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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 2015, 
konané 12. května 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
276 taj.   ihned   363 taj.   26.05. 
341 ONI   ihned   357 taj.   09.06. 
342 ONI   ihned   358 taj.   09.06.  
343 taj.   ihned 
 
Splněná usnesení: 229, 284, 312 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. revokuje 
 
317  
Usnesení č. 1213 ze 17.12.2014, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene týkající se stavby „Bílina, Komenského, Zámecká, 
Mírové náměstí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, která se dotkne pozemku p. č. 
127/1, 108, 107, 70 k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou 
z věcného břemene a společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., se sídlem 
v Teplicích, Přítkovská 1689, jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za 
dohodnutou částku 200 Kč/bm (bez DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami 
v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy byl pověřen starosta města, viz usnesení 
č. 325.   

 

II. schvaluje 
 
318  
Rozpočtovou změnu č. 1/2015 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem ve výši 27.000 Kč na 
školu v přírodě pro 27 žáků. Bude hrazeno z rezervy rady. Podpisem výše uvedené smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
319  
Rozpočtovou změnu č. 3/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a těmito organizacemi jako příjemcem:  
a) Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace ve 

výši 15.000 Kč na volnočasové aktivity seniorů v roce 2015, 
b) Arkadie, o. p. s., ve výši 20.000 Kč na léčebný pobyt v termálních lázních Harkany-

Maďarsko, 
c) Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace ve výši 20.000 Kč na 

volnočasové aktivity dětí v roce 2015,  

d) Pure music ve výši 35.000 Kč na 11. ročník Roots  Blues festival 2015,  
e) Bílinská přírodovědná společnost, z. s., ve výši 5.000 Kč na sčítání a podporu výskytu 

ptactva v okolí města,  
f) Bílinská přírodovědná společnost, z. s., ve výši 20.000 Kč na přípravu dětí 

z přírodovědně-turistického oddílu na soutěže v roce 2015. 
Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
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320  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a těmito organizacemi jako příjemcem: 
a) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, oblast Teplice ve výši 10.000 Kč na činnost 

s dětmi a mládeží,  
b) TJ zdravotně postižených Nola Teplice ve výši 16.000 Kč na podzimní atletiku spastiků,  
c) TJ zdravotně postižených Nola Teplice ve výši 20.000 Kč na Mistrovství ČR v atletice 

spastiků,  
d) Hipodrom Most ve výši 50.000 Kč na dostihový den „Jarní cena“,   
e) Automotosport Osek, o. s., ve výši 10.000 Kč na automobilové závody do vrchu – 

Krušnohorský pohár,  
f) Svaz tělesně postižených v ČR, Teplice ve výši 10.000 Kč na 30. ročník sportovního 

setkání vozíčkářů, zdravotně a mentálně postižených dětí,  
g) Atletický klub Bílina ve výši 35.000 Kč na sportovní závody – běh Kyselkou, Bílinská 

půlka,  
h) Velosport team Bílina ve výši 10.000 Kč na 5. ročník cyklistických závodů pro děti do 

10 let,  
i) Sportovně střelecký klub 0715 TS Bílina ve výši 25.000 Kč na organizování střeleckých 

závodů, nákup terčů a úhradu energií,   
j) SanDoMon Bílina ve výši 20.000 Kč na závody do Budapešti, Tokia a Prahy,  
k) Sportovní kuželkářský klub Bílina ve výši 6.000 Kč na 13. ročník kuželkářského turnaje 

E. Altmana,  
l) Lawen tenis klub Bílina ve výši 20.000 Kč na 10 turnajů pro mladší žáky, starší žáky, 

babytenis a minitenis,  
m) TJ Sokol Bílina ve výši 30.000 Kč na pronájmy, odměny v soutěžích a vodácký tábor,  
n) AVZO technických sportů a činností ve výši 8.000 Kč na krajský přebor lodních modelářů 

a republikové závody v bikrosu,   
o) SK SIAD Bílina ve výši 13.000 Kč na 20. ročník volejbalové ligy a turnaj pro děti,   
p) TJ Sokol Bílina ve výši 50.000 Kč na vybavení oddílu Sokoláček – plavidla, pádla a vesty.  
q) Sportovní kuželkářský klub Bílina ve výši 50.000 Kč na energie kuželny,   
r) Klub rybolovné techniky Bílina ve výši 50.000 Kč na závody Zlatá udice, Český pohár 

a Severočeský pohár, 
s) SHOTOKAN KARATE – DO MASOPUST ve výši 50.000 Kč na závody Národního 

poháru a ligy,  
t) Fotbalový klub Bílina ve výši 50.000 Kč na závody starších žáků a dorostu a 5. ročník 

memoriálu Fr. Veselého.  
Podpisem smluv pověřuje starostu města.  
 
