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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 29. schůze v roce 2015, 
konané 8. prosince 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
1430 Taj.   22.12. 
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.: 1391, 1422 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
1430  
Tajemníkovi městského úřadu připravit podklady pro zveřejnění záměru pronájmu budov 
v objektu bývalé skládky Chotovenka, jejichž součástí bude i vyjádření ředitelky Městských 
technických služeb Bílina.       Taj. – 22.12. 

 
 

II. schvaluje 
 
1431  
Rozpočtovou změnu č. 126/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 118.000 Kč na nákup podlahového mycího 
automatu HAKO B 30 do Zelené haly v Bílině. 
 
1432  
Rozpočtovou změnu č. 132/2015 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
8.007 Kč pro Lesy ČR, s. p., lesní správa Litoměřice a Litvínov.  
 
1433  
Rozpočtovou změnu č. 134/2015 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu 
Pečovatelské služby Bílina, ve výši 1.000 Kč. 
 
1434  
Rozpočtovou změnu č. 135/2015 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Klubu 
důchodců I., ve výši 8.000 Kč, z důvodu jiného rozpočtového zařazení. 
 
1435  
Rozpočtovou změnu č. 137/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši  55.000 Kč z údržby bytového hospodářství na 
údržbu zařízení KD Fontána. 
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1436  
Rozpočtovou změnu č. 138/2015 – navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí – 
propagace města, v celkové výši 16.000 Kč z rezervy kultury, na zajištění nákupu 500 ks 
stolních kalendářů. 
 
1437  
Rozpočtovou změnu č. 139/2015 – přesun finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 
oboru nemovitostí a investic na rok 2015 z akce 14-85 Sanace suterénu ZŠ Lidická na 
novou akci 15-26 Diagnostika, čištění a geodetické zaměření stávající dešťové kanalizace 
vedoucí z areálu společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, do Žižkova 
údolí, ústící do vodního toku Syčivka, v celkové výši 80.000 Kč.  
 
1438  
Rozpočtovou změnu č. 140/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské policie Bílina, v celkové výši 155.000 Kč. 
 
1439  
Rozpočtovou změnu č. 141/2015 – přijetí daru od ČEZ Teplárenská, a. s., ve výši 100.000 Kč 
na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Čapkova Bílina“ a zároveň schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 143/2015 – dofinancování akce „Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ 
Čapkova, Bílina“, ve výši 198.000 Kč. 
 
1440  
Rozpočtovou změnu č. 142/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD ve výši  
46.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic – Projekt statického zajištění meziokenních 
vyzdívek ve 2. NP budovy F (LDN B) v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
1441  
Rozpočtovou změnu č.146/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic, na novou akci 15-27 „Nákup šatních skříněk – plavecká hala“ 
ve výši 210.000 Kč. 
 
1442  
Rozpočtovou změnu č. 148/2015 – navýšení rozpočtu KC Kaskáda v celkové částce 
398.000 Kč, v tomto členění: MP na platy 118.000 Kč, odvody 103.000 Kč, odstupné 
177.000 Kč s tím, že tato celková částka bude uvolněna až po výsledku výběrového řízení na 
zaměstnance Informačního centra Bílina. 
 
1443  
Žádost KC Kaskáda o přesun finančních prostředků z fondu investic na rezervní fond ve výši 
100.000 Kč. Finanční prostředky budou použity na pořízení ubrusů, bistro stolků, potahů na 
bistro stolky a dekorací.  
 
1444  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Draci Bílina, o. s., jako příjemcem ve výši 49.900 Kč na dopravu, rozhodčí a zdravotní službu 
na mistrovské zápasy v prosinci 2015. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
1445  
Žádost Draci Bílina, o. s., o prodloužení termínu pro vyúčtování částky ve výši 18.000 Kč, 
poskytnuté v rámci veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace (5.000 Kč na rozhodčí, 
3.000 Kč na povinnou zdravotní službu, 10.000 Kč na dopravu na mistrovské zápasy)  do 
15.01.2016. 
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1446  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Draci Bílina, o. s., jako příjemcem ve výši 40.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na 
dopravu do Švédska – mezinárodní hokejový turnaj Niklas Lindstrom v prosinci 2015. Bude 
hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1447  
Žádost MŠ Čapkova o použití vlastního fondu investic na přípravu povrchu a podkladní vrstvy 
a jeho vybudování pod herní prvek „CHOBOTNICE“:   
a) povrch ve výši 64.951,59 Kč,  
b) podkladní vrstva ve výši 39.216,71 Kč.    
Celková výše zapojení fondu investic činí 104.168,30 Kč.  
 
