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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, 
konané 1. září 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
882 Taj.  ihned     879 Taj. (ONI) 15.09. 
883 Taj.  ihned     916 Taj.  15.09. 
619 HNsP   15.09.     917 Taj.  15.09. 
 
Splněná usnesení: 544 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
 

931  
Rozpočtovou změnu č. 57/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 150.000 Kč z rezervy údržby nebytového 
hospodářství pro krytí rozpočtu jednotlivých zařízení města. 
 
932  
Rozpočtovou změnu č. 58/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 220.000 Kč z rezervy na údržbu nebytového 
hospodářství do rozpočtu na ostrahu lázní. 
 
933  
Rozpočtovou změnu č. 59/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na DINA ve výši 272.000 Kč na akce 
odboru nemovitostí a investic. 
 
934  
Rozpočtovou změnu č. 60/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy PD ve výši 34.000 Kč na akce odboru 
nemovitostí a investic. 
 
935  
Rozpočtovou změnu č. 61/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce 14-06 Bezbariérová trasa od nádraží ČD 
k Zelenému domu na akci 15-05 ZŠ Aléská malá tělocvična – VZT v celkové výši 28.000 Kč. 
 
936  
Rozpočtovou změnu č. 62/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 600.000 Kč z rezervy údržby nebytového 
hospodářství na údržbu bytového hospodářství.  
 
937  
Záměr pronájmu pozemků p. č. 1194/62 o výměře 61 m2, p. p. č. 1194/63 o výměře 114 m2, 
p. p. č. 1194/64 o výměře 82 m2, p. p. č. 1194/65 o výměře 312 m2 a část p. č. 1194/27 
o výměře cca 150 m2 k. ú. Bílina, za účelem manipulační plochy, za cenu dle směrnice 
č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
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938  
Záměr uspořádání akce „Přátelství bez bariér věku i národnosti II.“ ve městě Bílina. 
 
939  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Společenstvím 
vlastníků jednotek domu č. p. 622-624, A. Sovy, 418 01 Bílina jako nájemcem, kdy 
předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 1683/1 o výměře cca 850 m2 k. ú. 
Bílina, za účelem vybudování dětského hřiště, za cenu 5 Kč/m2/rok, tj. 4.250 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.  
 
940  
Uzavření dohody o úhradě za užití stavby silnice I. třídy I/13 č. 11315110 mezi Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR a městem Bílinou za účelem odstranění reklamního zařízení ze středu 
okružní křižovatky v období od 01.08.2015 do 31.08.2015. Výše úhrady činí 5.930 Kč. Dále 
souhlasí s podmínkami stanovenými v této dohodě. Podpisem dohody pověřuje starostu 
města. 
 
941  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Ivanou Hermovou jako příjemcem na 4. ročník Jezerního běhu. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
942  
Provedení prací na akci „Rekonstrukce a zprovoznění VZT v objektu „B“ plavecké haly“ ve 
výši rozpočtových nákladů – Varianta B – komplexní řešení s tím, že do dalšího jednání 
zastupitelstva bude připravena rozpočtová změna. 
 
943  
Zjednosměrnění ul. Wolkerova ve směru Pivovarské náměstí – Wolkerova – Mírové náměstí. 
 
 

II. souhlasí 
 
944  
Se žádostí paní Mgr. Veroniky Horové a paní Pavlíny Musilové, o použití znaku města 
na dresech na akci „Mattoni půl Maraton Ústí nad Labem“, která se koná 12. září 2015. 
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. 
 
945  
Se stavebními úpravami rodinného domu č. p. 93/5, ul. Sokolovská, umístěného na části 
poz. parc. č. 136, k. ú. Bílina-Újezd, pro účely vydání souhlasu s ohlášenou stavbou, 
popř. jiného opatření dle stavebního zákona. 
 
 

IV. ukládá 
 
946  
Tajemníkovi městského úřadu zřídit v budově Městského úřadu Bílina kontaktní místo, ve 
kterém bude občanům města poskytována pomoc se sepisováním žádostí a požadavků 
určených pro jednotlivé odbory Městského úřadu Bílina a členy Zastupitelstva města Bíliny. 
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V. rozhodla 
 
947  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akce: 
a) Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny 
b) Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny  
 
948  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Oprava 
vzduchotechniky malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270, Bílina“ je nabídka firmy Ondřej-Meissner, 
spol. s r. o. Druhou v pořadí je nabídka firmy TRIGAS group, s. r. o. 
 
 

III. odvolává 
 
949  
Paní Ivetu Richterovou z funkce tajemnice komise pro školství, kulturu a sport.  
 

VI. jmenuje 
 

950  
Mgr. Evu Böhmovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, tajemnicí komise pro školství, 
kulturu a sport.  
 

VII. pověřuje 
 

951  
Starostu města přípravou podkladů k vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele Městské 
policie Bílina. 
 
952  
Starostu města podáním trestního oznámení na hospodaření organizace KC Kaskáda za rok 
2014, prostřednictvím Advokátní kanceláře Kříženecký. 
 
 

VIII. uděluje 
 

953  
Ocenění města Bíliny paní Pavle Šiklové – za zvlášť významný přínos v oblasti rozvoje 
sportu ve městě Bílina.  
 

954  
Ocenění města Bíliny paní RNDr. Martě Špringlové – za zvlášť významný přínos v oblasti 
vzdělávání a tvorbu kroniky města Bíliny. 
 

