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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 13. schůze v roce 2015, 
konané 26. května 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
276 taj.   ihned   358 taj.   09.06. 
342 ONI   ihned   407 taj.   09.06. 
406 ONI   ihned    
 
Splněná usnesení: 341, 343, 357, 363 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. revokuje 
 
377  
Část usnesení rady města č. 320 bod s), z 12.05.2015, kterým bylo schváleno uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SHOTOKAN KARATE – DO MASOPUST, jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na závody 
Národního poháru a ligy. Popisem smlouvy byl pověřen starosta města, viz usnesení 393. 
 
378  
Část usnesení rady města č. 341 z 12.05.2015, kterým bylo vedoucímu odboru a nemovitostí 
investic doporučeno vystavit objednávku na nový technický dozor se společností PH – 
GARP, s. r. o., IČ 254 36 899, Praha 3-Žižkov, viz usnesení 406. 
 

 

II. schvaluje 
 
379  
Rozpočtovou změnu č. 5/2015 – uzavření darovací smlouvy mezi Mgr. Annou Spáčilovou, 
jako dárcem a městem Bílina jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je přijetí peněžního 
daru ve výši 7.000 Kč pro Klub důchodců I, Aléská 265. Podpisem darovací smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
380  
Rozpočtovou změnu č. 6/2015 – uzavření darovací smlouvy mezi Mgr. Annou Spáčilovou, 
jako dárcem a městem Bílina jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je přijetí peněžního 
daru ve výši 2.000 Kč pro Klub důchodců II, Havířská 583. Podpisem darovací smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
381  
Rozpočtovou změnu č. 7/2015 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o 18.000 Kč na zájezdy pro Klub důchodců II, Havířská 583/28, Bílina, z rezervy rady města. 
 
382  
Rozpočtovou změnu č. 8/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva DINA na akce odboru nemovitostí 
a investic v celkové výši 235.000 Kč.  
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383  
Rozpočtovou změnu č. 9/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 rezerva PD na akce odboru nemovitostí 
a investic, v celkové výši 96.000 Kč. 
 

384  
Rozpočtovou změnu č. 11/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny jako 
příjemcem ve výši 10.000 Kč na zakoupení paintballových zbraní a vzduchovek na akci 
„Branný den: epizoda IV. – Nadějní branci“, která se konala 23.05.2015. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 

385  
Rozpočtovou změnu č. 12/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny, jako 
příjemcem ve výši 10.000 Kč na akci „Slavnosti komína III“, která se konala 23.05.2015. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

386  
Rozpočtovou změnu č. 13/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinskou přírodovědnou společností, z. s., jako 
příjemcem ve výši 20.000 Kč, na brožovanou publikaci „Trupelník u Bíliny – světově známá 
paleontologická lokalita“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 

387  
Uzavření smlouvy o poskytování právního poradenství mezi městem Bílina, jako klientem 
a advokátní kanceláří Burjánek, Verner, Mikl, se sídlem v Turnově, jako advokátem, ve věci 
zakázky „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu“. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

388  
Uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a společností ČSAD Slaný, a. s., Lacinova 1366, Slaný, jako nájemcem, kdy 
předmětem smlouvy je pronájem části pozemkových parcel č. 2273, 2270/17 k. ú. Bílina 
včetně stavby autobusového nádraží na nich ležících, za cenu dle podmínek uvedených ve 
smlouvě. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

389  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Oblastní charitou Most, jako příjemcem, na provoz Centra „Rodina v tísni“ v Oseku, ve výši 
20.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 

390  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Oblastní charitou Most, jako příjemcem, na provoz Azylového domu Duchcov pro muže 
a ženy, ve výši 20.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

391  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Oblastní charitou Most, jako příjemcem, na provoz Azylového domu Osek pro muže 
a ženy, ve výši 20.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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392  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SKP Centrum, o. p. s., Pardubice, jako příjemcem, na dofinancování pobytu matky 
s dítětem v Azylovém domě v Pardubicích, ve výši 6.202 Kč. Popisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
393  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a SHOTOKAN KARATE – DO MASOPUST, jako příjemcem ve výši 50.000 
Kč na výcvikový tábor, velikonoční turnaj, memoriál a přátelský pohár pro děti. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
394  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Přístavba a rekonstrukce Zelené 
haly v Bílině“ mezi městem Bílina jako objednatelem a Stavební a obchodní společnost Most, 
spol. s r. o., jako zhotovitelem, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 164.364,12 Kč, 
z důvodu dodatečných prací. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 

395  
Uzavření dohody o výši škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny spojené 
s uznáním dluhu mezi městem Bílina a společností ČEZ Distribuce, a. s. Podpisem dohody 
pověřuje starostu města Bíliny.  
 

396  
Přijetí finančního daru od společnosti Severočeské doly, a. s., Chomutov, pro Základní 
uměleckou školu Gustava Waltera, za účelem podpory rozvoje regionálního školství – na 
podporu aktivit při výchově a vzdělávání dětí a mládeže ve výši 50.000 Kč. 
 