1448  
Žádost KC Kaskáda o použití vlastního fondu investic na nákup tohoto technického vybavení:   
a) 2 ks teleskopických stativů na uchycení reproduktorů v prostoru Fenix AT 04B ve výši 

158.079,61 Kč, 
b) zesilovač QSC  PL380 ve výši 73.000 Kč,  
c) 3 ks mikrofonů SHURE  BETA 87A ve výši 26.970 Kč,  
d) 2 ks hlavových bezdrátových mikrofonů Senheizer EW 152 B G3 s přijímačem ve výši 

35.000 Kč, 
e) 2 ks ručního bezdrátového mikrofonu k setu EW 152 SKM300 865 B G3 ve výši 27.076 Kč, 
f) 3 ks stojanů na mikrofon ve výši 5.400 Kč, 
g) kufr na mikrofony ve výši 900 Kč, 
h) 3 ks zesilovačů pro kino QSC GX5 ve výši 35.700 Kč, 
i) 2 ks basových boxů RCF TTS28 ve výši 68.000 Kč, 
Celková výše zapojení fondu investic činí 430.125,61 Kč. 
 
1449  
Práva a povinnosti vedoucí organizační složky a úkoly organizační složky Kulturní centrum 
Bílina. 
 
1450  
Práva a povinnosti vedoucí organizační složky a úkoly organizační složky Informační centrum 
Bílina. 
 
1451  
Ceník inzerce měsíčníku Bílinský zpravodaj na rok 2016. Ceny bez DPH jsou následovné:   
a) 200x280 mm – 6.000 Kč (celá strana) 
b) 200x280 mm – 3.000 Kč (1/2 strana šířka) 
c) 98x250 mm   – 3.000 Kč (1/2 strana výška) 
d) 98x135 mm   – 1.000 Kč (1/4 strany) 
e) 200x64 mm   –    700 Kč 
f) 98x64 mm     –    200 Kč (vizitka) 
 
1452  
Uzavření smlouvy o poskytnutí motorového vozidla pro služební a soukromé účely mezi 
městem Bílina a Mgr. Veronikou Horovou, místostarostkou města, jako uživatelem. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1453  
Záměr výpůjčky fotbalového hřiště s umělým povrchem na parcele č. 1907, na dobu určitou 
od 01.01.2016 do 31.12.2016. 
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1454  
Ukončení smlouvy o nájmu sportovní haly „Zelená hala“ uzavřené 28.08.2015 mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., jako 
nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku p. č. 581/2, jehož součástí je stavba objekt 
občanské vybavenosti č. p. 374, a pozemku p. č. 581/6 k. ú. Bílina, dohodou, k 31.12.2015, 
z důvodu vstoupení společnosti od 01.01.2016 do likvidace.   
 
1455  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700071844/2/VB, týkající se stavby 
s názvem „Reko MS Bílina – ul. Komenského + 1“, mezi městem Bílina jako stranou povinnou 
a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem,  Klíšská 940, PSČ 401 17 
IČ: 27295567 zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s. r. o. se sídlem Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 jako stranu oprávněnou z věcného břemene. 
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 77.198 Kč 
včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
1456  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700071371/1/VB, týkající se stavby 
s názvem „Reko MS Bílina – Mírové náměstí“, mezi městem Bílina jako stranou povinnou 
a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem,  Klíšská 940, PSČ 401 17 
IČ: 27295567 zastoupenou společnoctí RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 jako stranu oprávněnou z věcného břemene. 
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 112.303,73 Kč 
včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 
1457  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-4014119/001, 
týkající se stavby nové rozpojovací skříně a kabelového vedení NN, která se dotkne pozemků 
p. č. 336/11, 336/101, vše k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem se sídlem v Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, IČ 24729035, jako stranou budoucí oprávněnou, zastoupenou na základě plné 
moci společností OMEXON GA Energo, s. r. o., Na Střílně 1929/8, Bolenec, Plzeň, PSČ 
323 00, IČ: 49196812. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude 
provedena jednorázově za dohodnutou částku 100 Kč/bm + 1.000 Kč rozvodová skříň (bez 
DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   

 
1458  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800082843/3/BVB/P, 
týkající se stavby přeložky plynárenského zařízení – středotlakého plynovodu a 4 přípojek, 
která se dotkne pozemků p. č. 623/1, 482/4, 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 IČ: 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s. r. o., se 
sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 jako stranu oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude 
provedena jednorázově za dohodnutou částku 100 Kč/bm (bez DPH). Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.   
 
