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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 4. schůze v roce 2017, 
konané 21. března 2017 

 
Usnesení s termínem č.: 
1117 OD   31.03. 
82 ONI   04.04. 
208 ONI   15.04. 
209 ONI   15.04. 
254 ONI   15.04. 
210 Taj. (ONI)  30.04. 

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

 
 
Splněná usnesení č.: 855, 922, 1147, 1063, 14, 86 
 
Trvalé usnesení č.: 
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. revokuje 
 
206  
Usnesení rady města č. 83 ze 07.02.2017, kterým bylo ředitelce Městských technických 
služeb Bílina uloženo připravit ve spolupráci s vedoucím odboru dopravy a vedoucím odboru 
nemovitostí a investic výběrové řízení na generel veřejného osvětlení, které zahrnuje 
i multifunkční využití veřejného osvětlení. Viz usnesení č. 208.  

 
 

II. ukládá 
 
207  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic zajistit zaměření komunikace pro pěší na pozemku 
p. č. 1727/17 k. ú. Bílina, a uvést do souladu stav vedený v katastru nemovitostí se 
skutečným stavem.         ONI – 30.06. 
 
208  
Vedoucím odboru nemovitostí a investic 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.  
          ONI – 15.04. 
 
209  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic prověřit nájemní vztahy k pozemkům v okolí lesní 
kavárny Kafáč.        ONI – 15.04. 
 
210  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic přípravou 
investičního plánu na realizaci dětského dopravního hřiště, které povede ke zvyšování 
dopravní gramotnosti dětí a mládeže.      Taj. – 30.04.  
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III. schvaluje 
 
211  
Rozpočtovou změnu č. 17/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 – z akce „Modernizace sběrného dvora“ 
na akci „Odbourání podezdívky plotu mateřské školy Švabinského“, v celkové výši 
184.000 Kč.  
 
212  
Rozpočtovou změnu č. 21/2017 – navýšení rozpočtu z přebytku hospodaření na finanční 
vypořádání dotací se státním rozpočtem ve výši 153.000 Kč.  
 
213  
Rozpočtovou změnu č. 22/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Dětským domovem a školní jídelnou, Tuchlov 47, 
příspěvkové organizace, jako příjemcem ve výši 15.000 Kč na letní prázdniny 2017 – 
krátkodobé zážitkové a poznávací pobyty, výlety, sportovní a kulturní akce, vstupy, 
ubytování. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
214  
Rozpočtovou změnu č. 23/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem ve výši 
15.000 Kč na přírodovědně-technicko-historickou exkurzi od 07.09. do 09.06.2017. Bude 
hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
215  
Rozpočtovou změnu č. 24/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu města z odboru nemovitostí a investic na odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí ve výši 990.000 Kč vč. DPH z akce „Modernizace sběrného dvora“, na údržbu 
veřejné zeleně. 
 
216  
Rozpočtovou změnu č. 25/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce „Modernizace sběrného dvora“ na akci 
„Sanace omítek v kadeřnictví na Mírovém náměstí čp. 46“ ve výši 268.000 Kč.  
 
217  
Rozpočtovou změnu č. 26/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
172.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic.  
 
218  
Rozpočtovou změnu č. 27/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD ve výši 
146.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic.  
 
219  
Rozpočtovou změnu č. 28/2017 – navýšení částky na odpisy na rok 2017 pro tyto 
příspěvkové organizace:  
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, ve výši 4.170 Kč, 
b) Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 
12.630 Kč. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu.  
 
220  
Rozpočtovou změnu č. 29/2017 – navýšení rozpočtu pro Základní školu Bílina, Lidická 
31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 20.000 Kč na uskutečněný výjezd na 
lyžařský výcvik, kterého se účastnilo 20 žáků. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě 
a lyžařské výcviky. 
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221  
Rozpočtovou změnu č. 30/2017 – přijetí peněžních prostředků z dětských klubů při 
ZŠ Aléská a ZŠ Lidická ve výši 53.000 Kč.  
 
222  
Rozpočtovou změnu č. 31/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce „Modernizace sběrného dvora“ na akci 
„Rozšíření veřejného osvětlení“ v celkové výši 168.000 Kč.  
 
