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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 28. schůze v roce 2015, 
konané v mimořádném termínu 30. listopadu 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
1391  Taj. (FO) 08.12. 
1422 HNsP  08.12.  
985 Taj. (OSVV) 31.12. 
1264 ONI  31.12. 
1136 ONI  31.01. 
981 Taj.   31.01.  
983  Taj. (ONI) 31.01.  

879 Taj. (ONI) 31.01. 
883 Taj.  leden 
1361  Taj. (OD) 29.02. 
1405 Taj. (OSVaZ) 29.02. 
1145 Taj. (ONI) 31.03. 
1413  Taj. (ONI) 31.05. 

 
Trvalé usnesení č.: 
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 
 
Splněná usnesení č.: 619, 984, 1282, 1213 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. schvaluje 
 
1324  
Rozpočtovou změnu č. 117/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 107.000 Kč na vybudování workoutového 
hřiště. 
 
1325  
Rozpočtovou změnu č. 116/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dopravy ve výši 350.000 Kč na výdaje na dopravní územní obslužnost. 
 
1326  
Rozpočtovou změnu č. 118/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
83.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1327  
Rozpočtovou změnu č. 119/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy PD ve výši 
13.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 

 
1328  
Rozpočtovou změnu č. 120/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 117.000 Kč na doplnění bezpečnostních 
prvků ve vnitřním a vnějším prostředí plavecké haly. 
 
1329  
Rozpočtovou změnu č. 121/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši 20.000 Kč z rezervy kultury mezi městem Bílina jako poskytovatelem a „Historickým 
spolkem města Bílina“, jako příjemcem na akci „Pohádkový pivovar a pohádková party“, 
která se konala 27.11.2015. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
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1330  
Rozpočtovou změnu č.122/2015 – navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí – 
zahraniční spolupráce, v celkové výši 48.000 Kč, z rezervy kultury, na zajištění partnerské 
návštěvy zástupců města Bíliny a Městského úřadu Bílina ve městě Stropkov.  
 

1331  
Rozpočtovou změnu č.  123/2015 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o průtokovou dotaci na 
úhradu realizace projektu „Chráníme přírodu?!“ ve výši 31.000 Kč.  
 

1332  
Rozpočtovou změnu č. 124/2015 – přesun finančních prostředků ve výši 99.000 Kč z rezervy 
údržby nebytového hospodářství do rozpočtu Domu dětí a mládeže a Centrální školní jídelny 
na opravy.  
 

1333  
Rozpočtovou změnu č. 125/2015 – přesun finančních prostředků ve výši 13.000 Kč 
v zařízení knihovny z položky otop na položku služby. 
 

1334  
Rozpočtovou změnu č. 127/2015 – financování akce „Zhotovení lentikulárních kalendářů pro 
rok 2016“ ve výši 25.000 Kč bez DPH. 
 

1335  
Rozpočtovou změnu č. 129/2015 – přesun finančních prostředků z odboru stavebního úřadu 
a životního prostředí do rozpočtu investic ve výši 303.000 Kč na odstranění závad v plavecké 
hale v Bílině. 
 

1336  
Rozpočtovou změnu č. 130/2015 – přesun finančních prostředků z odboru stavebního úřadu 
a životního prostředí do rozpočtu odboru nemovitostí a investic na řešení havarijního stavu 
plaveckého bazénu ve výši 406.000 Kč a zároveň rozhodla zadat tuto zakázku společnosti 
AQUATECHNIK Moravia, s. r. o., jako specializovanou. 
 

1337  
Rozpočtovou změnu č. 133/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 600.000 Kč na statické zajištění meziokenních 
vložek stanice LDN B.  
 

1338  
Rozpočtovou změnu č. 136/2015 – přijetí daru od společnosti Severní energetická, a. s., 
Most, ve výši 50.000 Kč, výlučně na financování a podporu cílů obdarovaného, konkrétně na 
sportovní a kulturní účely a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 

1339  
Uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu mezi společností 
Koutecký, s. r. o., Družby 1413, Duchcov, jako provozovatelem a městem Bílina, 
prostřednictvím 10 kusů kontejnerů, za smluvní odměnu ve výši 500 Kč/kontejner/rok s tím, 
že umístnění kontejnerů bude upřesněno s ředitelkou Městských technických služeb Bílina 
a odborem stavebního úřadu a životního prostředí. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 

1340  
Ukončení nájemní smlouvy o nájmu movitých a nemovitých věcí z 2. ledna 2009 uzavřené 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Rekreační a sportovní zařízení s. r. o. 
jako nájemcem ve znění pozdějších dodatků dohodou k 31.12.2015 z důvodu vstoupení 
společnosti od 01.01.2016 do likvidace.   
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1341  
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, platný od 01.01.2016. 
 
1342  
Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
v roce 2016 na 11, v organizačních složkách Kulturní centrum Bílina na 22, Informační 
centrum Bílina na 2, Městská knihovna na 3, Klub důchodců I na 1., Klub důchodců II na 1 
a Pečovatelská služba Bílina na 1. 
 
1343  
Uzavření dohody o centralizovaném zadávání mezi městem Bílina, jako zadavatelem 
a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, jako centrálním zadavatelem, jejímž předmětem 
je provádění zadávacího řízení na produkty Microsoft. Podpisem dohody pověřuje starostu 
města.  
 
1344  
Termíny svatebních obřadů na rok 2016, včetně místa a času konání svatebních obřadů – 
v obřadní síni městského úřadu, dle návrhu předloženého vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí, včetně jmen oddávajících. Svatební obřady se v roce 2016 uskuteční 
v následujících termínech: 
leden   16., 30.   červenec  16., 30. 
únor  13., 27.   srpen    13., 27. 
březen  19.    září    10., 24. 
duben    16., 30.   říjen     15., 29. 
květen  14.    listopad   12., 26. 
červen  11., 25.   prosinec  10.  
 