1459  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700072005_1/BVB, 
týkající se stavby „Reko MS Bílina – 5. května“, která se dotkne pozemků p. č. 166, k. ú. Bílina 
a pozemků p. č. 26/1, 26/3, 26/6, 27/1, 27/4, 399/8, 401/52-4, 401/103, 401/138-9, 401/151, 
1000/2 vše k.ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností RWE 
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GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17 IČ 27295567, 
zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311 jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově na základě 
znaleckého posudku vypracovaného na náklady budoucího oprávněného po vybudování 
stavby. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.   
 
1460  
Neúčtovat poplatek z prodlení panu Janu Dunkovi za opožděně uhrazený nedoplatek 
vyúčtování vody, otopu a služeb za rok 1996, ve výši 15.190 Kč. 
 
1461  
Zveřejnění záměru výpůjčky  prostoru sloužícího  podnikání  o celkové  výměře 26,90 m2 na 
adrese M. Švabinského 831, Bílina, pro účel využití jako služebna Městské policie Bílina. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 01.01.2016 na dobu určitou jednoho roku. 
 
1462  
Jednací řízení bez uveřejnění dle zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k zakázce 
„Stanice LDN A a B HNsP Bílina“. 
 
1463  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností HAVI, s. r. o., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku jsou dodatečné práce 
k veřejné zakázce „Stanice LDN A a B HNsP Bílina“. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
1464  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností 4 SOFT, s. r. o., jako zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení termínu pro 
konečné vyúčtování díla do 18.12.2015. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
1465  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 97 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní 
Alenkou Šmrhovou, bytem 5. května 264, Bílina, jako nájemcem. Předmětem smlouvy je 
pronájem prostoru sloužícího podnikání  na adrese Žižkovo náměstí 58, Bílina, o celkové 
výměře 68,82 m2 s využitím jako kadeřnictví. Smlouva bude ukončena k 31.03.2016.  
 
1466  
Nákup podlahového mycího automatu HAKO B 30 do Zelené haly v Bílině. 
 
1467  
Odměnu Mgr. Boženě Holkové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace, v souladu s § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, ve výši dle návrhu členů rady města. 
 
1468  
Harmonogram zasedání Rady města Bíliny na rok 2016, dle návrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 
leden  12.   červenec 19. 
únor  9., 23.   srpen  9., 30. 
březen  8., 22.   září  20. 
duben  5., 19.   říjen  11., 25. 
květen  3., 17., 31.  listopad 8., 22. 
červen  14., 28.  prosinec 6., 20.  
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1469  
Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení dle uvedených 
podmínek pro rok 2016. Rada města zároveň pověřuje finanční odbor a odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí ke zpracování návrhu jeho vyhodnocení a předložení zastupitelstvu 
města ke schválení. 
 
1470  
Uzavření smluv o výpůjčce mezi městem Bílina jako půčitelem a panem Pavlem Bártou, 
panem Lukášem Brázdou Bc., panem Jindřichem Brunclíkem Ing., panem Josefem Černíkem, 
paní Pavlínou Eliášovou, panem Josefem Horáčkem, paní Miroslavou Chodounskou, paní 
Neděždou Maurerovou, paní Marií Merbsovou, panem Václavem Mojžíšem, panem Pavlem 
Prchalem, panem Zdeňkem Rendlem Mgr. MBA, panem Martinem Sýkorou Mgr., panem 
Kamilem Šrámkem, panem Reném Štěpánkem Mgr. MBA, panem Jiřím Urbánkem, paní 
Vendulou Vodičkovou na tablety Lenovo IdeaTab MIX 300 vč. micro SD karty.  Smlouvy 
o výpůjčce se uzavírají na dobu určitou, po dobu volebního období let 2015–2018. Podpisem 
smluv o  výpůjčce pověřuje starostu města. 
 