321  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-4002482/VB/P001, 
týkající se stavby s názvem „TP-Bílina regulační stanice přeložka NN“, 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 společností ES PROJEKT, s. r. o., se sídlem 
Louny, Školní 2641, 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. 
 
322  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 256 prostoru sloužícího podnikání uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a paní Vladimírou Skřivanovou, bytem Mládežnická 369, 418 01 
Bílina jako nájemcem prostor na adrese Za Chlumem 820/33, Bílina o celkové výměře 
45,27 m2 s využitím jako prodejna textilu a to k 31.05.2015.  
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323  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 ul. 5. května 270 s paní Ivetou Sovovou na dobu 
určitou jednoho roku. 
 

324  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700071872_30/BVB, 
týkající se stavby plynárenského zařízení s názvem „REKO MS Bílina-Teplická II. etapa +1, 
číslo stavby 7700071872”, která se dotkne pozemků p. č. 1186/1, 1186/10, 1194/1, 1194/28, 
1194/61, 1199, 1268, 1298, 1683/15, 1683/53, 1683/81, 1683/82, 1683/92, 1683/96, 
1683/107, 1703 vše k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou 
a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 
jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene, která je zastoupena na základě plné 
moci společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1. 
Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za 
dohodnutou částku 290 Kč/bm (včetně DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami 
v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

325  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti týkající se 
stavby s názvem „Bílina, Komenského, Zámecká, Mírové náměstí – rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace“, která se dotkne pozemku p. č. 127/1, 108, 107, 70 k. ú. Bílina, mezi městem 
Bílina jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a společností Severočeská 
vodárenská společnost a.s. se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, jako stranu budoucí 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada 
bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 1.000 Kč. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
326  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Danou Illéšovou 
jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 2313 a 2315 
o výměře cca 556 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití jako využití k individuální rekreaci, 
drobné pěstební činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu 
pozemků města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 2.780 Kč. 
 
327  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor na adrese Za Chlumem 820/33, Bílina o celkové 
výměře 45,27 m2 pro využití jako prodejna. 
 
328  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 87, 
Bílina, přízemí o celkové výměře 78,36 m2 pro využití jako prodejna, cestovní kancelář za 
nájemné dle platné směrnice o nájmu prostor sloužících podnikání.  

 
329  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Čestmíra Erbena ve výši 19.978 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
330  
Žádost ZŠ Za Chlumem o použití vlastního fondu investic na pořízení interaktivního systému 
pro přípravnou třídu ve výši 108.752 Kč.  
 
331  
Žádost ZŠ Aléská o použití vlastního fondu investic na vybudování wi-fi rozvodů pro 
využití tabletů ve výši cca 200.000 Kč a na nákup tabletů pro tabletovou třídu ve výši max. 
400.000 Kč. 
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332  
Harmonogram zasedání Rady města Bíliny v II. pololetí roku 2015, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 21. července, 04. a 18. srpna, 
01., 15. a 29. září, 13. a 27. října, 10. a 24. listopadu, 08. a 22. prosince.  
 
 

III. souhlasí 
 
333  
Se zakoupením speciálního komunálního vozidla pro středisko veřejné zeleně Městských 
technických služeb Bílina a se zapojením rezervního fondu Městských technických služeb 
Bílina včetně první splátky ve výši 1.000.000 Kč.   
 
334  
S použitím fondu investic Městských technických služeb Bílina ve výši 65.000 Kč na 
zhotovení a montáž posuvné brány včetně vchodové branky do areálu Městských 
technických služeb Bílina.  
 
335  
S prominutím pronájmu na letním amfiteátru Kyselka organizaci Člověk v tísni, o. p. s., ve 
výši 5.500 Kč v souvislosti s konáním mezinárodního hudebně kulturního festivalu „Tóny 
mládí“ pro žáky základních škol.  
 
336  
S prominutím pronájmu v KD Fontána Základní škole praktická, Bílina, Kmochova 205/1, 
příspěvková organizace ve výši 5.400 Kč v souvislosti s konáním Dne učitelů dne 
27.03.2015.  
 
337  
Se stavbou zpevněné plochy na části poz. parc. č. 76/5 a části poz. parc. č. 76/49, vše k. ú. 
Chotějovice pro účely vydání územního souhlasu, popř. jiného opatření dle stavebního 
zákona. 
 