223  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a panem Janem Musilem jako příjemcem na akci BOBování 2017 – 
pronájem ledové plochy a nákup věcných cen. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
224  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Bílina jako příjemcem na přípravu a účast 
členů oddílu silového trojboje na soutěžích v roce 2017. Bude hrazeno z rezervy sportu. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
225  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., okresní organizace 
Teplice jako příjemcem na 32. ročník sportovního setkání zdravotně a mentálně postižených 
dětí, mládeže a vozíčkářů. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.  
 
226  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a TJ zdravotně postižených Nola Teplice jako příjemcem na akci 
Mistrovství České republiky v lehké atletice pro handicapované sportovce v roce 2017. Bude 
hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
227  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a TJ zdravotně postižených Nola Teplice jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na uspořádání 
jarních závodů v lehké atletice pro handicapované sportovce v roce 2017. Bude hrazeno 
z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
228  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 601 prostoru sloužícího podnikání na adrese 
Havířská 582/27, Bílina, o celkové výměře 28 m2, mezi městem Bílina jako půjčitelem 
a Městskou policií Bílina, jako vypůjčitelem pro účel využití jako posilovna pro strážníky 
Městské policie Bílina, s účinností od 01.03.2017, na dobu určitou jednoho roku. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města.  
 
229  
Uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb při prodeji vstupenek se 
společností IRSnet CZ, s. r. o., Praha, jako poskytovatelem a městem Bílina jako partnerem, 
a to k 01.03.2017. Podpisem dohody pověřuje starostu města.  
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230  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.329.900 Kč na podporu 
sociálních služeb mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a Městem Bílina jako 
příjemcem dotace. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou 
službou Bílina v roce 2017. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
231  
Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Bílina jako klientem 
a JUDr. Miroslavem Dubranem, se sídlem v Teplicích, Benešovo náměstí 417/12, jako 
advokátem, jejímž předmětem je poskytování právní pomoci ve věci zpracování 
dokumentace pro narovnání vlastnických vztahů v budově čp. 838 a 839 v ul. Čapkova 
v Bílině, za cenu 48.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. Podpisy 
příslušných dokumentů a poplatky spojené s vložením dokumentů do evidence katastru 
nemovitostí zajistí vlastníci bytových jednotek.  
 
232  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu č. BVB/02/2017 mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou 
a panem Jozefem Čonku jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene, týkající se 
stavby s názvem „Plynovodní přípojka pro rodinný dům Teplická 545/51, Bílina, PSČ 41801“, 
která se dotkne pozemku v majetku města Bíliny, a to p. č. 1186/1 k. ú. Bílina. Věcné 
břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za 
dohodnutou částku 100 Kč/běžný metr (bez DPH) s tím, že minimální výše jednorázové 
úhrady bude 500 Kč. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
233  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB/02/2017/SVS, týkající se stavby 
s názvem „TP 001 043 Bílina, Komenského, Zámecká, Mírové náměstí – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace“, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností 
Severočeská vodárenská společnost, a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1686, PSČ: 
415 50 IČ: 49099469 zastoupenou, na základě pověření představenstva, ředitelem odboru 
správy majetku společnosti, Ing. Janem Zurkem, jako stranu oprávněnou z věcného 
břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 
1.210 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
234  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi paní Nikolou Samohýlovou, 
bytem Nádražní 96, 418 04 Světec, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 
Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 
46, Bílina, 1. patro, o celkové výměře 37,82 m2 pro využití jako provozovna solária, za 
nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání, s účinností 
smlouvy o nájmu od 01.04.2017 na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle § 2312 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
235  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Bc. Radkem 
Prochem jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemkové parcely 
č. 399/2 k. ú. Bílina-Újezd o výměře cca 2 m2 za účelem využití k umístění zařízení externího 
výparníku klimatizační jednotky, dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu 
pozemků města Bíliny. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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236  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Ing. arch. 
Janem Hellerem, Hradec Králové, jako zhotovitelem k akci: Projektová dokumentace (PD) – 
Odborné učebny a bezbariérové řešení základních škol ZŠ Aléská, ZŠ Lidická, ZŠ Za 
Chlumem. Předmětem dodatku je změna termínu odevzdání díla a fakturace. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
 
237  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině, paní Květuši 
Zilgerové.  
 
