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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, 
konané 29. září 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
1136 ONI  ihned     985 Taj. (OSVV) 13.10.  
879 Taj. (ONI) 13.10.     619 HNsP  27.10. 
981 Taj.   13.10.     984 Taj.  27.10. 
983  Taj. (ONI) 13.10.     883 Taj.  leden 
 
Splněná usnesení: 982 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
 
1098  
Rozpočtovou změnu č. 74/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu finančního odboru na úhradu daně silniční ve výši 1.000 Kč. 
 
1099  
Rozpočtovou změnu č. 75/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu organizační složky Pečovatelská služba Bílina ve výši 3.000 Kč na cestovné. 
 
1100  
Rozpočtovou změnu č. 76/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
168.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1101  
Rozpočtovou změnu č. 77/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy PD ve výši 
529.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1102  
Rozpočtovou změnu č. 78/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 16.000 Kč na prominutí pronájmu v KD 
Fontána Podkrušnohorskému gymnáziu Most, pracoviště Bílina  a zároveň schvaluje čerpání 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 16.850 Kč za pronájem KD Fontána na 
oslavy 70. výročí Gymnázia v Bílině, které se budou konat 10.10.2015. 
 
1103  
Rozpočtovou změnu č. 79/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši 10.000 Kč z rezervy kultury, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým 
spolkem města Bílina, jako příjemcem, na akci „Strašidelný pivovar II“, která se koná 
17.10.2015. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1104  
Rozpočtovou změnu č. 80/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši 10.000 Kč z rezervy kultury, mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým 
spolkem města Bílina, jako příjemcem, na akci „Horor party II“, která se koná 17.10.2015 
v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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1105  
Rozpočtovou změnu č. 81/2015 – navýšení rozpočtu Městské policie Bílina na základní 
vybavení a na příspěvek na stravování pracovníků dohledové služby, v celkové výši 
72.000 Kč. 
 

1106  
Rozpočtovou změnu č. 82/2015 – navýšení rozpočtu Městské policie Bílina na opravu 
záznamového serveru městského kamerového dohlížecího systému, ve výši 56.000 Kč 
s tím, že bude možné do budoucna navýšit kapacitu diskového pole. 
 

1107  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a EQUIPARK, o. p. s., jako příjemcem na akci „Cena města Bíliny“ – 
zajištění cen a technického personálu, která se koná 24.10.2015. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města.   
 

1108  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu movitých a nemovitých věcí z 02.01.2009 
uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., jako nájemcem, ve znění pozdějších dodatků. Předmětem dodatku je 
vynětí pozemku p. č. 1683/103 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba bez čp/če, k 31.10.2015 
z důvodu jeho prodeje. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 

1109  
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 415 z 03.08.2015 uzavřené mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p. 591, 592, 593, 
ul. Studentská, 418 01 Bílina, jako nájemcem, kdy předmětem dodatku je úprava nájemní 
smlouvy v bodě č. 7 odstavec IV., která se týká změny výšky oplocení v zadní části 
pronajímaného pozemku. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 

1110  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4001357/106, týkající 
se stavby s názvem „TP Bílina, Pražská-kabelizace NN IE-12-4001357“, mezi městem Bílina 
jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou fyzickou osobou Ing. Petr Dort–projektová 
kancelář, se sídlem Louny, Žerotín 105, PSČ 440 01, 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.   
 

1111  
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru sloužícího podnikání na adrese Komenského 38, 
Bílina, o celkové výměře 38,21 m2, mezi městem Bílina jako půjčitelem a Vlastenecko 
dobročinnou sdruženou Obcí baráčníků Jana Žižky z Trocnova se sídlem v Bílině, 
Komenského 38, jako vypůjčitelem, za účelem využití jako společenská místnost, s účinností 
od 01.09.2015, na dobu určitou jednoho roku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

1112  
Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Bíliny za rok 2015, 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků.  
 

