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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, 
konané 10. listopadu 2015 

 
Usnesení s termínem č.: 
1282 Taj.  ihned 
619 HNsP  24.11. 
984 Taj.  24.11. 
1136 ONI  24.11. 
981 Taj.   24.11.  
983  Taj. (ONI) 24.11.  
 

1213 Taj.  24.11. 
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 
 
1282  
Tajemníkovi městského úřadu 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.        Taj. – ihned 
 

II. schvaluje 
 
1283  
Rozpočtovou změnu č.107/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 318.000 Kč z rezervy na DINA na akce 
odboru nemovitostí a investic. 
 
1284  
Rozpočtovou změnu č. 108/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 157.000 Kč z rezervy údržby nebytového 
hospodářství do rozpočtu na údržbu KC Kaskáda a radnice. 
 
1285  
Rozpočtovou změnu č.109/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 216.000 Kč z rezervy PD na akce odboru 
nemovitostí a investic. 
 
1286  
Rozpočtovou změnu č. 110/2015 – přijetí peněžního daru ve výši 800.000 Kč od spol. 
Severočeské doly, a. s., Chomutov, na podporu regionálního rozvoje, tělesného rozvoje 
i vzdělávání dětí a mládeže a dalších aktivit, jakož i pro přípravu a realizaci kulturních akcí 
města v roce 2015 (Advent). Podpisem smlouvy o poskytnutí peněžního daru pověřuje 
starostu města. 
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1287  
Rozpočtovou změnu č. 112/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Základní školou praktická, Bílina, Kmochova 205/10, 
příspěvková organizace jako příjemcem ve výši 3.000 Kč na projekt „Exkurze – Český 
porcelán, a. s., Dubí“, z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1288  
Rozpočtovou změnu č. 113/2015 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Fotbalovým klubem Bílina jako příjemcem ve výši 
50.000 Kč z rezervy rady města.  
 
1289  
Rozpočtovou změnu č. 114/2015 – navýšení rozpočtu MŠ Švabinského o inventurní 
vícenález majetku pořízeného v roce 2008, konkrétně venkovní herní prvky: klasický kolotoč 
1.164 Kč, gymnastický komplet 1.358 Kč, altán 971 Kč a herní sestava se skluzavkou 
1.418 Kč, celková výše 4.911 Kč.   
 
1290  
Rozpočtovou změnu č. 115/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 300.000 Kč na rezervu DINA – drobné 
investiční akce. 
 
1291  
Navýšení úvazku pracovního místa „Operativní evidence majetku“ na 1,0, a to po dobu 
dlouhodobé nemoci zaměstnankyně na pozici „Evidence majetku“, s účinností od 
11.11.2015. 
 
1292  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, ul. 5. května 271/78, s panem Jaroslavem Málišem na 
dobu určitou jednoho roku. 
 
1293  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Foosball Severní Čechy, z. s., jako příjemcem na dopravu na turnaje, 
poháry a medaile, propagační materiál, odměny pro organizátory turnaje a rozhodčí. Bude 
hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1294  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 7.500 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a SanDoMon Bílina, o. s., jako příjemcem na pronájem tělocvičny na 
Gymnáziu Bílina pro rok 2015. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
1295  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a LAWEN TENIS KLUB jako příjemcem na pronájem sportovního 
zařízení v Bílině v zimní sezoně 2015/2016. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1296  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z 14.10.2015 uzavřené mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a EQUIPARK, o. p. s. Předmětem dodatku je změna termínu 
účelu použití finančních prostředků na akci „Cena města Bíliny“, která se koná 31.10.2015. 
Podpisem dodatku č. 1 pověřuje starostu města.  
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1297  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700070504_1/VB, týkající se stavby 
s názvem „Reko MS Bílina – ul. Kyselská + 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 55.539 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   
 

1298  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Teplická 555, budova 
pavilonu č. 5, Bílina, o celkové výměře 733,06 m2 pro využití jako chráněné dílny, za nájemné 
dle platné směrnice o nájmu prostor sloužících podnikání.  
 

1299  
Projektový záměr akce na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému MěÚ 
Bílina a zahájení projektové přípravy na tento projekt. 
 

1300  
Podání žádosti o dotaci prostřednictvím výzvy č. 22 Operačního programu Zaměstnanost na 
projekt zaměřený na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování. 
 

1301  
Řád veřejného pohřebiště v Bílině na p. p. č. 2001/1 S2003/1, 2003/4, 2004 v k. ú. Bílina, dle 
návrhu ředitelky Městských technických služeb Bílina.  
 