 

III. neschvaluje 
 
1471  
Uzavření příkazní smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Bílina jako příkazcem 
a Advokátní kanceláří Dostál & Sorokáč, se sídlem Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1, jako 
příkazníkem. Předmětem smlouvy je zastupování ve věci vedené  u Krajského soudu v Brně 
pod sp. zn. 30 Af 111/2013, u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 11 C 231/2013 
a u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 117 C 36/2013. 
 
 

IV. nesouhlasí 
 
1472  
S udělením plné moci panu Mgr. Jiřímu Dostálovi, Advokátní kancelář Dostál & Sorokáč, 
se sídlem Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1, aby za město Bílinu jednal ve věci vedené 
u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 Af 111/2013, u Okresního soudu v Teplicích pod 
sp. zn. 11 C 231/2013 a u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 117 C 36/2013. 
 
 

V. odvolává 
 
1473  
Plnou moc z 04.12.2013 uzavřenou mezi městem Bílina, jako zmocnitelem a Advokátní 
kanceláří Dostál & Sorokáč, jako zmocněncem ve věci vedené u Okresního soudu v Teplicích 
pod sp. zn. 117 C 36/2013 schválenou na základě mandátní smlouvy z 03.06.2011.  
 
1474  
Plnou moc z 09.12.2013 uzavřenou mezi městem Bílina, jako zmocnitelem a Advokátní 
kanceláří Dostál & Sorokáč, jako zmocněncem ve věci vedené u Okresního soudu v Teplicích 
pod sp. zn. 11 C 231/2013 schválenou na základě mandátní smlouvy z 03.06.2011.  
 
1475  
Plnou moc z 03.01.2014 uzavřenou mezi městem Bílina, jako zmocnitelem a Advokátní 
kanceláří Dostál & Sorokáč, jako zmocněncem ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod 
sp. zn. 30 Af 111/2013 schválenou na základě mandátní smlouvy z 03.06.2011.  
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VI. zamítá 
 
 
1476  
Žádost Motoklubu Bílina o znovuobnovení výpůjčky budov v objektu bývalé skládky 
Chotovenka. 
 

VII. jmenuje 
 
1477  
Paní Martinu Tuháčkovou do funkce „Vedoucí organizační složky Kulturní centrum Bílina“, 
v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, na návrh tajemníka městského úřadu, s účinností od 01.01.2016. 
 
1478  
Paní Ladu Laiblovou do funkce „Vedoucí organizační složky Informační centrum Bílina“, 
v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, na návrh tajemníka městského úřadu, s účinností od 01.01.2016. 
 
1479  
Mgr. Dagmar Axamitovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy, Bílina, Aléská 
270, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále pak ve smyslu 
ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 
01.01.2016.  
 
 

VIII. určuje 
 
1480  
Plat a jeho složky Mgr. Dagmar Axamitové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres 
Teplice, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením 
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, dle návrhu členů rady 
města, s účinností od 01.01.2016.   
 

 
IX. rozhodla 

 
 
1481  
Zrušit zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Grafické zpracování a tisk 
městského zpravodaje BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ“.  
 
1482  
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 službu: 
Grafické zpracování a tisk městského zpravodaje Bílinský zpravodaj, ve formátu A4, novinový 
papír, CMYK 12, celobarevný, 24 stran. 
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1483  
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 akci 
„Zpracování územní studie – Teplické Předměstí“. 
 
1484  
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 akci 
„Zpracování územní studie – Pod Chlumem“. 
 
1485  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Umístění psů a koček odchycených na 
území města Bílina v útulku pro rok 2016“, na základě poptávkového řízení, Útulku pro 
opuštěná zvířata Jimlín, David Kubalík, Jimlín 147, Louny 440 01. Podpisem smluv o dílo 
pověřuje starostu města. 
 
1486  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování lesních hospodářských osnov pro 
zařizovací obvod Bílina“, na období od 01.01.2017 do 31.12.2026, na základě výběrového 
řízení společnosti EKOLES-PROJEKT, s. r. o., Mládí 4024/15a, 466 04 Jablonec nad Nisou. 
Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
1487  
Zadat zakázku malého rozsahu „Diagnostika, čištění a geodetické zaměření stávající dešťové 
kanalizace vedoucí z areálu společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, do 
Žižkova údolí ústící do vodního toku Syčivka firmě MEBIKAN, spol. s r. o. Podpisem smlouvy 
o dílo pověřuje starostu města.  
 