955  
Ocenění města Bíliny paní Jaroslavě Jeriové – za zvlášť významný přínos v mimoškolní 
práci s dětmi ve městě Bílina. 
 

956  
Ocenění města Bíliny panu Jiřímu Mládkovi – za zvlášť významný přínos jako dlouholetý 
dobrovolný hasič ve městě Bílina. 
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957  
Ocenění města Bíliny panu Václavu Janouchovi – za zvlášť významný přínos v oblasti 
rozvoje sportu ve městě Bílina. 
 
958  
Ocenění města Bíliny panu Pavlu Říhovi – za zvlášť významný přínos v oblasti rozvoje 
kultury ve městě Bílina. 
 

IX. ruší 
 

959  
Odbornou pracovní skupinu pro zhodnocení efektivnosti a hospodárnosti společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., a pro zpracování variantního řešení v oblasti 
personálního obsazení a financování organizace. Zároveň odvolává předsedu této pracovní 
skupiny, včetně všech jejích členů, a to k 01.09.2015. 
 

960  
Usnesení rady města č. 1167 z 30.11.2011, kterým bylo schváleno zachování provozu 
v ul. Wolkerova v obou směrech, viz usnesení č. 943. 
 
961  
Odbornou pracovní skupinu pro zhodnocení efektivnosti a hospodárnosti Městské policie 
Bílina, a pro zpracování variantního řešení v oblasti personálního obsazení a financování 
organizace. Zároveň odvolává předsedu této pracovní skupiny, včetně všech jejích členů, 
a to k 01.09.2015. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
962  
Prodloužení platnosti Programu regenerace městské památkové zóny Bílina, a to do roku 
2020. 
 
963  
Záměr prodeje železobetonových panelů ze zpevněné plochy v lokalitě katastrálního území 
Chotovenka 760340 (Světec 567841). 
 

XI. bere na vědomí 
 
964  
Prezentace zástupců společností I. P. Trust, a. s., Teplice, Respect, a. s., Ústí nad Labem 
a Kolis, a. s., Ústí nad Labem, na poptávkové řízení na pojišťovacího makléře. 
 
965  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o porovnání cen k akci „ZŠ Za Chlumem 
– oprava dlažby chodeb“ a „ZŠ Aléská – spojovací chodba 1. NP“. 

 
966  
Informaci vedoucího oddělení informatiky o nákupu notebooků pro členy rady města 
v roce 2015. 
 
967  
Dopis od paní Lucie Koutové, týkající se návrhů na zlepšení kvality života v Bílině s tím, že 
paní Koutová bude pozvána k osobnímu jednání s vedením města. 
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968  
Informaci zástupců SK HC Draci Bílina o jejich zájmu zahrnout všechny hokejové kategorie 
ve městě Bílina pod hlavičku jedné funkční organizace.  
 
969  
Zápis komise pro životní prostředí a dopravu z 05.08.2015 a 19.08.2015. 
 
970  
Splnění usnesení č. 544 z 09.06.2015, kterým rada města uložila komisi pro životní prostředí 
a dopravu navrhnout priority oprav chodníků ve městě Bílina. 
 
971  
Zápisy z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 24.06., 29.07. a ze 13.08.2015. 
 
972  
Zápis z odborné pracovní skupiny pro zhodnocení efektivnosti a hospodárnosti MěP Bílina 
z 22.08.2015. 
 
973  
Zápis z odborné pracovní skupiny pro zhodnocení efektivnosti a hospodárnosti KC Kaskáda 
z 26.05.2015. 
 
974  
Zprávu z odborné pracovní skupiny pro zhodnocení efektivnosti a hospodárnosti společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 
975  
Informaci ředitele městské policie, pana Bc. Pavla Ryjáčka, o současném stavu 
a vybavenosti Městského kamerového dohlížecího systému v Bílině a o možnosti jeho 
modernizace. 

__________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

 
 

I. schvaluje 
 
976  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor, uzavřené 29.08.2013 
mezi společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jako nájemce a HC Draci 
Bílina, o. s., jako podnájemcem. Předmětem dodatku je udělení souhlasu se spoluužíváním 
nebytových prostor s dalším podnájemcem, a to s SK HC Draci Bílina. Podpisem dodatku 
pověřuje jednatele společnosti. 
 
977  

Uzavření smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání mezi společností Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jako nájemcem a SK HC Draci Bílina, jako podnájemcem. 
Předmětem smlouvy je podnájem nebytových prostor na zimním stadionu. Podpisem 
smlouvy pověřuje jednatele společnosti. 
 
978  
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Úpravy ve smlouvě o podnájmu prostor sloužících k podnikání – provozování nekuřácké 
restaurace – rychlého občerstvení, a to v Čl. III, Čl. IV a Čl. IX, odstavec 1, písmeno k) s tím, 
že změny budou řešeny uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě. 
 

II. pověřuje 
 
979  

Jednatele společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., uzavřením dodatku č. 1 
ke smlouvě o podnájmu prostor sloužících k podnikání – provozování nekuřácké restaurace 
– rychlého občerstvení na zimním stadionu v Bílině, která byla schválena valnou hromadou 
18.08.2015. Podpisem dodatku pověřuje jednatele společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

 Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
2. místostarostka města 