1345  
Termíny konání vítání občánků na rok 2016, dle návrhu předloženého vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí, vždy v „úterý“ od 14:30 hodin, v následujících termínech: 22.03., 
21.06., 20.09., 13.12. 
 
1346  
Odměnu Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, 
příspěvková organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Čapkova 
869, příspěvková organizace, Bc. Zdeňce Heinrichové, ředitelce Mateřské školy Bílina, 
Síbova 332, příspěvková organizace, Mgr. Ivaně Svobodové, ředitelce Základní školy, Bílina, 
Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Evě Flenderové, ředitelce 
Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
Mgr. Boženě Holkové, ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace, Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava 
Waltera, paní Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, paní Andree 
Sentenské, ředitelce Centrální školní jídelny, Nábřeží 381, příspěvková organizace, paní 
Halce Žáčkové, ředitelce Kulturního centra Kaskáda v Bílině, příspěvková organizace 
v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění, dle 
návrhu členů rady města.    
 
1347  
Odměnu Ing. Olze Roučkové, ředitelce Městských technických služeb Bílina, dle § 134 
zákona č. 262/2006 Sb. 
 
1348  
Převzetí neprodaného zboží na sklad – pohledů (letecké snímky) v souvislosti se zánikem 
příkazní smlouvy uzavřené 31.01.2002 s KC Kaskáda, příspěvková organizace, na prodej 
těchto pohledů. 
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1349  
Odpis zůstatkové hodnoty nepotřebného zboží z účetnictví KC Kaskáda – převod na město 
Bílina, v souvislosti se zánikem příkazní smlouvy uzavřené 07.12.2009, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 03.06.2014, k 31.12.2015, na prodej knih – Bílina. Knihy budou použity v rámci 
propagace města. 
 
1350  
Odpis zůstatkové hodnoty nepotřebného zboží z účetnictví KC Kaskáda – převod na město 
Bílina, v souvislosti se zánikem příkazní smlouvy uzavřené 17.12.2003 na prodej knih – 
Bílinsko na starých mapách, k 31.12.2015. Knihy budou použity v rámci propagace města. 
 
1351  
Organizační řád Městského úřadu Bílina včetně schématu Městského úřadu Bílina, platného 
od 01.01.2016, organizačního schématu města Bíliny platného od 01.01.2016, organizačního 
schématu organizačních složek města platného od 01.01.2016 a schématu metodické řízení 
vedení města platného od 01.01.2016 a zároveň schvaluje stanovení celkového počtu 
zaměstnanců Městského úřadu Bílina dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102  odst. 2 písm. j), 
o obcích, v platném znění, od 01.01.2016 na 98, organizačních složek města v počtu Bytový 
dům – 5, Městská knihovna – 7, Pečovatelská služba Bílina – 8, Kulturní centrum Bílina – 7, 
Informační centrum Bílina – 2, včetně zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené. 

 
1352  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Draci Bílina, o. s., jako příjemcem, na 8. ročník Podkrušnohorského 
poháru, který pořádá oddíl krasobruslení v Bílině 05.12.2015. Bude hrazeno z rezervy pro 
sport.  Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1353  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Regionální rozvojovou 
agenturou Ústeckého kraje, a. s., jako zhotovitelem, na vytvoření aktualizace Strategického 
plánu rozvoje města Bílina.  Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1354  
Žádost paní Dany Subé o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou. 
 
1355  
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu movitých a nemovitých věcí z 2. ledna 2009 
uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Rekreační a sportovní 
zařízení s. r. o. jako nájemcem ve znění pozdějších dodatků, jehož předmětem je pronájem 
pozemku p. č. 617 k. ú. Bílina se stavbou plavecké haly čp. 276 /občanská vybavenost/ za 
roční nájemné 40.000 Kč na dobu určitou do 31.12.2015. Zároveň souhlasí s podmínkami 
v tomto dodatku stanovenými. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
1356  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností TREI Real 
Estate Czech Republic, s. r. o., se sídlem v Praze, Rohanské nábřeží 670/17, jako 
nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemků části p. č. 12/4 o výměře cca 
1 666 m2, p. č. 12/5 o výměře 570 m2 a části p. č. 12/12 o výměře cca 230 m2 vše k. ú. Bílina 
na dobu určitou do 30.04.2023, za účelem provozování obchodního zařízení a parkoviště, za 
cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, 
tj. 75.960 Kč/rok. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1357  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 879 z 18.08.2015, kterým rada města souhlasila 
s návrhem řešení stavu elektroinstalace v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
obsaženým ve zprávě vypracované společností Petr Štětka-Dynoelektro, Hrob, a uložila 
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tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic realizací 
uvedeného řešení, a to do 31.01.2015. 
 
1358  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 983 z 15.09.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním cenové 
nabídky na dokončení opravy chodníku, který tvoří střechu garáží v ulici Aléská  – pozemek 
p. č. 336/99 a cca polovina komunikace p. č. 336/98 v k. ú. Bílina, v souladu se žádostí pana 
Mgr. Jindřicha a Radka Stillera, a to do 31.01.2016. 

 
1359  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 1136 z 29.09.2015, kterým vzala na vědomí 
informaci o návrhu postupu prací při akci „Výstavba předávací/přečerpávací nádrže 
splaškových vod v areálu HNsP Bílina“, předloženou vedoucím odboru nemovitostí a investic 
a uložila 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, a to do 31.01.2016. 

 
1360  
Žádost spolku Kouzelná Jirska, z. s., o uskutečnění sbírky sladkostí a trvanlivých potravin 
a drogérie pro děti z Klokánků Teplice a Ústí nad Labem v Infocentru v Bílině.  

 
II. souhlasí 

 

1361  
Se zjednosměrněním ul. Wolkerova ve směru Pivovarské náměstí – Wolkerova – Mírové 
náměstí od ledna 2016 s tím, že zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucí odboru dopravy zajištěním zpracování studie zklidnění dopravy v centru města a 
vyhodnotit dopady zjednosměrnění ulice Wolkerova.  Taj. (OD) – 29.02.2016 
 

III. zamítá 
 
1362  
Nabídku formy RENGL, s. r. o., Liberec, na pronájem výlepových ploch ve městě Bílina. 

 
IV. odvolává 

 
1363  
Paní Halku Žáčkovou z funkce ředitelky Kulturního centra Kaskáda v Bílině, příspěvková 
organizace, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a to ke dni 
31.12.2015.  
 

