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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 25. schůze v roce 2015, 
konané 27. října 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
619 HNsP  27.10. 
984 Taj.  27.10. 
1136 ONI  10.11. 
981 Taj.   10.11.  
983  Taj. (ONI) 10.11.  
1213 Taj.  10.11. 

1145 Taj. (ONI) 24.11. 
879 Taj. (ONI) 30.11. 
985 Taj. (OSVV) 31.12. 
1264 ONI  31.12. 
883 Taj.  leden

 
Trvalé usnesení č.: 
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
1213  
Tajemníkovi městského úřadu předložit do 10.11.2015 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.          Taj. – 10.11. 

 

II. schvaluje 
 

1214  
Rozpočtovou změnu č. 90/2015 – přesun finančních prostředků ve výši 90.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy údržby nebytového 
hospodářství na kapitolu 77 na akci „Vybudování sociálního zařízení odboru školství, kultury 
a sportu“.  
 
1215  
Rozpočtovou změnu č. 94/2015 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
7.963 Kč pro Lesy ČR, s. p., lesní správa Litoměřice a Litvínov.  
 
1216  
Rozpočtovou změnu č. 97/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí v celkové výši 672.000 Kč uvnitř kap. 08 odd. 
§ 61 71. 
 
1217  
Rozpočtovou změnu č. 98/2015 – navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí 
v celkové výši 71.000 Kč, kap. 08 odd. § 61 15.  
 
1218  
Rozpočtovou změnu č. 100/2015 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 204.112 Kč 
o průtokovou dotaci na úhradu realizace projektu „Duhová dílna 2015“.  
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1219  
Rozpočtovou změnu č. 101/2015 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 602.992 Kč 
o průtokovou dotaci na úhradu realizace projektu „Zlepšujeme technické a jazykové 
dovednosti žáků“.  
 
1220  
Rozpočtovou změnu č.103/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
25.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1221  
Rozpočtovou změnu č.104/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy PD ve výši 
29.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1222  
Rozpočtovou změnu č. 105/2015 – přesun finančních prostředků ve výši 30.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy údržby nebytového 
hospodářství do rozpočtu Domu dětí a mládeže. 
 
1223  
Rozpočtovou změnu č. 106/2015 – přesun finančních prostředků ve výši 95.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu Městské knihovny v Bílině. 
 
1224  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a firmou EuroProfiClean, 
v. o. s., Cílkova 639/24, Praha 4, PSČ 142 00 jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je 
úklid společných prostor domu na adrese Mírové náměstí 90, Bílina. Smlouva bude uzavřena 
s účinností od 01.11.2015 na dobu neurčitou. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1225  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 30.08.2004 mezi městem Bílina, jako 
půjčitelem a Centrální školní jídelnou, Nábřežní 381, jako vypůjčitelem, kterým se zvyšuje 
hodnota budovy z důvodu nové vzduchotechniky. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
1226  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina, jako půjčitelem a Městskou knihovnou 
Bílina, jako vypůjčitelem na osobní počítač Asus, inventární číslo MUBIH000EFRM, 
s pořizovací cenou 22.713 Kč, monitoru LCD Philips 19, inventární číslo MUBIH000DWV4, 
s pořizovací cenou 3.421,20 Kč, monitoru LCD Philips 19, inventární číslo MUBIH000DWXU 
s pořizovací cenou 3.421,20 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1227  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Ladou Laiblovou na notebook HP 
ProBook 4520 s inv. číslem MUBIH000ELF4, s celkovou pořizovací cenou 32.496 Kč, 
s účinností od 14.10.2015 do 31.12.2015. Podpisem smlouvy o výpůjčce pověřuje starostu 
města. 
 
1228  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z 03.06.2015 uzavřené mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a SanDoMon Bílina, o. s., jako příjemcem ve výši 20.000 Kč. 
Předmětem dodatku je změna účelu použití finančních prostředků, a to na závody 
v Budapešti, Griessheimu a Drážďanech. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
1229  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 30.09.2015. 
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1230  
Termín konání rady města v mimořádném termínu, a to 30.11.2015 
 
1231  
Zahraniční služební cestu do polského partnerského města Jaraczewo, a to v termínu od 
09.11. do 12.11.2015 za účasti paní Mgr. Zuzany Bařtipánové, 2. místostarostky města a 
pana Jaromíra Sochora, člena rady města. 
 