338  
S částečným oplocením poz. parc. č. 2372/302, k. ú. Bílina pro účely vydání územního 
souhlasu, popř. jiného opatření dle stavebního zákona. 
 
339  
S nominací paní Mgr. Zuzany Bařtipánové, 2. místostarostky města pro věci investiční, do 
Rady Svazu měst a obcí České republiky.  
 
 

IV. ukládá 
 
340  
Ředitelkám mateřských škol, řediteli základní umělecké školy a ředitelce KC Kaskáda, aby 
z důvodu operativnosti a bezproblémového chodu zařízení jmenovali své statutární zástupce 
a to do 30.06.2015. 
 
341  
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 doporučuje vystavit objednávku na nový technický dozor se společností PH – 
GARP, s. r. o., IČ 254 368 99, Praha 3-Žižkov.     ONI – ihned 
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342  
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“.      ONI – ihned 
 
343  
Tajemníkovi městského úřadu připravit podklady právního poradenství na akci „Zlepšení 
tepelně technických vlastností plaveckého bazénu Bílina“ s Advokátní kanceláří, Burjánek, 
Verner, Mikl, Turnov.         Taj. – ihned 
 

V. odvolává 
 
344  
Mgr. Reného Štěpánka, MBA, z funkce člena hodnotící komise pro VZMR dle směrnice č. 
04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina (čl. IV 
odst. 3 pro kat. B, C a D). 
 

VI. volí 
 
345  
Mgr. Zuzanu Bařtipánovou (ANO 2011), 2. místostarostku města pro věci investiční, 
předsedou komise a paní Šárku Knapovou (HNHRM), pana Tomáše Hereše (HNHRM), pana 
Tomáše Nepomuckého (ANO 2011), pana Jiřího Konárka (KSČM) a pana Bc. Lukáše 
Brázdu (KSČM), členy hodnotící komise ve smyslu směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina (čl. IV odst. 3 pro kat. B, C a D), 
ze kterých bude starosta jmenovat vždy jednoho zástupce pro následné posouzení a 
hodnocení nabídek.  

VII. stanovuje 
 
346  
Celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Bílina dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102 
odst. 2 písm. j), o obcích, v platném znění, s účinností od 01.07.2015, na 113 včetně 
20 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce. 
 
347  
Celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Bílina, v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) § 102 písm. j), v platném znění, na 114 včetně 
20 pracovníků na veřejně prospěšné práce. Dále stanovuje počet zaměstnanců Bytového 
domu, o. s., na 5, Městské knihovny, o. s., na 7 a Domu se soustředěnou pečovatelskou 
službou, o. s., na 8. Rada města zároveň schvaluje organizační schémata Městského úřadu 
Bílina, Města Bíliny a organizačních složek města, vše s účinností od 01.08.2015. 
 

VIII. vydává 
 
348  
Nařízení města Bíliny č. 3/2015 – tržní řád, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový 
prodej.  

IX. zřizuje 
 
349  
Odbor školství, kultury a sportu v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2, písm. 
f), o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s účinností od 01.08.2015. 
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X. zamítá 
 
350  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního fondu investic na úpravy a vybavení foyeru 
městského divadla v celkové výši 142.707 Kč.  
 
351  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního fondu investic na úpravy – škrábání, stěrkování, 
výmalba, úpravy rozvodů el. energie a úpravy osvětlení v celkové výši 158.079,61 Kč.  
 
352  
Žádost Arkadie, o. p. s., o poskytnutí finanční dotace na projekt „Sociální automobil“.       
 
353  
Žádost SHOTOKAN KARATE – DO MASOPUST o poskytnutí finanční dotace na opravu 
parket v tělocvičně a malování chodby. 

 
 

XI. předkládá zastupitelstvu města k    p r o j e d n á n í 
 
354  
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her s tím, že k tomuto materiálu rada města nezaujala stanovisko. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
355  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Arkadií, o. p. s., jako příjemcem ve výši 70.000 Kč na pravidelnou dopravu 
osob se zdravotním postižením v roce 2015.  
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
356  
Žádost společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o., o prominutí splátky dluhu 
půjčky ve výši 1.000.000 Kč. 
 

XIV. bere na vědomí 
 
357  
Informaci o smlouvě o správě veřejného pohřebiště a ukládá tajemníkovi městského úřadu 
připravit návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Správa veřejného pohřebiště 
v Bílině“.           Taj. – 09.06. 
 
358  
Informaci k žádosti Husova institutu teologických studií o příspěvek na činnost školy a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu zajistit odborné právní stanovisko, zda by poskytnutí příspěvku 
bylo protiprávní či neslučitelné s veřejnou podporou.     Taj. – 09.06. 
 