V. rozhodla 
 
 
1324  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na odstranění závad 
v plavecké hale v Bílině společnosti PETR ARPÁŠ, s. r. o., jako specializovanou zakázku. 
 
1364  
Vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Statické zajištění 
meziokenních vložek stanice LDN B“ formou výběrového řízení. 
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1365  
Vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akce: 
a) projektová dokumentace – mostek v areálu lázní – parc. č. 1939, 
b) projektová dokumentace – regenerace městské památkové zóny – obchodní dům Praha 

č. p. 46 – oprava fasády, 
c) projektová dokumentace – návrh opatření ke snížení energetické náročnosti objektu ZUŠ 

– výměna oken a zateplení podlah nad posledním podlažím, 
d) projektová dokumentace – návrh sanačních opatření pro 1. PP objektu DDM v Havířské 

ulici.  
 

VI. stanovuje 
 
1366  
Při obřadech a vítání občánků, rovněž při přijetí zahraničních delegací a významných 
návštěv, mohou pro rok 2016, v souladu s § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, závěsný odznak se státním znakem České republiky dále užívat 
místostarostky, členové zastupitelstva dle určení rady města, a tajemník městského úřadu, 
Ing. Ladislav Kvěch, pro účely předávání „Listin o udělení státního občanství ČR“, 
s termínem podání žádosti o udělení státního občanství do 31.12.2014. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   r e v o k o v a t 
 
 
1367  
Usnesení zastupitelstva města č. 274 z 12.12.2013, kterým byl schválen záměr prodeje 
pozemků v k. ú. Bílina-Újezd v jižní části areálu Českého zahrádkářského svazu ZO Bílina 
č. 5 pod Bořněm, Pražské Předměstí, za kupní cenu 20 Kč/m2, s předkupním právem pro 
Český zahrádkářský svaz – ZO Bílina č. 5 pod Bořněm, Pražské Předměstí. 
 
1368  
Usnesení zastupitelstva města č. 240 z 02.10.2014, kterým byl schválen  záměr prodeje 
bytové jednotky č. 2 o velikosti 4 + 1 nacházející se v 1. podlaží, Sídliště Za Chlumem č. p. 
733, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 807/55960 na společných částech 
domu č. p. 733, č. p. 734, č. p. 735 a č. p. 736 a pozemku p. č. 1636/53 k. ú. Bílina 
za sníženou kupní cenu 210.000 Kč, viz usnesení č. 1374. 
 
1369  
Část usnesení č. 216 z 24. září 2015, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemku p. č. 
873 o výměře cca 300 m2 k. ú. Bílina, viz usnesení č. 1377.  
 

 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z r u š i t 
 
 
1370  
Usnesení zastupitelstva města č. 219 z 21.09.2015, kterým byl schválen záměr prodeje 
železobetonových panelů ze zpevněné plochy v lokalitě katastrálního území Chotovenka 
760340 (Světec 567841). 
 
1371  
Usnesení zastupitelstva města č. 239 z 02.10.2014, kterým byl schválen záměr prodeje 
bytové jednotky č. 54 o velikosti 1+1 nacházející se v 8. podlaží, ul. Aléská č. p. 255, 
Pražské Předměstí, Bílina, spolu s podílem o velikosti 169/22404 na společných částech 
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domu č. p. 255 a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina, za sníženou kupní cenu 115.500 Kč 
s tím, že bytová jednotka zůstane v majetku města. Zároveň doporučuje zastupitelstvu města 
uložit tajemníkovi pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic prověřením možnosti 
převedení této bytové jednotky do bytového fondu a změnu z „ubytovny“ na „bytovou 
jednotku“ a nabídnutí této jednotky žadatelům z bytového pořadníku.  
 