238  
Přidělení bezbariérového bytu o velikosti 3+1 v Zeleném domě v Bílině, paní Daně 
Kretschmanové.  
 
239  
Zahraniční služební cestu do města Serock (Polsko), která se uskuteční 17.–20. května 2017 
za účasti ředitelky Městských technických služeb Bílina, Ing. Olgy Roučkové.  
 
240  
Nařízení odvodu z fondu investic Základní školy Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 
příspěvková organizace do rozpočtu zřizovatele ve výši 10.000 Kč, z důvodu přehodnocení 
předpokládaného průběhu používání majetku.  
 
241  
Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2017, dle předložených žádostí 
odpisovaného majetku, v celkové výši 975.703 Kč, takto:  
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, ve výši 
92.178 Kč,  
b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, ve výši 103.584 Kč,  
c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, ve výši 112.096 Kč,  
d) Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 
148.397 Kč,  
e) Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 
180.751 Kč,  
f) Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 
156.845 Kč,  
g) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, ve výši 108.600 Kč,  
h) Základní umělecká škola Gustava Waltera ve výši 42.434 Kč,  
i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, ve výši 30.818 Kč.  
 
242  
Navýšení úvazků z 3,81 na 4,10 na pozicích „úklid“ v budovách Městského úřadu v Bílině, 
dle návrhu vedoucí odboru správního a vnitřních věcí. 
 
243  
Zachování pracovní pozice „úklid“ v organizační složce Pečovatelská služba Bílina, 
s úvazkem 1,0 na dobu neurčitou, s účinností od 01.04.2017.  
 
244  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, s účinností od 01.04.2017.  
 
245  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 1116 z 08.11.2016, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo připravit aktualizaci zásad pro prodej nemovitostí, a to do 
31.05.2017.  
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246  
Prodloužení termínu plnění usnesení 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 31.05.2017.  
 
247  
Prodloužení termínu plnění 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 revitalizace Mírového 
náměstí, rekonstrukce objektu „Černý kůň“, úpravy ulice 5. května, na stavební úpravy 
v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a revitalizaci plavecké haly, a to 
do 04.04.2017. 
 
248  
Prodloužení termínu plnění usnesení 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 podmínkou získání dotace, a to do 06.06.2017. 
 
 

IV. souhlasí 
 
249  
S přistoupením města Bíliny jako účastníka řízení, k řízení o komplexních pozemkových 
úpravách, které zahájil Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, 
v katastrálním území Chotovenka. 
 
250  
S přistoupením města Bíliny jako účastníka řízení, k řízení o komplexních pozemkových 
úpravách, které zahájil Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, 
v katastrálním území Světec a části katastrálního území Chotějovice.  
 
251  
S návrhem postupu Advokátní kanceláře Kříženecký&partneři, s. r. o., ve věci sporu se 
společností Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a. s.  
 
252  
S návrhem postupu odboru nemovitostí a investic pro řešení problematiky snižování 
energetické náročnosti budov, čištění a údržba otopných soustav v objektech v majetku 
města.  
 
253  
S využitím investičního fondu Městských technických služeb Bílina, na úhradu nákupu 
sekačky ve výši 203.000 Kč, vybudování garážového stání ve výši cca 250.000 Kč, rozšíření 
kamerového systému ve výši cca 300.000 Kč a zakoupení nádoby s pojezdem na sběr psích 
exkrementů ve výši 47.000 Kč. 
 
254  
S postupem odboru nemovitostí a investic k řešení týkajícího se lázeňské budovy a zároveň 
ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic zpracovat harmonogram navržených prací 
včetně rozpočtu, které povedou k zakonzervování hlavní lázeňské budovy.  
           ONI – 25.04. 
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V. zamítá 
 
255  
Žádost paní Růženy Pelikánové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou v Bílině.  
 
256  
Žádost paní Kateřiny Bečičkové o pronájem části pozemku p. č. 1727/17 k. ú. Bílina. 
 
 

VI. rozhodla 
 
257  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Projektová dokumentace 
(PD) Revitalizace plavecké haly – objekt A“ je nabídka společnosti PROJEKTY CZ, s. r. o., 
Ústí nad Labem. Druhá v pořadí je nabídka společnosti BPO, s. r. o., Ostrov.  
 
258  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Nové toalety 
2. NP č. p. 50/4 ul. Břežánská – radnice“ je nabídka společnosti NATURTEP, s. r. o., 
Proboštov. Druhá v pořadí je nabídka společnosti HAVI, s. r. o., Teplice.  
 