1302  
Pokračovat ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje na provozování lékařské 
pohotovostní služby v roce 2016 ve spádové oblasti Bílina a podat žádost o dotaci na 
zajištění LPS v roce 2016. 

 
 

III. souhlasí 
 
1303  
Za ORP Bílina bude zpracovatelem a žadatelem projektu na tvorbu Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání MAS CÍNOVECKO, o. p. s., se sídlem Ruská 264/128, Dubí. 
 

1304  
Se zapojením školských zařízení do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“, dle 
přiložené žádosti. 
 

1305  
S převedením částky 227.000 Kč z rezervního fondu Městských technických služeb Bílina do 
investičního, zároveň souhlasí s jeho použitím na opravy hřbitova v Bílině. 
 

1306  
S bezplatným pronájmem obřadní síně Městského úřadu v Bílině sboru SCHOLA VIVA 
BILINENSIS, z. s., se sídlem v Teplicích, Lípová 405/45, na pořádání předvánočního 
koncertu „Patnáctá adventní Barborka“ 04.12.2015 od 18:00 do 21:00 hodin, bezplatně. 
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IV. zamítá 
 

1307  
Žádost SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA o poskytnutí investiční dotace ve výši 
50.000 Kč na rekonstrukci pronajatých prostor, a to na doporučení komise pro školství, 
kulturu a sport.     
1308  
Žádost Klubu důchodců I, Aléská 265, o mimořádnou dotaci na rekondiční pobyt 
v Maďarsku, který se konal v termínu od 30.08.-04.09.2015. 
 

 

V. ruší 
 

1309  
Na doporučení tajemníka městského úřadu výběrové řízení na pozici „Vedoucí odboru 
dopravy“ a ukládá tajemníkovi městského úřadu vypsat nové výběrové řízení na uvedenou 
pracovní pozici. 
 

VI. rozhodla 
 
1310  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na služby 
„Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Bílina“ je nabídka společnosti 
RENOMIA, a. s., Brno. Druhou v pořadí je nabídka společnosti I. P. Trust, a. s., Most. Třetí 
v pořadí je společnost RESPECT, a. s., Praha. 
 
1311  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Pořízení 80 
kusů šatních skříněk do ZŠ Za Chlumem“ je nabídka firmy ABCD Služby školám, s. r. o., 
Kaplanova 574, 460 02 Liberec 23. 
 
1312  
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 
„Dodávku techniky: Tablety + Dobíjecí a synchronizační základna v ZŠ Aléská“.  
 
1313  
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 
„Dodávku 26 kusů počítačových sestav do IT učebny ZŠ Lidická v Bílině“.  
 
1314  
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 
„Ozdravný pobyt žáků ZŠ Bílina, Lidická 31/18 – Mladý přírodovědec v lese“.  
 

 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města v y d a t 
 
1315  
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 04/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
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VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města z a m í t n o u t 
 

1316  
Žádost pana Zdeňka Heřmánka o změnu názvu části ulice z „Litoměřické“ na její původní 
název „Zámecký rybník“. 
 

IX. bere na vědomí 
 

1317  
Dlouhodobou nemoc tajemnice komise pro životní prostředí a dopravu a zároveň jmenuje 
Ing. Janu Herzingerovou tajemnicí komise pro životní prostředí a dopravu.  
 
1318  
Materiál č. 743/2015, předložený odborem dopravy. 
 
1319  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady města 
o realizovaných a případně plánovaných vydávání povolení k výkopovým pracím na území 
města Bíliny.  
 
1320  
Zápis komise pro školství, kulturu a sport z 02.11.2015. 
 
1321  
Zápis z jednání pracovní skupiny pro vytvoření nové obecně závazné vyhlášky o regulaci 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, viz usnesení č. 1282. 

___________________________________________________ 

 
RADA MĚSTA 

 

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

 
 

I. bere na vědomí 
 

1322  
Splnění rozhodnutí valné hromady společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina 
č. 14/2015, kterým bylo jednateli společnosti uloženo doplnit materiál č. 621/2015 
o minimálně 3 cenové nabídky různých výrobců.   
 
1323  
Cenové nabídky společností CLEANSHOP, s. r. o., TENNANT CLEANING SOLUTIONS, 
EZA – čistící technika, KÄRCHER, spol. s r. o., na podlahový mycí stroj. 

 
 
 
 
 
 

 
Oldřich Bubeníček v. r.  

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

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


