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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 31. schůze v roce 2015, 
konané 22. prosince 2015 

 
Usnesení s termínem č.:
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. 

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.: 1430 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. revokuje 
 
1528  
Usnesení č. 1443 z 08.12.2015 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. Viz usnesení č. 1544. 

 

II. ruší 
1529  
Usnesení rady města č. 883 z 18.08.2015, kterým uložila tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucí finančního odboru zajištěním převodu majetku města – veřejné osvětlení do správy 
příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina a změny zřizovací listiny. 

 
 

III. schvaluje 
 
1530  
Rozpočtovou změnu č. 147/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
77.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1531  
Rozpočtovou změnu č. 150/2015 – přesun finančních prostředků z rezervy PD ve výši 
565.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1532  
Rozpočtovou změnu č. 151/2015 – přesun finančních prostředků ve výši 30.000 Kč z rezervy 
údržby nebytového hospodářství pro krytí rozpočtu jednotlivých zařízení města. 
 
1533  
Rozpočtovou změnu č. 152/2015 – přesun finančních prostředků uvnitř kap. 08 odd. § 61 71, 
odd. v celkové výši 171.000 Kč. 
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1534  
Rozpočtovou změnu č. 153/2015 – přesun finančních prostředků ve výši 185.000 Kč na 
rezervu PD – projektové dokumentace. 
 
1535  
Rozpočtovou změnu č. 154/2015 – přijetí navýšení příspěvků na mzdové náklady 
zaměstnavatele dle schváleného dodatku č. 1 k „Dohodě o poskytnutí příspěvků na mzdové 
náklady zaměstnavatele – název projektu Asistent prevence kriminality II“ č.j.  MV-12812-
47/OP-2014. 
 
1536  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Reussova ul., Zátiší II, 
418 01 Bílina, o celkové výměře 34,50 m2 pro účel využití jako kancelář ostrahy. 
 
1537  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Želivského 54/7, 418 01 
Bílina, o celkové výměře 15,41 m2 pro účel využití jako prostor pro výkon právní činnosti za 
nájemné dle platné směrnice o nájmu prostor sloužících podnikání a úhrady energií. 
 
1538  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Želivského 54/7, 418 01 
Bílina, o celkové výměře 37,5 m2 pro účel využití jako prostor pro provozování a poskytování 
služeb spojených s pojišťovací činností za nájemné dle platné směrnice o nájmu prostor 
sloužících podnikání a úhrady energií. 
 
1539  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 09.12.2015 a zároveň schvaluje bytový pořadník 
na I. pol. roku 2016, dle návrhu předloženého bytovou komisí. 
 
1540  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 09.11.2015 uzavřené mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností NATURTEP, spol. s r. o., jako zhotovitelem na akci „Rekonstrukce 
vzduchotechniky (VZT) v objektu B plavecké haly“. Předmětem dodatku je zhotovení díla – 
Hlavní přívodní kabel z rozvodny do nového rozvaděče. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
1541  
Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce ze 17.02.2011 uzavřené mezi městem Bílina 
jako půjčitelem a paní Ing. Jaroslavou Mrázovou jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku č. 5 
je prodloužení výpůjční doby s účinností od 01.01.2016 do 31.12.2016. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 
1542  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 11.11.2015 uzavřené mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Městskou knihovnou jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení 
výpůjční doby s účinností od 01.01.2016 do 31.12.2016. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
1543  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 11.11.2015 uzavřené mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a paní Ladou Laiblovou jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení 
výpůjční doby s účinností od 01.01.2016 do 31.12.2016. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
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1544  
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, dekorací a tomboly. 
 
1545  
Žádosti na průjezd nákladních automobilů ulicí Pražská na rok 2016 předložené odborem 
dopravy, dle doporučení členů rady města. Schvalováním žádostí pověřuje radu města 
a podpisem povolenek vedoucího odboru dopravy. 
 
 

IV. neschvaluje 
 
1546  
Rozpočtovou změnu č. 155/2015 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské knihovny v Bílině, ve výši 22.000 Kč. 
 