1113  
Hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda – Wasylyszynová Jaroslava, tajemnice – 
Martínková Kateřina, členové komise – Strunzová Miroslava, Bc. Spáčil Radek, Haišová 
Lenka, DiS., Chalupná Jana, Myslíková Jiřina, Richterová Iveta, pro období od 01.11.2015 
do 31.10.2016. 
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1114  
Podání dvou žádostí o dotace prostřednictvím výzvy č. 13 Operačního programu 
Zaměstnanost na projekt zaměřený na podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol 
v době mimo školního vyučování.  
  
1115  
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Základní 
školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu 
a ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
zveřejnit oznámení o konání konkursu na úřední desce města Bíliny, v periodickém tisku 
a na webových stránkách Ústeckého kraje. 
 
1116  
Návrh postupu prací při akci „Rekonstrukce povrchu komunikací – Komenského a Zámecká 
ulice“, předložený vedoucím odboru nemovitostí a investic. 
 
1117  
Návrh postupu prací při akci „Multifunkční sportovní hřiště v lokalitě Pražská II-Újezd“, 
předložený vedoucím odboru nemovitostí a investic. 
 
 

II. souhlasí 
 
1118  
S dodatkem ke směrnici Městských technických služeb Bílina č. 2/2014 – Poskytování 
placených služeb. 
 
1119  
S použitím znaku města na akci „Cena města Bíliny“, která se koná 24.10.2015. 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. 
 
1120  
S pořízením územní studie pro lokalitu Pod Chlumem.  
 
1121  
S pořízením územní studie pro lokalitu Teplické Předměstí.  
 
 

III. rozhodla 
 
1122  
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 
služby „Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Bílina“. 
 
 

IV. doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
1123  
Záměr zúčastnit se v roce 2016 programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ 
a požádat o účelovou dotaci se spoluúčastí města. Celková výše bude upřesněna v návrhu 
rozpočtu města na rok 2016.  
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V. pověřuje 
 

1124  
Vedoucí odboru školství, kultury a sportu k vyžádání delegování jednotlivých zástupců do 
konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Základní školy, 
Aléská, ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích a zároveň ji pověřuje přípravou návrhů na jmenování konkursní 
komise.  
 
1125  
Ing. Vladimíru Kebrtovou, která je pověřena řízením stavebního úřadu vyvolat jednání 
s právním zástupcem pana Lobkowitze, ohledně možného odkupu pozemků části 
Radovesického rybníka v Bezovce. 
 
1126  
Paní Ivanu Jungmannovou řízením odboru dopravy, a to do doby jmenování nového 
vedoucího odboru dopravy.  
 
1127  
Starostu města sepsáním a doručením vytýkacího dopisu tajemníkovi městského úřadu, za 
zpracovaný materiál č. 582 – návrh na zrušení příspěvkové organizace KC Kaskáda, který 
pro jednání zastupitelstva města konaného 24.09.2015 nebyl zpracován v souladu 
s jednacím řádem zastupitelstva města. 
 
1128  
Starostu města svoláním zastupitelstva města v mimořádném termínu, a to 22.10.2015. 
 
 

VI. zamítá 
 

1129  
Žádost LAWEN TENIS KLUBU Bílina o poskytnutí dotace na pronájem tenisové haly a zimní 
tenisovou přípravu, a to z důvodu možnosti využívání Zelené haly. 
 
 

VII. projednala  
 
1130  
Materiál č. 644 – Organizační řád Městského úřadu Bílina, změna v organizačním schématu 
Městského úřadu Bílina s tím, že materiál bude doplněn o připomínky členů rady města 
a znovu předložen na jednání rady města 27.10.2015. 
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
1131  
Ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Bílina jako půjčitelem a  panem 
Karlem Schönem jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky byl notebook Lenovo s inv. číslem 
MUBIH000DGUD v celkové pořizovací ceně 13.963,50 Kč, z důvodu ukončení jeho funkce  
PRESS-SERVIS pro město Bílinu, a to k 31.08.2015. 
1132  
Splnění usnesení rady města č. 982 z 15.09.2015, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu připravit do příštího zasedání rady města podklady pro vypsání veřejného 
výběrového řízení na pojišťovacího makléře. 
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1133  
Harmonogram zpracování a projednávání rozpočtu města na rok 2016 s tím, že návrh 
rozpočtu se zapracovanými připomínkami bude opětovně předložen jednotlivým zástupcům 
politických stran, sdružení a hnutí, zastoupených v zastupitelstvu města, a to před 
zasedáním rady města, která se koná 24.11.2015. 
 