397  
Odpisový plán MŠ Švabinského, MŠ Čapkova, MŠ Síbova, ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem, ZŠ 
Aléská, CŠJ, ZUŠ, KC Kaskáda a DDM Bílina na rok 2015, dle žádostí ředitelek a ředitele, 
v celkové výši 1.481.000 Kč.  
 

398  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1595/3 o výměře cca 450 m2 k. ú. Bílina, za účelem 
využití k individuální rekreaci, drobné pěstební činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 
upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
 

399  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 13.05.2015. Zároveň schvaluje bytový pořadník na 
I. pololetí roku 2015, dle návrhu předloženého bytovou komisí. 
 

400  
Vrácení nájemného společnosti WAMB, v. o. s., nájemci Hotelu U Lva, Mírové náměstí 91, 
92, Bílina, dle žádosti nájemce, z důvodu omezeného užívaní předmětu nájmu pro havarijní 
stav ve výši 242.415 Kč, a to za období od 01.12.2013 do 31.01.2015. 
 

401  
Kritéria k udělování souhlasu, týkající se posuzování nároku na doplatek na bydlení 
u žadatele o dávku, který užívá bydlení v ubytovacím zařízení nacházejícím se ve správním 
území obce, a to: 
a) trvalý pobyt žadatele minimálně 5 let ve správním území obce Bílina,  
b) spolupráce se sociálními pracovníky obce, 
c) bezúhonnost v rámci opakovaného řešení v přestupkovém řízení. 
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402  
Jednací řízení bez uveřejnění dle zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k akci 
„Přístavba a rekonstrukce Zelené haly v Bílině“. 
 
 

III. souhlasí 
 
403  
Se zajištěním ostrahy majetku v areálu kasáren stávající společností Mostecká BS, s. r. o., 
Most, do konce roku 2015 s tím, že koncem roku vyhlásí Městské technické služby Bílina, 
nové výběrové řízení. 
 
404  
S poskytnutím slevy z prodejní ceny prodávaného majetku KC Kaskáda – automobilu FORD 
TRANSIT, na konečnou cenu 25.900 Kč.    
 
405  
Se změnou stavby před dokončením – oprava rodinného domu, č. p. 19/26, ul. Horská, poz. 
parc. č. 834, k. ú. Bílina, Mgr. Reného Štěpánka, MBA, trvale bytem Za Chlumem, Bílina, 
který je na základě plné moci zastoupen společností PS Projekty, spol. s r. o.  
 
 

IV. ukládá 
 
406  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic vystavit objednávku na nový technický dozor 
s panem Ing. Lumírem Mojem, Teplice, IČ 151 33 494, na akci „Zlepšení tepelně technických 
vlastností plaveckého bazénu Bílina“.      ONI – ihned 
 
407  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit zastupování města Advokátní kanceláří Kříženecký 
& partneři, s. r. o., a to ve věci nároků na vydání případného bezdůvodného obohacení 
vzniklého proplacením nevyčerpané dovolené a poskytnutím peněžitých darů v minulém 
volebním období. Podpisem zmocnění pověřuje starostu města.   Taj. – 09.06. 
 
 

V. rozhodla 
 
408  
Vyhlásit poptávkové řízení na pojišťovacího makléře dle návrhu předloženého vedoucí 
finančního odboru. Rada města zároveň rozhodla ukončit smlouvu o zprostředkování 
pojištění se stávajícím makléřem a vypovědět plnou moc k 30.09.2015.  
 
409  
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Ostraha 
majetku v areálu Lázně Kyselka“ je nabídka firmy FORCORP GROUP, spol. s r. o., 
Olomouc. Druhou v pořadí je nabídka firmy MOSTECKÁ BS, s. r. o., Most. 
 
410  
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 
pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy občanských průkazů. 
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VI. odvolává 
 
411  
Ing. Veroniku Spurnou, vedoucí odboru školství a kultury, na návrh tajemníka městského 
úřadu na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102, odst. 2 písm. g), a to 
k 31.05.2015. 
 
412  
Mgr. Zdeňka Rendla, MBA a Mgr. Reného Štěpánka, MBA, z funkce členů školské rady 
v Základní škole Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Zdeňka 
Svobodu, Ph.D. a pana Pavla Prchala, z funkce členů školské rady v Základní škole Bílina, 
Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace a paní Martinu Fialovou, z funkce člena 
školské rady v Základní škole Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 
organizace, a to k 31.05.2015. 
 
 

VII. jmenuje 
 

413  
Mgr. Veroniku Horovou a Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, členy školské rady v Základní škole 
Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, pana Pavla Bártu a pana 
Bc. Aleše Tallowitze, členy školské rady v Základní škole Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace a pana Martina Kačírka, členem školské rady v Základní škole 
Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, a to k 01.06.2015. 
 