259  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Projektová dokumentace 
(PD) Snížení energetické náročnosti objektu (zateplení), oprava střešního pláště a sanace 
spodní stavby objektu Domu dětí a mládeže v Bílině“ je nabídka Petra Vachulky Hora Svaté 
Kateřiny. Druhá v pořadí je nabídka společnosti BPO, s. r. o., Ostrov. 
 
260  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu na akci „Zpracování matematického modelu 
automobilové dopravy ve městě Bílina“ je nabídka společnosti AF – CITYPLAN, s. r. o., 
Druhá v pořadí je nabídka společnosti Valbek, s. r. o.  
 
261  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Parkovací 
plochy v ulici Litoměřická“ je nabídka společnosti HERKUL, a. s., Obrnice. Druhá v pořadí je 
nabídka společnosti STOSTAV, s. r. o., Teplice.  
 
262  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „Bílina – 
bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa“ zadávanou dle § 53 
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního 
řízení. 
 
263  
Vypsat výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu na akci „Údržba městské zeleně 
v Bílině v sídlišti Za Chlumem a Srbsko“, přičemž výzva bude vyhlášena formou uzavřeného 
výběrového řízení.  
 
264  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schvaluje žádost paní Evy Zelenkové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině.  
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265  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schvaluje žádost paní Hany Šlajchrtové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině.  
 
266  
Zaslat společnosti ARRIVA Teplice, s. r. o., písemné vyjádření, ve kterém bude 
argumentováno právním rozborem AK Kříženecký&partneři, s. r. o. Vyhotovením a zasláním 
vyjádření pověřuje vedoucího odboru dopravy.  
 

VII. jmenuje 
 
267  
Členy redakční rady Bílinského zpravodaje: Ing. Jaroslavu Mrázovou, Evu Myslíkovou, Šárku 
Knapovou, Renatu Vítovou, Josefa Horáčka a Jiřího Konárka, od 01.04.2017. 
 
 

VIII. pověřuje 
 
268  
Pana Tomáše Nepomuckého, člena rady města, jednáním s majiteli pozemků o možném 
odkupu za účelem revitalizace Pohádkového lesa. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
269  
Rozpočtovou změnu č. 32/2017 – navýšení rozpočtu odboru správních a vnitřních věcí 
o částku 1.330.000 Kč přijetím neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 
2017. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina 
v roce 2017. 
 
270  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/1 o výměře cca 65 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku. 
 
271  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1194/28 o výměře cca 12 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.  
 
272  
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Bílina, v rámci programu Regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017, panu Janu 
Šámalovi, na akci „Sanace husitské bašty“ ve výši 50.000 Kč.  
 
273  
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Bílina, v rámci programu Regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017, společnosti 
Bohemia Healing Marienbad Waters, a. s., na akci „Oprava památníku F. A. Reusse – 
stavební práce na schodišti a přilehlé zdi“ ve výši 350.000 Kč.  
 
274  
Vystoupení ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 



Usnesení rady města z 21.03.2017   9 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat 
 
275  
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/2013, 
o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her. 
 

XI. stahuje z programu 
 
276  
Materiál č. 196 – žádost MS Bořeň Bílina, z. s., (Myslivecké sdružení) o dotaci ve výši 
106.957 Kč.  
 
277  
Materiál č. 273 – ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání.  
 

XII. bere na vědomí 
 
278  
Materiál č. 245 – uzavření smlouvy o dalším podnájmu prostoru sloužícího podnikání 
uzavřené mezi společností Restaurace U Kádi, s. r. o., zastoupené jednatelem, Václavem 
Šottou, jako nájemcem společnosti Heineken ČR, a. s., a Martinem Šmrhou, 5. května 
267/70 Bílina, jako podnájemcem s tím, že bude dodáno vyjádření AK Kříženecký&partneři, 
s. r. o. a finančního odboru. 
 
279  
Informaci vedoucího odboru dopravy, týkající se doručeného návrhu společnosti Dopravní 
podnik měst Chomutova a Jirkova, a. s., o dohodě o narovnání.  
 
280  
Informaci vedoucího odboru dopravy, týkající se žádosti společnosti ARRIVA Teplice, s. r. o., 
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti 
města Bílina městskou autobusovou dopravou, uzavřené 12.10.2015, kdy k této žádosti byl 
zpracován právní rozbor AK Kříženecký&partneři, s. r. o. 
 