1134  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport ze 07.09.2015. 
 
1135  
Návrh postupu prací při akci „Rekonstrukce objektu trafostanice HNsP Bílina“, předložený 
odborem nemovitostí a investic a zároveň pověřuje vedoucího odboru nemovitostí a investic 
přípravou výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace k výše zmíněné akci. 
 
1136  
Informaci o návrhu postupu prací při akci „Výstavba předávací/přečerpávací nádrže 
splaškových vod v areálu HNsP Bílina“, předloženou vedoucím odboru nemovitostí a investic 
a ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic vyvolat jednání se Severočeskou 
vodárenskou společností, a. s., k zajištění prací na rekonstrukci přečerpávací stanice 
a kanalizace v areálu HNSP.        ONI – ihned 
 
1137  
Další využití pozemku při akci „Sanace sesuvu svahu pod objektem č. p. 177 – Masarykova 
výšina“ podle varianty č. 2 – výstavba opěrné stěny s tím, že bude tato akce zařazena 
do návrhu rozpočtu roku 2016. 
 
1138  
Návrh pana Tomáše Nepomuckého, člena rady města, na provedení hloubkové prověrky 
hospodaření v organizacích zřizovaných městem Bílina a na Městském úřadu Bílina 
a zhodnocení optimalizace organizace Městského úřadu Bílina a pověřuje tajemníka 
městského úřadu přípravou výběrového řízení na dodavatele těchto služeb s tím, že rozsah 
prověrky bude upřesněn na jednání rady 27.10.2015.  

 

 
RADA MĚSTA 

 

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

 
 

I. schvaluje 
 
1139  

Žádost společnosti Buldoci, spol. s r. o., o prominutí platby za služby a podnájem nebytových 
prostor za období od 01.04.2015 do 30.06.2015 s tím, že zároveň schvaluje návrh jednatele 
společnosti, aby vyrovnání plateb mezi nájemcem a podnájemcem proběhlo následujícím 
způsobem, kdy na nájemné za období od 01.04.2015 do 30.06.2015 bude vystaven opravný 
daňový doklad. Zároveň bude vystaven daňový doklad na kauci podnájemce, vyplývající 
z uzavřené smlouvy o pronájmu prostoru sloužícího podnikání. Následně bude proveden 
vzájemný zápočet výše uvedených dokladů a rozdíl bude vrácen na účet podnájemce do 14 
dnů od podepsání vzájemného zápočtu.  
 
1140  

Ceník a provozní řád „Zelené haly“ dle návrhu ředitelky Městských technických služeb Bílina. 
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II. projednala 
 
1141  

Materiál č. 621 – žádost jednatele společnosti na nákup repasovaného čistícího stroje 
a zároveň ukládá jednateli doplnit materiál o minimálně 3 cenové nabídky různých výrobců. 
 
 

III. souhlasí 
 
1142  

S navýšením rozpočtu společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., o částku 
63.252 Kč s tím, že do dalšího jednání rady města bude zpracována rozpočtová změna. 
 

1143  

S uzavřením smlouvy na dodání a montáž elektronického zabezpečovacího systému se 
zařízením pro přenos na pult centrální ochrany městské policie včetně komunikátoru, 
transformátoru, akumulátoru a antény ve sportovní hale „Zelená hala“ s firmou Vladislav 
Maruška – BASE. Podpisem smlouvy pověřuje jednatele společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r. 
1. místostarostka města 

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