1372  
Usnesení zastupitelstva města č. 229 z 02.10.2014, kterým bylo schváleno uzavření 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 je prodej pozemků v k. ú. Bílina – Újezd v  zahrádkářské osadě č. 5, 
a to: p. č. 861/8 o výměře 19 m2, p. č. 861/31 o výměře 20 m2, p. č. 861/50 o výměře 19 m2, 
p. č. 861/51 o výměře 21 m2, p. č. 861/52 o výměře 17 m2, p. č. 861/53 o výměře 21 m2, p. č. 
861/74 o výměře 16 m2, p. č. 861/97 o výměře 20 m2, p. č. 861/110 o výměře 17 m2, p. č. 
861/116 o výměře 17 m2, p. č. 861/117 o výměře 18 m2, p. č. 861/121 o výměře 33 m2, p. č. 
861/122 o výměře 21 m2, p. č. 861/123 o výměře 16 m2, p. č. 861/124 o výměře 50 m2, p. č. 
861/130 o výměře 11 m2, p. č. 861/131 o výměře 22 m2, p. č. 861/132 o výměře 20 m2, p. č. 
861/133 o výměře 22 m2, p. č. 861/134 o výměře 18 m2, p. č. 861/135 o výměře 19 m2, p. č. 
861/154 o výměře 18 m2, p. č. 861/155 o výměře 16 m2, p. č. 861/163 o výměře 23 m2, p. č. 
861/164 o výměře 23 m2, p. č. 861/180 o výměře 18 m2, p. č. 861/181 o výměře 18 m2, p. č. 
861/186 o výměře 16 m2, p. č. 861/187 o výměře 17 m2, p. č. 861/188 o výměře 17 m2, p. č. 
861/189 o výměře 18 m2, p. č. 861/190 o výměře 20 m2, p. č. 861/194 o výměře 19 m2, p. č. 
861/195 o výměře 1 185 m2, p. č. 861/196 o výměře 953 m2, p. č. 861/197 o výměře 469 m2, 
p. č. 861/198 o výměře 1 530 m2, p. č. 861/199 o výměře 20 m2, p. č. 861/214 o výměře 27 
m2, p. č. 861/217 o výměře 18 m2, p. č. 861/235 o výměře 23 m2, p. č. 861/236 o výměře 26 
m2, p. č. 861/249 o výměře 391 m2, p. č. 861/251 o výměře 830 m2, p. č. 861/283 o výměře 
296 m2, p. č. 861/284 o výměře 447 m2, p. č. 861/285 o výměře 271 m2, p. č. 861/325 
o výměře 273 m2, p. č. 861/356 o výměře 550 m2, p. č. 861/357 o výměře 594 m2, p. č. 
861/358 o výměře 839 m2, p. č. 861/384 o výměře 2 528 m2, p. č. 861/408 o výměře 708 m2, 
p. č. 861/409 o výměře 620 m2, p. č. 861/419 o výměře 691 m2, p. č. 861/420 o výměře 625 
m2, p. č. 861/421 o výměře 323 m2, p. č. 861/422 o výměře 543 m2, p. č. 861/423 o výměře 
568 m2, p. č. 861/424 o výměře 369 m2, p. č. 861/425 o výměře 399 m2, p. č. 861/426 
o výměře 569 m2, p. č. 861/427 o výměře 521 m2, p. č. 861/428 o výměře 383 m2, p. č. 
861/429 o výměře 509 m2, p. č. 861/430 o výměře 590 m2, p. č. 861/431 o výměře 493 m2, 
p. č. 861/432 o výměře 383 m2, p. č. 861/484 o výměře 877 m2, p. č. 861/507 o výměře 
15 m2, p. č. 861/508 o výměře 323 m2, p. č. 861/510 o výměře 27 m2, p. č. 861/511 o výměře 
17 m2, p. č. 861/512 o výměře 16 m2, p. č. 861/513 o výměře 26 m2, p. č. 861/514 o výměře 
17 m2, p. č. 861/538 o výměře 31 m2, p. č. 861/539 o výměře 87 m2, p. č. 861/540 o výměře 
6 m2, p. č. 861/541 o výměře 62 m2, p. č. 861/544 o výměře 11 m2, p. č. 861/546 o výměře 
51 m2, p. č. 861/547 o výměře 10 m2, p. č. 861/548 o výměře 124 m2, p. č. 861/550 o výměře 
14 m2, p. č. 861/551 o výměře 1 660 m2, p. č. 861/553 o výměře 69 m2, p. č. 861/554 
o výměře 79 m2, p. č. 861/555 o výměře 78 m2, p. č. 861/556 o výměře 23 m2, p. č. 861/557 
o výměře 316 m2, p. č. 861/558 o výměře 48 m2, p. č. 861/559 o výměře 91 m2, p. č. 861/560 
o výměře 13 m2, p. č. 861/561 o výměře 38 m2, p. č. 861/562 o výměře 54 m2, p. č. 861/563 
o výměře 12 m2, p. č. 861/564 o výměře 4 m2, p. č. 861/565 o výměře 7 m2, p. č. 861/566 
o výměře 259 m2, p. č. 861/567 o výměře 491 m2, p. č. 861/568 o výměře 9 m2, p. č. 861/569 
o výměře 251 m2, p. č. 861/570 o výměře 201 m2, p. č. 861/571 o výměře 1 m2, p. č. 861/572 
o výměře 4 m2, p. č. 861/573 o výměře 74 m2, p. č. 861/574 o výměře 75 m2, p. č. 861/576 
o výměře 366 m2, p. č. 861/577 o výměře 428 m2, p. č. 861/578 o výměře 760 m2, p. č. 
861/579 o výměře 68 m2, p. č. 861/580 o výměře 1 261 m2, p. č. 861/581 o výměře 1 649 m2, 
p. č. 861/583 o výměře 1 058 m2, p. č. 861/584 o výměře 21 m2, p. č. 861/585 o výměře 
1 431 m2, p. č. 861/587 o výměře 655 m2, p. č. 861/588 o výměře 16 m2, p. č. 861/589 
o výměře 4 m2, p. č. 861/590 o výměře 3 m2, p. č. 861/591 o výměře 4 m2, p. č. 861/592 
o výměře 106 m2, p. č. 861/593 o výměře 52 m2, p. č. 861/594 o výměře 7 m2, p. č. 861/595 
o výměře 56 m2, p. č. 861/596 o výměře 33 m2, p. č. 861/597 o výměře 40 m2, p. č. 861/598 
o výměře 279 m2, p. č. 861/600 o výměře 6 m2, p. č. 861/601 o výměře 1 066 m2, p. č. 
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861/605 o výměře 621 m2, p. č. 861/606 o výměře 988 m2, p. č. 861/607 o výměře 278 m2, 
p. č. 861/608 o výměře 202 m2, p. č. 861/609 o výměře 1 647 m2, p. č. 861/610 o výměře 
21 m2, p. č. 861/611 o výměře 38 m2, p. č. 861/612 o výměře 52 m2, p. č. 861/613 o výměře 
8 m2, p. č. 861/614 o výměře 708 m2, p. č. 861/617 o výměře 11 m2, p. č. 861/618 o výměře 
26 m2, p. č. 861/619 o výměře 25 m2, p. č. 861/621 o výměře 15 m2, p. č. 861/622 o výměře 
54 m2, p. č. 861/625 o výměře 232 m2, p. č. 861/626 o výměře 323 m2, p. č. 861/627 
o výměře 129 m2, p. č. 861/628 o výměře 56 m2, p. č. 861/629 o výměře 128 m2, p. č. 
861/630 o výměře 87 m2, p. č. 861/631 o výměře 333 m2, p. č. 861/632 o výměře 341 m2, 
p. č. 861/633 o výměře 261 m2, p. č. 861/634 o výměře 404 m2, p. č. 861/635 o výměře 7 m2, 
p. č. 861/637 o výměře 343 m2, p. č. 861/640 o výměře 433 m2, p. č. 861/641 o výměře 
347 m2, p. č. 861/644 o výměře 407 m2, p. č. 861/645 o výměře 631 m2, p. č. 861/647 
o výměře 17 m2, p. č. 861/648 o výměře 19 m2, p. č. 861/649 o výměře 72 m2, p. č. 861/650 
o výměře 141 m2, p. č. 861/651 o výměře 236 m2, p. č. 861/652 o výměře 23 m2, p. č. 
861/653 o výměře 209 m2, p. č. 861/654 o výměře 430 m2, p. č. 861/655 o výměře 20 m2, 
p. č. 861/656 o výměře 3 m2, p. č. 861/657 o výměře 4 m2, p. č. 861/659 o výměře 61 m2, 
p. č. 861/660 o výměře 1 m2, p. č. 861/663 o výměře 29 m2, p. č. 861/503 o výměře 592 m2 
a p. č. 861/670 o výměře 288 m2 oba oddělené z pozemku p. č. 861/503 na základě 
geometrického plánu č. 483-238/2014 zpracovaného panem Martinem Lankem. Kupní cena 
pozemků činí 20 Kč/m2, tj. 929.300 Kč. Podpisem kupní smlouvy byl pověřen starosta města.  