359  
Informaci vedoucího odboru dopravy o vydávání parkovacích karet na území města Bílina. 
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360  
Informaci vedoucího odboru dopravy o zvláštním užívání místních komunikací ve městě 
Bílina. 

 
361  
Informaci vedoucího odboru životního prostředí o napadení smrků Kloubnatkou smrkovou ve 
městě Bílina.  
 
362  
Informaci k územnímu opatření o stavební uzávěře, předloženou stavebním úřadem.  
 
363  
Informaci místostarostek města o možnosti pořádání farmářských trhů a ukládá tajemníkovi 
organizačně zajistit pořádání farmářských trhů 27.05.2015 v Bílině, na Mírovém náměstí ve 
spolupráci se spolkem Český um – Artificium Bohemicum.     Taj. – 26.05. 
 
364  
Splnění usnesení č. 229 z 19.03.2014, kterým bylo řediteli příspěvkové organizace 
KC Kaskáda uloženo odstranit zjištěné nedostatky zjištěné veřejnosprávní kontrolou 
č. 1/2014 a následně veřejnosprávní kontrolou č. 23/2014. 
 

365  
Splnění usnesení č. 312 ze dne 04.05.2015, kterým rada města uložila tajemníkovi 
městského úřadu zajistit plnění úkolů podle požadavků členů rady města, souvisejících 
s akcí „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu Bílina“. 
 
366  
Přehled  prostor sloužících podnikání v majetku města Bílina ke dni 01.05.2015, předložený 
odborem nemovitostí a investic. 
 
367  
Žádost o souhlas k připojení se svým vlastnickým podílem města k podpisu podpisové listiny 
spoluvlastníků objektu Za Chlumem 752–756, kteří souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy 
o zajišťování správy Stavebním bytovým družstvem Bílina, Čapkova 847 a ukládá odboru 
nemovitostí a investic zaslat na vědomí právní rozbor od JUDr. Dominika Hinera, zástupci 
podílových spoluvlastníků.         
 
368  
Rozpis zájezdů pro občany města Bíliny v roce 2015 včetně navrhované ceny jízdného. 

 
XV. stahuje z programu 

 
369  
Materiál č. 228 – žádost Podkrušnohorského gymnázia Most, příspěvková organizace na 
provozní náklady budovy gymnázia v Bílině v roce 2015 s tím, že materiál bude doplněn 
a předložen na dalším zasedání rady města. 
 
370  
Materiál č. 227 – udělování souhlasu obce v rámci posuzování nároku na doplatek na 
bydlení týkající se ubytoven s tím, že materiál bude předložen na dalším zasedání rady 
města.  
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371  
Žádost Bílinské přírodovědné společnosti, z. s., o finanční příspěvek na brožovanou 
publikaci „Trupelník u Bíliny – světově známá paleontologická lokalita“ s tím, že žádost bude 
předložena na dalším zasedání rady města. 

 
372  
Žádosti SK HC Draci Bílina, Draci Bílina, o. s., Motoklubu Bílina, o poskytnutí finanční dotace 
s tím, že žádosti budou předloženy na dalším zasedání rady města. 
 

____________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. schvaluje 
 

373  
Uzavření smlouvy o podnájmu tenisových dvorců mezi společností Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., jako nájemcem a LTK Bílina jako podnájemcem pro pořádání 
mistrovských utkání v kategoriích mladší žáci, baby tenis a mini tenis a pořádání turnajů 
v kategoriích starší žáci, mladší žáci, baby tenis a mini tenis, klubem LTK Bílina, na období 
květen – říjen 2015, včetně úprav navržených členy valné hromady. 
 
374  
Návrh na vypsání výběrového řízení na uzavření smlouvy o podnájmu prostor sloužících 
k podnikání v budově čp. 904 v ulici Litoměřická, 418 01 Bílina, za účelem provozování 
nekuřácké restaurace – rychlého občerstvení v prostoru zimního stadionu v Bílině, včetně 
úprav navržený valnou hromadou. 
 
375  
Řádnou účetní závěrku společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., za rok 
2014 a zároveň souhlasí s použitím hospodářského výsledku dle návrhu jednatele 
společnosti. 

 
 

II. bere na vědomí 
 

376  
Splnění usnesení č. 284 z 21.04.2015, kterým bylo jednateli společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., uloženo, připravit návrh na vypsání výběrového řízení na 
podnájem nebytových prostor – restaurace na zimním stadionu v Bílině a předložit jej 
k projednání na radě města, která se uskuteční 12.05.2015. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

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

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