 

V. projednala 
 
1547  
Žádost Mgr. Jindřicha Stillera a pana Radka Stillera a pověřuje Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, 
2. místostarostku města, k dalšímu jednání. 
 
 

VI. souhlasí 
 
1548  
S předloženou směrnicí Městských technických služeb Bílina č. 5/2015 – Poskytování 
placených služeb Městskými technickými službami Bílina, upravenou o připomínky členů rady 
města. 
 
1549  
S nainstalováním odkládací schrány v majetku České pošty, s. p., pro listovní doručovatele na 
pozemku p. č. 1595/3 k. ú. Bílina u domu čp. 591 v ul. Studentská, Bílina s tím, že při její 
instalaci nedojde k poškození případné okolní vegetace. 
 
 

VII. odvolává 
 
1550  
Pana Františka Krejčího z funkce manažera prevence kriminality k 31.12.2015. 
 
 

VIII. jmenuje 
 
1551  
Paní Mgr. Radku Markovou do funkce manažera prevence kriminality od 01.01.2016. 
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IX. rozhodla 
 
1552  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Provádění 
plynoinstalační prací včetně revizí na odběrných plynových zařízeních“ pro rok 2016 je 
nabídka firmy ESOX ETC, s. r. o., Račín. 
 
1553  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci „Provádění 
elektroinstalačních prací včetně revizí na elektrických zařízeních“ pro rok 2016 je nabídka firmy 
STANISLAV TEJČEK ELEKTROSERVIS, Bílina. Druhou v pořadí je nabídka firmy Říha Petr, 
Bílina. Třetí v pořadí je nabídka firmy Stoklásek Ladislav, Teplice. 
 
 

X. odkládá 
 
1554  
Splnění usnesení č. 1361 z 30.11.2015, kterým souhlasila se zjednosměrněním ul. Wolkerova 
ve směru Pivovarské náměstí – Wolkerova – Mírové náměstí od ledna 2016 z důvodu 
pokračování rekonstrukce náměstí. 
 

XI. bere na vědomí 
 
1555  
Plnění usnesení č. 983 z 18.08.2015, kterým bylo uloženo tajemníkovi městského úřadu 
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 Stillera a pana 
Radka Stillera. 
 

1556  
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. 
 
1557  
Splnění usnesení č. 1430 z 08.12.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
připravit podklady pro zveřejnění záměru pronájmu budov v objektu bývalé skládky 
Chotovenka, jejichž součástí bude i vyjádření ředitelky Městských technických služeb Bílina. 
 
1558  
Vyhodnocení bytového pořadníku za II. pol. roku 2015. 
 
1559  
Žádost Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., z 19.10.2015 o proplacení faktur za investice 
do Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., v období 2014-2015. Rada města zároveň 
zamítá tuto žádost. 
 
1560  
Ukončení smlouvy o výpůjčce z 05.10.2015 uzavřené mezi městem Bílina jako půjčitelem 
a paní Jiřinou Widtmanovou jako vypůjčitelem na notebook Lenovo IP Z360“ s inv. číslem 
MUBIH000ESHH v celkové pořizovací ceně 29.996,50 Kč z důvodu vrácení předmětu 
výpůjčky půjčiteli. 
 



Usnesení rady města z 22.12.2015  5 

 

1561  
Ukončení smlouvy o výpůjčce z 19.12.2015 uzavřené mezi městem Bílina jako půjčitelem 
a paní Danou Rischlingovou, DiS., jako vypůjčitelem na notebook Acer s inv. číslem 
MUBIH000DKPA v celkové pořizovací ceně 21.532 Kč z důvodu uplynutí výpůjční doby, a to 
k 29.11.2015. 
 
1562  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a cestovní ruch konané 09.12.2015. 
 

 

XII. stahuje z programu 
 
1563  
Materiál č. 913 – žádost o pronájem prostoru sloužícího podnikání – objekt pavilonu č. 5, 
Teplická 555, Bílina. 
 
 
 

 
 
 

 
Oldřich Bubeníček v. r.  

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

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