1232  
Úpravu platu Ing. Olze Roučkové, ředitelce příspěvkové organizace Městských technických 
služeb Bílina v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 278/2015 Sb.,  
s účinností od 01.11.2015 
 
1233  
Úpravu platu paní Halce Žáčkové, ředitelce Kulturního centra Kaskáda v Bílině, příspěvková 
organizace, 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 v souladu 
s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě ve znění nařízení vlády č. 278/2015 Sb. a dále s účinností od 01.11.2015 
schvaluje navýšení osobního příplatku Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy 
Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace v souladu s § 131 zákona 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 dle návrhu odboru školství, kultury a sportu, s účinností od 01.11.2015 
 

III. souhlasí 
 
1234  
S čerpáním finančních prostředků rezerv na důlní škody, sanace a rekultivace na tyto akce: 
Rekultivace Radovesice VI., XV., XVI., Rekultivace Radovesice obnova komunikačního 
propojení, Rekultivace VMG – Jižní svahy DB II., Rekultivace Jižní svahy III., IV., Rekultivace 
Vnitřní výsypka I., Rekultivace Areál ČOV, Rekultivace Ledvický val, které budou realizovány 
v roce 2016 v katastru města Bíliny a jsou v souladu s platným Plánem rekultivace území 
dotčeného těžbou Dolů Bílina pro rok 2016. 
 
1235  
S převedením částky 1.772.000 Kč z rezervního fondu Městských technických služeb Bílina 
do investičního fondu Městských technických služeb Bílina. Rada města zároveň souhlasí s 
použitím investičního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši 1.772.000 Kč na 
opravy hřbitova v Bílině. 
 
1236  
S ukončením pracovního poměru Ing. Milana Vondráčka k datu 31.08.2015 v souladu 
s dohodou o skončení pracovního poměru, uzavřené 14.07.2015, neboť okamžité zrušení 
pracovního poměru z 19.08.2015, které bylo doručeno 25.08.2015, je neplatné pro uplynutí 
prekluzivní lhůty ve smyslu § 58 zákoníku práce a město Bílina jím není vázáno.  
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IV. zamítá 
 

1237  
Žádost společenství vlastníků Maxe Švabinského č. p. 568-663, která byla doručena odboru 
nemovitostí a investic, týkající se odstranění dětského hřiště v ulici Maxe Švabinského č. p. 
568–663, a to z důvodu, že město Bílina je povinno akce spolufinancované z prostředků 
kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR zachovávat a udržovat po dobu deseti let.  
 
1238  
Žádost paní Ludmily Francouzové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou. 
 
1239  
Žádost paní Kristiny Beňákové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
 

V. projednala 
 

1240  
Materiál č. 709 – Stanice LDN B HNsP v Bílině s tím, že materiál bude doplněn a předložen 
na jednání rady města konané v mimořádném termínu 30.11.2015. 
 
1241  
Materiál č. 735 – Proplacení faktur HNsP v Bílině s tím, že materiál bude odborem 
nemovitostí a investic doplněn a předložen na jednání rady města konané v mimořádném 
termínu 30.11.2015. 
 

VI. jmenuje 
 
1242  
Pana Mgr. Ing. Jiřího Novotného do funkce „vedoucí odboru dotací a projektů“, v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) § 102 odst. 2 písm. g), na návrh 
tajemníka městského úřadu, s účinností od 01.01.2016. 

 

 

VII. ruší 
 

1243  
Veřejnou zakázku malého rozsahu městem Bílina na akci „Dodávka techniky: TABLETY + 
dobíjecí a synchronizační základna“ pro ZŠ Aléská. 
 

VIII. rozhodla 
 
1244  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Správa 
a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny“ je nabídka firmy Značky 
Dubí, s. r. o. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1245  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Správa 
a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny“ je nabídka firmy KOLOS-
Miroslav Kopačka, Teplice. Druhou v pořadí je nabídka firmy LINKA František Linka, Louny. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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1246  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„Aktualizace Strategie rozvoje města Bílina“ je nabídka společnosti Regionální rozvojová 
agentura ÚK, a. s. Druhou v pořadí je nabídka společnosti M. C. TRITON, spol. s r. o. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1247  
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 akce: 
 
a) Oprava havárie pěší a pojezdové komunikace/chodníku v lokalitě Teplické Předměstí 

Havířská ulice – bezbariérový přístup k Domu s pečovatelskou službou Bílina (270 m2) 
b) Oprava havarijního stavu pěší komunikace/chodníku v lokalitě PPII – ulice Tylova 

a Mírová (429 m2) 
c) Oprava komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem ulice Litoměřická (355 m2). 
 
1248  
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:  
 
a) Provádění vodoinstalačních prací, 
b) Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí na odběrných plynových zařízeních, 
c) Provádění elektroinstalačních prací včetně revizí na elektrických zařízeních, 
d) Provádění topenářských prací, 
e) Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka, s tím, že v zadávací dokumentaci bude 

doplněn bod  7.6. – Návrh směrnice pro výkon služby, která bude následně i přílohou 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 

 
1249  
Přidělit zakázku na akci „Rekonstrukce vzduchotechniky objektu „B“ plaveckého bazénu“ 
uchazeči Naturtep, spol. s r. o., za částku ve výši 2.567.717,93 Kč s DPH. 
 
1250  
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. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
1251  
Rozpočtovou změnu č. 92/2015 – přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na 
akci „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu“ ve výši 6.589.000 Kč. 
 