 

VIII. vydává 
 

414  
Nařízení města Bíliny č. 4/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve 
vymezeném zařizovacím obvodu. 
 

IX. pověřuje 
 

415  
Pana Jaromíra Sochora, člena rady města, podpisem závazných stanovisek v rámci 
udělování souhlasu, týkající se posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele 
o dávku, který užívá bydlení v ubytovacím zařízení nacházejícím se ve správním území obce 
Bílina. Souhlas se bude udělovat na dobu určitou 3 měsíce. 
 

 X. zamítá 
 

416  
Žádost pana Josefa Horáčka (N-Bílina) o jmenování členem komise pro životní prostředí 
a dopravu.  

 

417  
Žádost manželů Karla a Jany Walterových o pronájem části pozemku p. č. 269/1 k. ú. Bílina. 
  

418  
Žádost společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, 
o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části nemovitosti. 
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419  
Žádost paní Anny Hlaváčové o přidělení bytu v Domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 

420  
Nabídku na členství Města Bíliny v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. 
 

421  
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace organizace Raná péče EDA, o. p. s., se sídlem 
v Praze, na činnost terénní služby rané péče. 
 
 

XI. neschvaluje 
 

422  
Zahájení následných úkonů potřebných k další administraci projektu „Regenerace 
panelového sídliště Za Chlumem III. etapa“. 

 

423  
Podání žádosti o příspěvek ze SFDI ČR z programu pro zvyšování bezpečnosti – II. kolo, na 
projekt „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu I. etapa“. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
424  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a těmito organizacemi jako příjemcem:  
a) SK HC Draci Bílina ve výši 450.000 Kč na provoz II. ligy včetně pronájmu ledové plochy 

na rok 2015,  
b) Motoklub Bílina ve výši 20.000 Kč na závody motocyklů a čtyřkolek v roce 2015,  
c) Draci Bílina, o. s., ve výši 750.000 Kč na pronájmy ledové plochy na rok 2015,  
d) Motoklub Bílina ve výši 30.000 Kč na Mezinárodní šestidenní motocyklový závod v roce 

2015.   
Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

XIII. bere na vědomí 
 
425  
Splnění usnesení č. 341 z 12. 05. 2015, kterým rada města uložila vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic ukončit objednávku č. INV 002/2015/P se společností 
INVESTSERVIS, s. r. o., Teplice, IČ 467 10 001, s okamžitou platností a doporučila vystavit 
objednávku na nový technický dozor se společností PH – GARP, s. r. o., IČ 254 36 899, 
Praha 3-Žižkov. 
 
426  
Splnění usnesení č. 343 z 12.05.2015, kterým rada města uložila tajemníkovi městského 
úřadu připravit podklady právního poradenství na akci „Zlepšení tepelně technických 
vlastností plaveckého bazénu Bílina“ s Advokátní kanceláří Burjánek, Verner, Mikl, Turnov. 
 
427  
Splnění usnesení č. 357 z 12.05.2015, kterým rada města uložila tajemníkovi městského 
úřadu připravit návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Správa veřejného 
pohřebiště v Bílině“. 
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428  
Splnění usnesení č. 363 z 12.05.2015, kterým rada města uložila tajemníkovi městského 
úřadu organizačně zajisti pořádání farmářských trhů 27.05.2015 v Bílině, na Mírovém 
náměstí, ve spolupráci se spolkem Český um – Artificium Bohemicum. 
 

429  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 342 z 12.05.2015, 
kterým rada města uložila vedoucímu odboru nemovitostí a investic připravit objednávku na 
zajištění statického posudku od Ing. Jana Kuncla, Teplice, IČ 104 51 218, na akci „Zlepšení 
tepelně technických vlastností plaveckého bazénu Bílina“.  
 

430  
Informaci vedoucí finančního odboru o správě veřejného pohřebiště v Bílině. 
   
431  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina, o návrhu řešení znečištění 
průsakových vod ze skládky Chotovenka.  
 

432  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic ohledně možnosti správy dětských hřišť 
na území města Bíliny.  
 

433  
Informaci o zvláštním užívání místních komunikací, předloženou vedoucím odboru dopravy. 
 

434  
Informaci vedoucího odboru dopravy o zpracovaných studiích dopravy v klidu. 
 

435  
Přehled pojistných smluv a finančního plnění pojistných událostí za roky 2010–2014, 
předložený vedoucí finančního odboru. 
 

436  
Vyhodnocení bytového pořadníku za II. pololetí roku 2014 a návrh bytového pořadníku 
na I. pololetí roku 2015. 
 

437  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 13.05.2015, jehož součástí je harmonogram 
zasedání sociálně zdravotní komise. 
 

438  
Zápis z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 13.05.2015, předložený panem 
Bc. Alešem Tallowitzem, předsedou komise. 
 

 
 
 

 

Oldřich Bubeníček  
starosta města 

Mgr. Veronika Horová 
1. místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová 
2. místostarostka města 