1488  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vybudování workoutového hřiště v Bílině“ 
firmě ENUMA ELIS, s. r. o., dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, formou poptávkového řízení. Podpisem 
smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
1489  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu formou poptávkového řízení na akci „Dodávka 
nových šatních skříněk do objektu plavecké haly“ firmě Škola-servis, Mgr. Břetislav Baar, 
Ostrava. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
1490  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Rekonstrukce rozvodů NN, rozvaděče 
RH-1 a rozvody v přízemí HNsP Bílina“ firmě Dynoelektro, Hrob. Podpisem smlouvy o dílo 
pověřuje starostu města. 
 
1491  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Provádění 
vodoinstalačních prací“ je nabídka firmy ESOX ETC, s. r. o., Račín. Druhou v pořadí je nabídka 
firmy ALLKON, s. r. o., Meziboří. Třetí v pořadí je nabídka firmy D&D Projekt, s. r. o., Bílina. 
Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
1492  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Provádění 
topenářských prací“ je nabídka firmy ESOX ETC, s. r. o., Račín. Druhou v pořadí je nabídka 
firmy ALLKON, s. r. o., Meziboří. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
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1493  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Ostraha 
majetku v areálu Lázně Kyselka“ je nabídka firmy HENIG-security servis, s. r. o., Česká Lípa.  
Druhou v pořadí je nabídka firmy SUNIX SAFE LIFE, s. r. o., Karviná. Třetí v pořadí je nabídka 
firmy DAGO-bezpečnostní služba, s. r. o., Mariánské Radčice. Podpisem smlouvy o dílo 
pověřuje starostu města. 
 
1494  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
havarijního stavu pěší komunikace/chodníku v lokalitě PP II – ulice Mírová a Tylova“ je nabídka 
firmy PETR ARPÁŠ s. r. o. Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy BATASPOL, s. r. o., Háj 
u Duchcova. Třetí v pořadí je nabídka firmy Bajger, s. r. o., Trmice. Podpisem smlouvy o dílo 
pověřuje starostu města. 
 
1495  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava pěší 
komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem ulice Litoměřická“ je nabídka firmy ŽEJDLÍK 
JOSEF Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. Třetí v pořadí 
je nabídka firmy BATASPOL, s. r. o., Háj u Duchcova. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje 
starostu města. 
 
1496  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Oprava 
havarijního stavu pěší a pojezdové komunikace/chodníku v lokalitě Teplické 
předměstí/Havířská, bezbariérový přístup k Domu s pečovatelskou službou Bílina“ je nabídka 
firmy PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy ŽEJDLÍK JOSEF Bílina. 
Třetí v pořadí je nabídka firmy STOSTAV, s. r. o., Teplice. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje 
starostu města. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

 
1497  
Rozpočtovou změnu č. 102/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na dodatečné práce v pavilonu LDN B v Hornické 
nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ve výši 983.000 Kč vč. DPH.  
 
1498  
Rozpočtovou změnu č. 128/2015 – přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 119.000 Kč. 
 
1499  
Rozpočtovou změnu č. 145/2015 – přijetí daru od ČEZ, a. s., v celkové výši 1.135.000 Kč na 
materiální podporu žáků prvních tříd a na zlepšení infrastruktury v MŠ Za Chlumem.  Podpisem 
o poskytnutí finančního daru doporučuje pověřit starostu města. 
 
1500  
Rozpočtovou změnu č. 149/2015 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci 
„Rekonstrukce rozvodů NN, rozvaděče RH-1 a rozvody v přízemí HNsP Bílina“ ve výši 
2.800.000 Kč vč. DPH. 
 
1501  
Komunitní plán města Bíliny na období let 2016–2018. 
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1502  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako příjemcem ve výši 129.000 Kč na odměny pro trenéry 
mládeže, nákup sad dresů pro týmy přípravek a žáků. Bude hrazeno z rezervy pro sport. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1503  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Atletickým klubem Bílina jako příjemcem ve výši 129.000 Kč na odměnu pro trenéry 
mládeže, nákup dresů a atletického náčiní a nářadí. Bude hrazeno z rezervy pro sport. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1504  
Žádost jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o prominutí 
úroků z prodlení ve výši 71.236,99 Kč, z půjčky poskytnuté na základě smlouvy uzavřené 
23.04.2010 mezi městem Bílina jako půjčitelem a společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
1505  
Žádost pana Tomáše Prajky o odpuštění náhrady nákladů zaplacené městem Bílina ve výši 
21.168 Kč, za umístění kočky v Útulku pro opuštěná zvířata Jimlín, z důvodu neprokázání 
vlastnického práva.      
 