281  
Informaci odboru nemovitostí a investic o stavu lázeňské budovy v Bílině.  
 
282  
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, týkající se jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Bílina.  
 
283  
Informaci o nesouhlasu vlastníků přilehlých nemovitostí s výstavbou parkoviště za zimním 
stadionem, a zároveň informaci o dalším postupu odboru nemovitostí a investic při řešení 
dopravy v klidu v lokalitě za zimním stadionem.  
 
284  
Sdělení informace o povinném sestavení rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu 
hospodaření na roky 2019–2020 příspěvkových organizací a ovládané společnosti 
dle nového zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti.  
 
285  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů MěÚ Bílina za období leden–únor 2017.  
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286  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení požadavku opravy dvora restaurace U Kádi. 
 
287  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení žádosti pana Šotty o rekonstrukci tanečního 
parketu v prostorách lesní kavárny Kafáč.  
 
288  
Žádost Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 839, Teplické Předměstí, Bílina, 
o pronájem části pozemku p. č. 937/41 k. ú. Bílina s tím, že o pronájmu bude rozhodováno 
po narovnání vlastnických vztahů v budově čp. 838 a 839 v ul. Čapkova v Bílině.  
 
289  
Studii proveditelnosti k projektu „Elektronické služby města Bílina“, zpracovanou společností 
Servodata, a. s.  
 
290  
Rezignaci Mgr. Evy Böhmové na funkci členky redakční rady Bílinského zpravodaje 
k 31.03.2017. 
 
291  
Rezignaci Ing. Ladislava Kvěch na funkci člena redakční rady Bílinského zpravodaje 
k 31.03.2017. 
 
292  
Nesouhlasné stanovisko obce Světec k pořádání závodů enduro motocyklů v termínu 
22.07.–23.07.2017 na území obce Světec v k. ú. Chotovenka a k. ú. Štrbice.  
 
293  
Nový harmonogram zasedání sociálně zdravotní komise na období od 01.03.2017 
do 30.06.2017. 
 
294  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané 22.02.2017.  
 
295  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport ze 13.03.2017.  
 
296  
Plnění úkolů ze zápisu rady města ze 07.02. a 28.02.2017. 
 
297  
Splnění usnesení rady města č. 855 z 30.08.2016, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu v souvislosti s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, který by měl vstoupit v platnost 01.10.2016, nechat zpracovat právním zástupcem 
města novou směrnici na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina s tím, 
že do směrnice budou zapracovány náměty jednotlivých politických hnutí a stran.  
 
298  
Splnění usnesení rady města č. 922 z 11.10.2016, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo předložit návrh směrnice pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek městem v souladu s novým zákonem.  
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299  
Splnění usnesení rady města č. 1147 z 08.11.2016, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo pověřit jednotlivé vedoucí odborů k řešení bodů, které vzešly z jednání 
komise pro dopravu a životní prostředí konané 12.10.2016.  
 
300  
Splnění usnesení rady města č. 14 ze 17.01.17, kterým bylo vedení města uloženo vyvolat 
jednání se zástupci jednotky sboru dobrovolných hasičů o přemístění jednotky do 
náhradních prostor. 
 
301  
Splnění usnesení rady města č. 86 ze 07.02.2017, kterým bylo vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu uloženo připravit návrh na obměnu či rozšíření redakční rady Bílinského 
zpravodaje.  

 

 

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

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

I. schvaluje  
 
302  
Uzavření smlouvy o dílo mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
jako objednatelem a společností BDO Advisory, s. r. o., Praha 8, jako zhotovitelem. 
Předmětem smlouvy je provedení forenzního auditu. Podpisem smlouvy pověřuje jednatelku 
společnosti.  
 

II. bere na vědomí  
 
303  
Rozhodnutí hodnotící komise společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou s. r. o., o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci FORENZNÍ AUDIT společnosti BDO Advisory, 
s. r. o., Praha 8.  
 
304  
Návrh střednědobé koncepce společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
předložený Ing. Andreou Novákovou, jednatelkou společnosti.  
 
305  
Splnění usnesení rady města č. 1063 z 11.10.2016, kterým bylo jednateli společnosti 
uloženo zpracovat návrh střednědobé koncepce společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina.  
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r.    
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 


