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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 7. schůze v roce 2015, 
konané 13. dubna 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
229 KC Kaskáda   duben 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
145  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 825 o výměře cca 18 m2 k. ú. Bílina, za účelem drobné 
chovatelské činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků 
města Bíliny. 
 
146  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Ivanou Sachlovou 
jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku p. č. 1194/24 o výměře 17 m2 
k. ú. Bílina za účelem využití jako pozemek pod stavbou za cenu dle směrnice č. 4/2014 
upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, tj. 500 Kč/rok.  
 
147  
Záměr provedení změn souvisejících s dokončováním Rekonstrukce a přístavby Zelené haly 
s tím, že bude předložen ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, který bude zahrnovat 
provedení přípravy pro osazení zobrazovacího zařízení, datového připojení objektu, doplnění 
ochranných sítí, dodávku a montáž odnímatelných sloupků a rozšíření lajnování pro další 
sporty. 
 
148  
Uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb mezi městem Bílina jako klientem 
a společností Nedelka Kubáč advokáti, s. r. o., Praha 1, jako advokátní kanceláří. Předmětem 
smlouvy je poskytování právních služeb v souvislosti s předběžným šetřením a jakýmkoliv 
správním řízením vedeným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
149  
Zahraniční studijní služební cestu do Německa na téma „Evropská energetická unie a role 
uhlí“, kterou pořádají Severočeské doly, a. s., v termínu od 18.05.2015–21.05.2015, za účasti 
Mgr. Veroniky Horové, 1. místostarostky města a Mgr. Zuzany Bařtipánové, 2. místostarostky 
města. 
 
 

II. uděluje 
 
150  
Cenu Rady města Bíliny panu Jaroslavu Sekyrovi za zvlášť významný přínos v rozvoji města 
Bíliny. Rada města zároveň schvaluje výjimku z pravidel pro udělení ceny Rady města Bíliny 
z důvodu nedodržení termínu pro předložení návrhu na udělení ocenění.   
 



Usnesení rady města z 13.04.2015  2 
 

III. souhlasí 
 
151  
S pokračováním činnosti přípravné třídy ve školním roce 2015/2016 v souladu s ustanovením 
§ 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v Základní škole, Bílina, Lidická 
31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, v Základní škole, Bílina, Za Chlumem 824, 
okres Teplice, příspěvková organizace a se zřízením přípravné třídy ve školním roce 
2015/2016 v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Rada města zároveň pověřuje vedoucí finančního odboru požádat Krajský úřad Ústeckého 
kraje o souhlas, dle metodického pokynu JID: 8523/2013/KUUK ke zřizování přípravných tříd.     
 
152  
V souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s udělením 
výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do výše hygienické 
kapacity Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, Mateřské 
školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace a Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, 
příspěvková organizace, dle žádostí ředitelek MŠ pro školní rok 2015/2016, za předpokladu, 
že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví.  
 
 

IV. rozhodla  
 
 
153  
Do 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) sdělí zástupci 
jednotlivých politických stran zastoupených v zastupitelstvu města 2 členy, ze kterých bude 
jmenována hodnotící komise. Z těchto členů bude starosta jmenovat vždy jednoho zástupce 
pro následné posouzení a hodnocení nabídek. Návrhy budou předloženy na jednání rady 
města 12.05.2015. 
 
154  
Vypovědět smlouvu o dílo uzavřenou 08.12.2010 mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., jako zhotovitelem, včetně dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo z 02.01.2014, jejímž předmětem je vydávání periodika Bílinský zpravodaj. Zpracováním 
a zasláním výpovědi pověřuje tajemníka městského úřadu.  
 
155  
Vypovědět smlouvu o vytváření videokroniky města Bílina a archivace videokroniky na 
elektronických médiích DVD, uzavřené 01.03.2007 mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností Miroslav Kabát – MK STUDIO jako zhotovitelem, včetně dodatku ke smlouvě 
z 01.03.2011. Zpracováním a zasláním výpovědi pověřuje tajemníka městského úřadu.  
 
 

V. vydává 
 
 
156  
Jednací řád Rady města Bíliny, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu, 
s účinností dnem schválení. 
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VI. odvolává 
 
157  
Členy hodnotící komise pro veřejné zakázky malého rozsahu 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) a to: Mgr. Zdeňka Rendla, MBA, Martina Lišku, Václava Šlamboru, Mgr. Zdeňka 
Svobodu, Ph.D., Zdeňka Jirásko, Rudolfa Chlada, Pavla Prchala, Pavla Košťála, Ing. Lucii 
Ječmenovou, Ing. Františka Poživila, Martina Pavlíčka, Pavla Pastyříka, MSc. MBA, Ing. Petra 
Rosenkranze a Radima Pecháčka. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
158  
Usnesení č. 272 z 12.12.2013, kterým byl schválen záměr prodeje pozemků v zahrádkářské 
osadě č. 6 v Bílině na Chlumu, a to části p. č. 1629/1 o výměře cca 2 144 m2, části p. č. 1630/1 
o výměře cca 4 864 m2, části p. č. 1627 o výměře cca 1 040 m2, p. č. 1629/4 o výměře 18 m2 
a p. č. 1630/51 o výměře 18 m2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 20 Kč/m2 s předkupním právem 
pro Základní organizaci č. 6 Českého zahrádkářského svazu, Za Chlumem, Bílina s tím, že si 
měl žadatel nechat na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 
Zároveň doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 178 z 04.09.2014, kterým byl 
schválen záměr prodeje části pozemku p. č. 1630/2 o výměře 46 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
20 Kč/m2 s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 Českého zahrádkářského svazu 
Chlum, Bílina.     
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t  
 
 
 
159  
Zrušení přílohy B k dodatku č. 3/2009 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské 
technické služby Bílina. Předmětem tohoto dodatku byl převod pozemků p. č. 336/52, 937/37, 
1683/1, 1727/38, 2379/11, 1636/95, 269/3 a 336/81 v k. ú. Bílina do správy příspěvkové 
organizace – Městské technické služby. 
                   
