlášky 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
 
752  
Rozpočtovou změnu č. 110/2017 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina 
ve výši 972.000 Kč na mzdy, dle nařízení vlády č. 16/2017 Sb., z přebytku hospodaření.  
 
753  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina jako nabyvatelem, kdy předmětem bezúplatného 
převodu je dětské hřiště v Čapkově ulici na parcele č. 937/37 a č. 937/1 v Bílině, v celkové 
výši 823.976,36 Kč. 
 
754  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností Hospic v Mostě, o. p. s., jako příjemcem, na projekt „Léčba bolesti v Hospici 
v Mostě“, ve výši 50.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
755  
Odpis nedobytné pohledávky společnosti EKO SERVIS RR, s. r. o., ve výši 55.000 Kč 
(uhrazená záloha 29.09.2010). 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 

756  
Rezignaci pana Václava Mojžiše (KSČM) na mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, a to 
k 04.07.2017. 
 
757  
Prohlášení paní Jany Homolové (KSČM) členkou Zastupitelstva města Bíliny k 05.07.2017, 
s tím, že slib bude složen na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 
 
758  
Vyjádření Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., ke stížnosti a žádosti o pomoc ve věci zdravotní péče, adresované zastupitelstvu 
města a podané panem Františkem Šanderou, s tím, že se tato dle zákona č. 372/2011 Sb., 
zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nepovažuje za stížnost. 
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XI. stahuje z programu 
 
759  
Zápis z jednání bytové komise z 28.06.2017 s tím, že tento materiál bude předložen na 
dalším jednání rady města. 
 

XII. bere na vědomí 
 
760  
Informace ze zahraniční služební cesty do partnerského polského města Bilgoraj, která se 
uskutečnila ve dnech od 16. do 18. června 2017. 
 
761  
Informace ze zahraniční služební cesty do partnerského polského města Jaraczewo, která 
se uskutečnila ve dnech od 26. do 29.05.2017. 
 
762  
Zápis z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 26.06.2017. 
 
763  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 12.06.2017. 
 
764  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 13.06.2017, včetně harmonogramu zasedání na 
období září–prosinec 2017. 
 
765  
Přehled plnění úkolů ze zápisů rady města. 
 
766  
Návrh Nezávislých v Bílině – HNHRM ohledně dalšího postupu revitalizace Mírového 
náměstí v Bílině a ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic vyvoláním nové schůzky se zástupci Národního památkového ústavu v 
Ústí nad Labem s cílem dosáhnout dohody ohledně osazení vzrostlé zeleně na Mírovém 
náměstí v rámci připravované revitalizace.    Taj. (ONI) – 01.08.2017  
 
767  
Informace Advokátní kanceláře Kříženecký & partneři, s. r. o., o rozhodnutí Okresního soudu 
v Teplicích ve věci bezdůvodného obohacení proti žalovanému Mgr. Zdeňku Rendlovi, MBA, 
a zároveň rozhodla nepodat proti rozhodnutí odvolání. 
 
768  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina, za období 
leden–květen 2017. 
 
769  
Plnění daňových příjmů k 30.06.2017, v porovnání s rokem 2016. 
 
770  
Pozvání primátora slovenského města Stropkov, pana Ondreje Brendzy, k návštěvě města 
v termínu 4.–6. srpna 2017 u příležitosti XXIII. ročníku obnoveného jarmarku ve Stropkově.  
 
771  
Změnu adresy trvalého bydliště a sídla firmy, dle oznámení nájemce prostoru sloužícího 
podnikání na adrese Mírové náměstí 46, Bílina, paní Vlastou Kohlschütterovou. 
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772  
Žádost Římskokatolické farnosti – Arciděkanství Bílina o poskytnutí účelové dotace na 
revitalizaci „průchodu za farou“. 
 
773  
Informaci odboru nemovitostí a investic ohledně pohledávky za panem Jiřím Plichtou, za 
dlužné nájemné za užívání prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 46, 
Bílina. 
 
774  
Rozhodnutí č. 01471721 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na akci „Nákup dvou osobních vozidel s pohonem CNG pro potřeby MP Bílina“.  
 
775  
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. 

_____________________________________________________ 
 

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

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

I. bere na vědomí 
 

776  
Stanovisko k návrhu postupu pro převod ordinace praktického lékaře MUDr. Beníškové 
předloženého Ing. Andreou Novákovou, jednatelkou společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
777  
Informace jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o:  
- o supervizi na stanicích LDN a sociálních lůžkách,  
- o záměru Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, zapojit se do grantového 

řízení „Podpora regionů” Nadace ČEZ se žádostí o dotaci na animoterapii,  
- o uzavření podnájemní smlouvy s Hanou Lochovskou (agility), v souladu se směrnicí 

č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, článek IV., bod 4, c) 
v předloženém znění,  

- o zajištění zubní LSPP (lékařská služba první pomoci) a zájmu o tuto službu pojištěnci. 
 
778  
Závěrečnou zprávu forenzního auditu, předloženou jednatelkou společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Ing. Andreou Novákovou. 
 

II. pověřuje 
 

779  
Jednatelku společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, dalším jednáním 
s MUDr. Beníškovou o možnosti pachtu části závodu, případně zajištěním personálního 
obsazení ordinace praktického lékaře. 

 
 

Oldřich Bubeníček 
starosta města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová   
místostarostka města 

 