1252  
Rozpočtovou změnu č. 93/2015 – přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost na projekt „Sociální služby pro Integrované centrum prevence“ ve výši 
1.209.000 Kč. 
 
1253  
Rozpočtovou změnu č. 95/2015 – přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na 
úhradu nákladů spojených s konáním akce „Setkání partnerských měst při příležitosti konání 
Dne horníků v Bílině“. 
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1254  
Rozpočtovou změnu č. 96/2015 – přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 311.000 Kč na 
činnosti vykonávané pečovatelskou službou. 
 
1255  
Rozpočtovou změnu č. 99/2015 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina ve 
výši 700.000 Kč na financování nového střediska „Správa hřbitova“. 
 
1256  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Regínu Koudelkovou výši 73.689 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
1257  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Zdeňka Janouška ve výši 29.698 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
1258  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Květu Balážovou ve výši 192.273 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné. 
 
1259  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Draci 
Bílina, o. s., jako příjemcem, ve výši 877.000 Kč na pronájem ledové plochy pro mládež 
hokejového klubu Draci Bílina, o. s. jako účelové dotace, jejíž podmínkou je zaslání 
finančních prostředků přímo společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., která 
je pronajímatelem zimního stadionu. 
 
1260  
Program podpory sportu dětí a mládeže ve městě Bílina, předložený vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu, s účinností od 01.01.2016.  
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zřídit 
 
1261  
Organizační složku Kulturní centrum Bílina od 01.01.2016. 
 
1262  
Organizační složku Informační centrum Bílina od 01.01.2016. 
 

 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 

1263  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 282 z 22.10.2015, kterým bylo uloženo radě města 
připravit pro jednání zastupitelstva města 05.11.2015 podklady pro zřízení nových 
organizačních složek města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, které budou vykonávat činnosti současné příspěvkové organizace KC Kaskáda. 

 
XII. bere na vědomí 

 
1264  
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Materiál č. 657 a ukládá odboru nemovitostí a investic připravit projektovou dokumentaci na 
realizaci nové střechy, zateplení a systému větrání (vzduchotechniky) v budově Domu dětí 
a mládeže.                            ONI – 31.12. 
 
1265  
Nabídku Agentury pro sociální začleňování na spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu 
k sociálně vyloučeným lokalitám. 
 
1266  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina, o průběhu prací v areálu hřbitova 
v Bílině.  
 
1267  
Informace k připravované akci „Partnerská návštěva zástupců města Bíliny a Městského 
úřadu Bílina ve městě Stropkov s interpretací dětského muzikálu Kam chodí slunce spát“ 
v termínu 18.11.–21.11.2015. Rada města zároveň schvaluje služební cestu Mgr. Veronice 
Horové, 1. místostarostce města, Jiřímu Konárkovi, členovi rady města. 
 
1268  
Mat. č. 721 a ukládá tajemníkovi městského úřadu pozvat na příští jednání rady města 
uchazeče na pozici vedoucího odboru dopravy Bc. Karla Obracaníka, Ing. Emanuela 
Hermana a pana Mgr. Jana Brože.        Taj. – 10.11. 
 
1269  
Pozvání starosty polského města Jaraczewo k návštěvě města u příležitosti konání oslav 
Dne nezávislosti, v termínu 09.11. do 12.11.2015. 
 
1270  
Informaci k plnění 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. 
 
1271  
A zároveň souhlasí s postupem odboru nemovitostí a investic při zadávání zakázek 
v poptávkovém řízení dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, Část třetí – Zadání soutěže, Sekce VII. Veřejná 
soutěž a výběr zájemců, odst. 4. 
 
1272  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 14.10.2015 
 
1273  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a cestovní ruch konané 05.10.2015. 

 
___________________________________________________ 

 
RADA MĚSTA 

 

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

 
 

I. rozhodla 
 

1274  
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Zrušit společnost Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., se sídlem v Bílině, 
Litoměřická 904, IČ 28686055, s likvidací, s tím, že do likvidace vstoupí k 01.01.2016.  

 
II. volí 

 

1275  
Ing. Růženu Kittlovou likvidátorem společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
s účinností od 01.01.2016 s tím, že výše odměny bude stanovena smlouvou o výkonu funkce 
likvidátora. Tato smlouva bude připravena na další jednání rady města. 

 
II. zplnomocňuje 

 

1276  
Mgr. Veroniku Horovou, 1. místostarostku města, k podpisu veřejné listiny o zrušení 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., k němuž dojde v notářské 
kanceláři JUDr. Jitky Satrapové, se sídlem v Teplicích.  
 

___________________________________________________ 

 
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 
 

1277  
Zprávu členky dozorčí rady, paní Šárky Knapové, z jednání dozorčí rady společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, z 13.10.2015. 

 
 
 
 
 
 

 
Oldřich Bubeníček v. r. 

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

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