160  
Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě č. 6 v Bílině na Chlumu, a to části p. č. 1629/1 
o výměře cca 2 144 m2, části p. č. 1630/1 o výměře cca 4 864 m2, části p. č. 1627 o výměře cca 
1 040 m2, p. č. 1630/51 o výměře 18 m2 a části pozemku p. č. 1630/2 o výměře 46 m2 vše k. ú. 
Bílina za kupní cenu 31 Kč za m2 s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 Českého 
zahrádkářského svazu, Za Chlumem, Bílina. Žadatel si nechá na vlastní náklady vyhotovit 
geometrický plán na oddělení pozemku.   

 
161  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1629/4 o výměře 18 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 65 Kč za m2 
s předkupním právem pro vlastníky stavby umístěné na pozemku.  
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na   v ě d o m í  
 
 
162  
Informaci stavebního úřadu o nepodepsání kupní smlouvy mezi městem Bílina jako 
prodávajícím a Základní organizací č. 5 Českého zahrádkářského svazu pod Bořněm, Pražské 
Předměstí, Bílina, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemků v k. ú. Bílina-
Újezd v  zahrádkářské osadě č. 5, ve stanovené 6 měsíční lhůtě od schválení prodeje 
zastupitelstvem města, tj. do 01.04.2015. Zároveň doporučuje vzít na vědomí připomínky 
výboru 5. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Bílině k návrhu kupní 
smlouvy a pověření místostarostky města k vyvolání schůzky se zástupci Základní organizace 
č. 5 Českého zahrádkářského svazu. 

 
 

IX. bere na vědomí 
 
 
163  
Informaci stavebního úřadu o možnosti výkupu pozemku p. č. 1932/13 k. ú. Bílina a pověřuje 
starostu města vyvolat jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR o možnosti bezúplatného 
převodu.  
 
164  
Informace odboru nemovitostí a investic o projektu Konsolidace IT města Bílina.  
 
165  
Přehled bytů ve vlastnictví města Bíliny, předložený vedoucím odboru nemovitostí a investic. 
 
166  
Dopis zhotovitele stavby „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu Bílina“ 
firmy Stavební a obchodní společnost Most, s. r. o., z 10.04.2015, kterým zhotovitel reaguje 
na zastavení stavby. 
 
167  
Smlouvu o dílo uzavřenou 08.12.2010 mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., jako zhotovitelem, včetně dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
z 02.01.2014. Předmětem smlouvy je vydávání periodika Bílinský zpravodaj, viz usnesení 
č. 154. 
 
168  
Smlouvu o vytváření videokroniky města Bílina a archivace videokroniky na elektronických 
médiích DVD, uzavřené 01.03.2007 mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
Miroslav Kabát – MK STUDIO jako zhotovitelem, včetně dodatku ke smlouvě z 01.03.2011, 
viz usnesení č. 155.  
 
169  
Informace stavebního úřadu k prodeji pozemků v zahrádkářské osadě č. 5 Českého 
zahrádkářského svazu pod Bořněm. 
 
170  
Návrh pana Daniela Hendrycha na udělení čestné občanství města Bíliny panu Jaroslavu 
Sekyrovi, za mimořádné zásluhy pro město, viz usnesení č. 150. 
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171  
Ukončení smluv o výpůjčce notebooků, uzavřených mezi městem Bílina jako půjčitelem 
a panem Josefem Horáčkem, Mgr. Zdeňkem Rendlem, MBA, MUDr. Jaroslavem Čermákem, 
Martinem Liškou, Ing. Františkem Poživilem, Václavem Šlamborou, Mgr. Reném Štěpánkem, 
MBA, paní MUDr. Alenou Jelínkovou jako vypůjčiteli. 
 
172  
Informaci o návrhu rozpočtu města Bíliny, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2015, po 
provedených úpravách s tím, že ukládá tajemníkovi městského úřadu zveřejnit návrh tohoto 
rozpočtu na úřední desce v zákonném termínu.  
 
173  
Vyjádření jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, k petici za 
zachování soukromé plicní ambulance MUDr. Aleny Jelínkové za stávajících podmínek.  
 
174  
Přehled úvazků ve společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a to 
k 17.12.2014. 
 
175  
Informaci vedoucího odboru dopravy o současném stavu obchvatu města Bíliny s tím, že do 
příští rady a zastupitelstva bude připraven materiál obsahující návrh na obnovení přípravných 
prací.  
 

XI. stahuje z programu 
 
 
176  
Žádost ředitelky Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, o 
souhlas s pokračováním činnosti přípravné třídy ve školním roce 2015/2016 s tím, že tato 
žádost bude doplněna a předložena na dalším zasedání rady města.  
 
177  
Materiál č. 108 – prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání z majetku města 
Bíliny s tím, bude provedena aktualizace znaleckých posudků, dle návrhu stavebního úřadu.  

 
____________________________________________ 

 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. bere na vědomí 
 

178  
Rezignaci pana Václava Mojžiše na funkci člena dozorčí rady společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, a to k 09.04.2015. 
 
 
 

 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

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

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