 
IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 

 
 
1373  
Rozpočtovou změnu č. 131/2015 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 
1.114.000 Kč na zajištění akce „Infrastruktura MŠ Za Chlumem – dopadové plochy“. 

 
1374  
Záměr prodeje bytové jednotky č. 2 o velikosti 4 + 1 nacházející se v 1. podlaží, Sídliště Za 
Chlumem č. p. 733, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 807/55960 na 
společných částech domu č. p. 733, č. p. 734, č. p. 735 a č. p. 736 a pozemku p. č. 1636/53 
k. ú. Bílina za sníženou kupní cenu 100.000 Kč s podmínkou provozování lékařské ordinace 
po dobu 1 roku. V případě doručení více žádostí bude prodej uskutečněn formou obálkové 
metody.   

 
1375  
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Bílina-Újezd v zahrádkářské osadě č. 5, a to: p. č. 861/8 
o výměře 19 m2, p. č. 861/31 o výměře 20 m2, p. č. 861/50 o výměře 19 m2, p. č. 861/51 
o výměře 21 m2, p. č. 861/52 o výměře 17 m2, p. č. 861/53 o výměře 21 m2, p. č. 861/74 
o výměře 16 m2, p. č. 861/97 o výměře 20 m2, p. č. 861/110 o výměře 17 m2, p. č. 861/116 
o výměře 17 m2, p. č. 861/117 o výměře 18 m2, p. č. 861/121 o výměře 33 m2, p. č. 861/122 
o výměře 21 m2, p. č. 861/123 o výměře 16 m2, p. č. 861/124 o výměře 50 m2, p. č. 861/130 
o výměře 11 m2, p. č. 861/131 o výměře 22 m2, p. č. 861/132 o výměře 20 m2, p. č. 861/133 
o výměře 22 m2, p. č. 861/134 o výměře 18 m2, p. č. 861/135 o výměře 19 m2, p. č. 861/154 
o výměře 18 m2, p. č. 861/155 o výměře 16 m2, p. č. 861/163 o výměře 23 m2, p. č. 861/164 
o výměře 23 m2, p. č. 861/180 o výměře 18 m2, p. č. 861/181 o výměře 18 m2, p. č. 861/186 
o výměře 16 m2, p. č. 861/187 o výměře 17 m2, p. č. 861/188 o výměře 17 m2, p. č. 861/189 
o výměře 18 m2, p. č. 861/190 o výměře 20 m2, p. č. 861/194 o výměře 19 m2, p. č. 861/195 
o výměře 1 185 m2, p. č. 861/196 o výměře 953 m2, p. č. 861/197 o výměře 469 m2, p. č. 
861/198 o výměře 1 530 m2, p. č. 861/199 o výměře 20 m2, p. č. 861/214 o výměře 27 m2, 
p. č. 861/217 o výměře 18 m2, p. č. 861/235 o výměře 23 m2, p. č. 861/236 o výměře 26 m2, 
p. č. 861/249 o výměře 391 m2, p. č. 861/251 o výměře 830 m2, p. č. 861/283 o výměře 296 
m2, p. č. 861/284 o výměře 447 m2, p. č. 861/285 o výměře 271 m2, p. č. 861/325 o výměře 
273 m2, p. č. 861/356 o výměře 550 m2, p. č. 861/357 o výměře 594 m2, p. č. 861/358 
o výměře 839 m2, p. č. 861/384 o výměře 2 528 m2, p. č. 861/408 o výměře 708 m2, p. č. 
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861/409 o výměře 620 m2, p. č. 861/419 o výměře 691 m2, p. č. 861/420 o výměře 625 m2, 
p. č. 861/421 o výměře 323 m2, p. č. 861/422 o výměře 543 m2, p. č. 861/423 o výměře 568 
m2, p. č. 861/424 o výměře 369 m2, p. č. 861/425 o výměře 399 m2, p. č. 861/426 o výměře 
569 m2, p. č. 861/427 o výměře 521 m2, p. č. 861/428 o výměře 383 m2, p. č. 861/429 
o výměře 509 m2, p. č. 861/430 o výměře 590 m2, p. č. 861/431 o výměře 493 m2, p. č. 
861/432 o výměře 383 m2, p. č. 861/484 o výměře 877 m2, p. č. 861/507 o výměře 15 m2, 
p. č. 861/508 o výměře 323 m2, p. č. 861/510 o výměře 27 m2, p. č. 861/511 o výměře 17 m2, 
p. č. 861/512 o výměře 16 m2, p. č. 861/513 o výměře 26 m2, p. č. 861/514 o výměře 17 m2, 
p. č. 861/538 o výměře 31 m2, p. č. 861/539 o výměře 87 m2, p. č. 861/540 o výměře 6 m2, 
p. č. 861/541 o výměře 62 m2, p. č. 861/544 o výměře 11 m2, p. č. 861/546 o výměře 51 m2, 
p. č. 861/547 o výměře 10 m2, p. č. 861/548 o výměře 124 m2, p. č. 861/550 o výměře 14 m2, 
p. č. 861/551 o výměře 1 660 m2, p. č. 861/553 o výměře 69 m2, p. č. 861/554 o výměře 
79 m2, p. č. 861/555 o výměře 78 m2, p. č. 861/556 o výměře 23 m2, p. č. 861/557 o výměře 
316 m2, p. č. 861/558 o výměře 48 m2, p. č. 861/559 o výměře 91 m2, p. č. 861/560 o výměře 
13 m2, p. č. 861/561 o výměře 38 m2, p. č. 861/562 o výměře 54 m2, p. č. 861/563 o výměře 