1506  
Společenskou smlouvu společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, kterou 
se doplňuje čl. III. – předmět podnikání společnosti o písmeno f) ve znění: Sociální služby 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a snižuje 
počet členů dozorčí rady z 5 na 3.  
 
1507  
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny v roce 2016, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v těchto termínech: 
28. ledna, 03. března, 14. dubna, 23. června, 08. září, 03. listopadu, 15. prosince. 
 
1508  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 308 z 05.11.2015, kterým bylo místostarostce pro věci 
investiční uloženo zajistit doplnění povodňového plánu o způsob, jakým bude zajišťováno 
čištění hrubých česlí na vodním toku Syčivka  od 1. SPA výše.  
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města stanovit 
 
1509  
Pravidla rozpočtového provizoria na období od 01.01.2016, do doby schválení rozpočtu na rok 
2016, dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru,. 

 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat 
 
 
1510  
Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných 
her, kterou se zároveň zruší obecně závazná vyhláška č. 7/2015. 
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XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
 
 
1511  
Pověření pana Marcela Špičky plněním některých úkolů při řízení Městské policie Bílina 
spočívající v plnění funkce „Ředitele Městské policie Bílina“, a to s účinností dnem schválení 
zrušení pověření. 
 
 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města pověřit 
 
 
1512  
Pana Mgr. Petra Kollára plněním některých úkolů při řízení Městské policie Bílina spočívající 
v plnění funkce „Ředitele Městské policie Bílina“, s účinností dnem schválení pověření.  
 
 

XV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
1513  
Informace náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy, Mgr. Jany 
Vildumetzové, o připravovaném legislativním materiálu, kterým se maximální možná výše 
měsíční odměny za výkon funkce uvolněného a neuvolněného člena zastupitelstva města  
navýší o 3 %, s účinností od 01.01.2016 s tím, že po vydání aktualizovaného znění nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., bude materiál opětovně předložen k projednání na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města.  
 
1514  
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 283 z 22.10.2015, kterým bylo radě města uloženo 
průběžně informovat zastupitelstvo o jednotlivých krocích vedoucích ke zrušení společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., s likvidací. 
 
1515  
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 309 z 05.11.2015, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo informovat členy zastupitelstva města, jakým způsobem bude město Bílina řešit 
předražení zakázky – havárie kanalizace a ČOV v areálu Hornické nemocnici s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města uložit tajemníkovi 
městského úřadu oslovit právní zástupce města s cílem prověření možnosti řešení této kauzy.  
 

 
XVI. předkládá zastupitelstvu města k projednání 

 
1516  
Žádost o zrušení usnesení zastupitelstva města č. 145 z 19.06.2015, kterým bylo rozhodnuto 
o vystoupení z obecně prospěšné společnosti TERRA NATURA se sídlem v Hrobčicích č. p. 
41,  417 87 Hrobčice, IČ 25488601, v souladu s článkem 21 zakládací smlouvy. 
 
 

XVII. bere na vědomí 
 
1517  
Zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 
Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace. 
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1518  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport, z 02.12.2015. 
 
1519  
Žádosti o povolení provozu herny na adrese Seifertova 4/7, Bílina, herny na adrese Želivského 
68/4, Bílina, a kasina v lokalitě Retail Park, Nábřeží 469, Bílina. 
 
1520  
Splnění usnesení rady města č. 1391 z 30.11.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucí finančního odboru zpracováním pravidel rozpočtového provizoria do 
příštího zasedání rady a zastupitelstva města.  
 
 

XVIII. stahuje z programu 
 
1521  
Materiál č. 887 – předfinancování daru od společnosti ČEZ, a. s., Praha, na nákup školních 
potřeb. 
 
 

__________________________________ 
 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. bere na vědomí 
 

 
1522  
Splnění usnesení č. 1422 z 30.11.2015, kterým bylo jednateli společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, uloženo připravit podklady pro schválení změn společenské 
smlouvy Zastupitelstvem města Bíliny. 
 
 

 
 
 
 

 
Mgr. Veronika Horová 

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