12 m2, p. č. 861/564 o výměře 4 m2, p. č. 861/565 o výměře 7 m2, p. č. 861/566 o výměře 
259 m2, p. č. 861/567 o výměře 491 m2, p. č. 861/568 o výměře 9 m2, p. č. 861/569 o výměře 
251 m2, p. č. 861/570 o výměře 201 m2, p. č. 861/571 o výměře 1 m2, p. č. 861/572 o výměře 
4 m2, p. č. 861/573 o výměře 74 m2, p. č. 861/574 o výměře 75 m2, p. č. 861/576 o výměře 
366 m2, p. č. 861/577 o výměře 428 m2, p. č. 861/578 o výměře 760 m2, p. č. 861/579 
o výměře 68 m2, p. č. 861/580 o výměře 1 261 m2, p. č. 861/581 o výměře 1 649 m2, p. č. 
861/583 o výměře 1 058 m2, p. č. 861/584 o výměře 21 m2, p. č. 861/585 o výměře 1 431 m2, 
p. č. 861/587 o výměře 655 m2, p. č. 861/588 o výměře 16 m2, p. č. 861/589 o výměře 4 m2, 
p. č. 861/590 o výměře 3 m2, p. č. 861/591 o výměře 4 m2, p. č. 861/592 o výměře 106 m2, 
p. č. 861/593 o výměře 52 m2, p. č. 861/594 o výměře 7 m2, p. č. 861/595 o výměře 56 m2, 
p. č. 861/596 o výměře 33 m2, p. č. 861/597 o výměře 40 m2, p. č. 861/598 o výměře 279 m2, 
p. č. 861/600 o výměře 6 m2, p. č. 861/601 o výměře 1 066 m2, p. č. 861/605 o výměře 621 
m2, p. č. 861/606 o výměře 988 m2, p. č. 861/607 o výměře 278 m2, p. č. 861/608 o výměře 
202 m2, p. č. 861/609 o výměře 1 647 m2, p. č. 861/610 o výměře 21 m2, p. č. 861/611 
o výměře 38 m2, p. č. 861/612 o výměře 52 m2, p. č. 861/613 o výměře 8 m2, p. č. 861/614 
o výměře 708 m2, p. č. 861/617 o výměře 11 m2, p. č. 861/618 o výměře 26 m2, p. č. 861/619 
o výměře 25 m2, p. č. 861/621 o výměře 15 m2, p. č. 861/622 o výměře 54 m2, p. č. 861/625 
o výměře 232 m2, p. č. 861/626 o výměře 323 m2, p. č. 861/627 o výměře 129 m2, p. č. 
861/628 o výměře 56 m2, p. č. 861/629 o výměře 128 m2, p. č. 861/630 o výměře 87 m2, p. č. 
861/631 o výměře 333 m2, p. č. 861/632 o výměře 341 m2, p. č. 861/633 o výměře 261 m2, 
p. č. 861/634 o výměře 404 m2, p. č. 861/635 o výměře 7 m2, p. č. 861/637 o výměře 343 m2, 
p. č. 861/640 o výměře 433 m2, p. č. 861/641 o výměře 347 m2, p. č. 861/644 o výměře 
407 m2, p. č. 861/645 o výměře 631 m2, p. č. 861/647 o výměře 17 m2, p. č. 861/648 
o výměře 19 m2, p. č. 861/649 o výměře 72 m2, p. č. 861/650 o výměře 141 m2, p. č. 861/651 
o výměře 236 m2, p. č. 861/652 o výměře 23 m2, p. č. 861/653 o výměře 209 m2, p. č. 
861/654 o výměře 430 m2, p. č. 861/655 o výměře 20 m2, p. č. 861/656 o výměře 3 m2, p. č. 
861/657 o výměře 4 m2, p. č. 861/659 o výměře 61 m2, p. č. 861/660 o výměře 1 m2, p. č. 
861/663 o výměře 29 m2, p. č. 861/503 o výměře 592 m2 a p. č. 861/670 o výměře 288 m2 
oba oddělené z pozemku p. č. 861/503 na základě geometrického plánu č. 483-238/2014 
zpracovaného panem Martinem Lankem, za kupní cenu 31 Kč/m2 s předkupním právem pro 
Český zahrádkářský svaz – ZO Bílina č. 5 pod Bořněm, Pražské Předměstí a podmínkou 
zachování přístupu pro vlastníka pozemku p. č. 861/664 k. ú. Bílina-Újezd. 
 
1376  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/79 o výměře 22 m2, p. č. 23/177  o výměře 22 m2 a p. č. 
23/204 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m2. 
 
1377  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 873 o výměře cca 550 m2 za kupní cenu 100 Kč/m2, 
s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení 
pozemku.  
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1378  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1194/26 o výměře cca 1310 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
200 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemku. 
 
1379  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2002 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2, jehož 
součástí je stavba s  čp. 124 objekt bydlení a části p. č. 2001/1 zeleň o výměře cca 70 m2 

k. ú. Bílina za cenu v místě obvyklou, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitostí, 
s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení 
pozemku.  

 
1380  
Záměr prodeje pozemků p. č. 1688/2 o výměře 24 m2, p. č. 1688/3 o výměře 15 m2 za kupní 
cenu dle cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 200 Kč/m2 a části pozemku p. č. 
1683/96 o výměře cca 350 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 181,50 Kč/m2 s tím, že si žadatel 
nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemků. 
 
1381  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 873 o výměře cca 417 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
100 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na 
oddělení pozemku.  
 
1382  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Yvonou Vyskočilovou 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 873/7 o výměře 511 m2 
odděleného z pozemku p. č. 873 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2857-
401/2015 zpracovaného společností KS GEODEZIE, s. r. o., Teplice za kupní cenu 
100 Kč/m2, tj. 51.100 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.    
 
1383  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Petrem Bittnerem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 907/29 o výměře 71 m2 

odděleného z pozemku p. č. 907/12 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2839-
17/2015 zpracovaného panem Jakubem Charvátem, Hrobčice, za kupní cenu 120 Kč/m2, 
tj. 8.520 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 

 
1384  
Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy předmětem smlouvy je 
prodej pozemku p. č.1683/255 o výměře 2 852 m2 odděleného z pozemku p. č. 1683/96 k. ú. 
Bílina na základě geometrického plánu č. 2866-283/2015 zpracovaného panem Martinem 
Lankem, Teplice, za kupní cenu 181,50 Kč/m2, tj. 517.638 Kč, a zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě. Smlouva bude uzavřena mezi městem Bílina jako prodávajícím 
a oprávněným z věcného břemene a společností SORTING Solutions, s. r. o., se sídlem 
v Bílině, Bílinská 915, jako kupujícím a povinným z věcného břemene. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1385  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Základní školou praktickou, Bílina, jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod 
movitého majetku v celkové hodnotě 3.385 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města.  
 
1386  
Zřizovací listinu organizační složky města Kulturní centrum Bílina, se sídlem Želivského 54/7, 
418 01 Bílina. 
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1387  
Zřizovací listinu organizační složky města Informační centrum Bílina, se sídlem Břežánská 
50/4, 418 01 Bílina. 
     
1388  
Zřizovací listinu Městských technických služeb Bílina, s účinností od 01.01.2016. 
 
1389  
Program podpory sportovních organizací vlastnící nemovitý majetek, dle návrhu 
předloženého vedoucí odboru školství, kultury a sportu, s účinností od 01.01.2016.  
 
1390  
Částečné prominutí odvodu finančních prostředků organizace Draci Bílina, o. s., ve výši 
zadržených finančních prostředků v roce 2013 v částce 61.435 Kč a v roce 2014 v částce 
217.796 Kč. Současně doporučuje zastupitelstvu města uznat dodatečně doložené výdaje na 
odměny trenérům v roce 2014 jako oprávněné v částce 97.634 Kč a doporučuje 
zastupitelstvu města o tuto částku snížit odvod. Draci Bílina, o. s., tak budou povinni 
v prodlouženém termínu do 31.12.2016 uhradit do rozpočtu města částku ve výši 79.695 Kč 
za rok 2013 a ve výši 53.972 Kč za rok 2014 za porušení rozpočtové kázně, v souladu s § 22 
odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. 

 
X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   n e s c h v á l i t 

 
1391  
Návrh rozpočtu města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2016 v této výši: 
 
Celkové příjmy ve výši:             264.987.000 Kč 
Financování ve výši:                    52.328.000 Kč 
Celkové výdaje ve výši:             317.315.000 Kč  
Rada města zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí finančního odboru 
zpracováním pravidel rozpočtového provizoria do příštího zasedání rady a zastupitelstva 
města.         Taj. (FO) – 08.12. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 

 
1392  
Žádost manželů Ondřeje a Mgr. Hany Drábkových o prodej pozemku p. č.  1676/22 o výměře 
114 m2 a části pozemku p. č. 1676/2 o výměře cca 2000 m2 k. ú. Bílina.   

 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   v y d a t 

 
1393  
Etický kodex člena Zastupitelstva města Bíliny, dle návrhu předloženého členem rady města, 
Bc. Jiřím Eliášem.  

 
XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 

 
1394  
Rezignaci MUDr. Jaroslava Čermáka (N-BÍLINA) na mandát člena Zastupitelstva města 
Bíliny, a to k 11.11.2015. 
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1395  
Prohlášení Mgr. Anny Spáčilové (N-BÍLINA) členkou Zastupitelstva města Bíliny 
k 12.11.2015.  
 
1396  
Rezignaci Mgr. Anny Spáčilové (N-BÍLINA) na mandát členky Zastupitelstva města Bíliny, 
a to k 18.11.2015. 
 
1397  
Prohlášení Mgr. Martina Sýkory (N-BÍLINA) členem Zastupitelstva města Bíliny k 19.11.2015, 
s náležitostmi složení slibu na zasedání zastupitelstva města 17.12.2015.  

 
1398  
Rezignaci Mgr. Marka Tapšíka, LL.M. (ANO 2011) na mandát člena Zastupitelstva města 
Bíliny, a to k 19.11.2015. 
 
1399  
Prohlášení paní Vladimíry Weinholdové (ANO 2011) členkou Zastupitelstva města Bíliny 
k 20.11.2015, s podmínkou pominutí neslučitelnosti funkcí, v souladu s § 55 odst. 6 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 
znění.  

 
XIV. bere na vědomí 

 
1400  
Zrušení termínu zasedání rady města, které se mělo uskutečnit 24. listopadu 2015, z důvodu 
nadpolovičního počtu omluvených. 
 
1401  
Možné varianty pro zřízení manipulační plochy za účelem vykonávání zvláštních jízdních 
úkonů pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů zařazených do skupiny vozidel AM, 
A1, A2 a A s tím, že rada města doporučuje variantu č. 1 – prostor v objektu bývalých 
kasáren.  

 
1402  
Informaci k plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 31.10.2015, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady 
města o realizovaných a případně plánovaných vydávání povolení k výkopovým pracím na 
území města Bíliny. 
 
1403  
Odborný posudek zpracovaný společnosti GALIE, s. r. o., týkající se smluv o životním 
pojištění uzavřených zaměstnanci městského úřadu Bílina.  
 
1404  

Informaci o nabídkách telekomunikačních služeb společnostmi T-mobile, Vodafone a O2 pro 
město Bílina a jeho příspěvkové organizace.  
 
1405  
Požadavek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na navýšení úvazků na odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2016 a zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucí odboru zpracováním personální koncepce svého odboru.  
        Taj. (OSVaZ) – 29.02. 
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1406  
Informace vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví o návrhu na změnu pracovní doby 
v organizační složce Pečovatelská služba Bílina od 01.04.2016 a souhlasí s rozšířením 
služeb pro potřeby uživatelů organizační složky v pracovní dny, o sobotách, nedělích 
a svátcích. 
 
1407  
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o přijetí Petice „Proti napojení nově 
budované silnice z Bíliny do Kostomlat na ulici Litoměřickou“.  
 
1408  
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o přijetí Petice „Za zákaz vjezdu 
nákladních aut v obou směrech bez výjimky v ulici Břežánská“.  
 
1409  
Informaci k plnění usnesení rady města č. 981 z 15.09.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo připravit podklady pro vypsání výběrového nebo poptávkového 
řízení na poskytovatele bankovních služeb pro město Bílina a ostatní organizace zřízené 
městem. Zároveň schvaluje prodloužení termínu plnění tohoto usnesení do 31.01.2016. 
 
1410  
Splnění usnesení č. 984 z 15.09.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
připravit do listopadového zasedání zastupitelstva města etický kodex člena Zastupitelstva 
města Bíliny s tím, že s návrhem budou nejdříve seznámeni všichni členové zastupitelstva 
města a případně bude tento návrh doplněn o jejich připomínky a návrhy. 
 
1411  
Splnění usnesení č. 1213 z 27.10.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předložit návrh zřizovací listiny pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a zřizovací 
listinu pro organizační složku Informační centrum Bílina, a to v případě zřízení těchto 
organizačních složek Zastupitelstvem města Bílina 05.11.2015. 
 
1412  
Splnění usnesení rady města č. 1282 z 10.11.2015, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo zveřejnit návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her, předložený pracovní skupinou pro vytvoření nové obecně 
závazné vyhlášky, na úřední desce a internetových stránkách města, a to z důvodu 
transparentnosti a v souladu se stanoviskem ÚOHS, k případným návrhům a připomínkám 
veřejnosti.   
 
1413  
Plnění usnesení č. 1145 z 13.10.2015, kterým bylo uloženo tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic přípravou nové směrnice o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, s tím, že na jednání o obsahu této 
směrnice budou pozvání zástupci jednotlivých politických hnutí a stran. Návrh směrnice bude 
předložen do jednání rady města, která se uskuteční 24. listopadu 2015 s tím, že termín 
plnění usnesení bude prodloužen do 31.03.2016. 
 
1414  
Informace k zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných městem Bílina a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním 
zabezpečení vstupů do budov mateřských škol zřizovaných městem Bílina, dle předloženého 
návrhu.        Taj. (ONI) – 31.05. 

 
1415  
Nabídku ke spolupráci v oblasti videoreportáží předloženou panem Otou Schneiderem.  
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1416  
Zápis ze sociálně zdravotní komise z 11.11.2015. 
 
1417  
Informace ze zahraniční služební cesty do polského partnerského města Jaraczewa, která 
se uskutečnila 11.11.–12.11.2015 
 
1418  
Informace ze zahraniční služební cesty do slovenského partnerského města Stropkov, která 
se uskutečnila 18.11.– 20.11.2015. 

 
 

  XV. stahuje z programu 
 
1419  
Materiál č. 735 – žádost jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, o proplacení faktur. 
 
1420  
Materiál č. 811 – žádost ředitele společnosti o zrušení usnesení zastupitelstva města, kterým 
bylo rozhodnuto o vystoupení z obecně prospěšné společnosti TERRA NATURA.  

 
1421  
Mat. č. 805 – nákup čistícího stroje do Zelené haly v Bílině. 
 
 

__________________________________ 
 
 

RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina  

 

I. ukládá 
 
1422  
Jednateli společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, připravit podklady pro 
schválení změn společenské smlouvy Zastupitelstvem města Bíliny. HNsP – 08.12. 

 
II. schvaluje 

 
1423  
Podnikatelský plán společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na rok 
2016, dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, RNDr. Jaroslavem Herzingerem.  
 
1424  
Odpis nedobytných pohledávek společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
za rok 2013–2014, v celkové výši 47.792 Kč, dle návrhu předloženého jednatelem 
společnosti, RNDr. Jaroslavem Herzingerem.  
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III. bere na vědomí 

 
1425  
Splnění usnesení č. 619 z 30.06.2015, kterým bylo jednateli společnosti uloženo připravit 
materiály pro orgány města, potřebné pro změnu společenské smlouvy – rozšíření předmětu 
podnikání Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., o poskytování sociálních služeb 
(sociální péče) v domovech pro seniory a změna členů dozorčí rady.  
 
1426  
Informaci jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
RNDr. Jaroslava Herzingera, o výběru společnosti Auditep, s. r. o., Bílina, pro zpracování 
auditu hospodaření společnosti za rok 2015.  
 
1427  
Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
z 25.11.2015. 
 
1428  
Aktuální organizační schéma společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 

 

__________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 
 

I. schvaluje 
 

 
1429  
Uzavření smlouvy o výkonu funkce likvidátora mezi společností Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., a paní Ing. Růženou Kittlovou, jako likvidátorem, s účinností od 
01.01.2016, dle předloženého návrhu. Podpisem smlouvy pověřuje jednatelku společnosti.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Veronika Horová 

1. místostarostka města 
Mgr. Zuzana Bařtipánová 
2. místostarostka města 


