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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 2016, 
konané 6. prosince 2016 

 
Usnesení s termínem č.: 
1062  jednatel po vyp. služeb 
184 ONI  05.04. 
764 Taj.  31.08. 
855 Taj.  06.12. 
1063 jednatel 06.12. 
1147 Taj.  06.12. 
826 Taj.  15.12.  

762 Taj.  31.12. 
763 Vedení 31.12. 
992 Taj.   31.12. 
1116 Taj.  (SÚ) 31.12. 
1117 OD  31.12. 
1158  Taj.  31.01. 
1159 Star.  31.01. 

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

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
1233  
Rozpočtovou změnu č. 230/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 34.000 Kč na projekt k akci „Dětské hřiště 
parc. 1896“. 
 
1234  
Rozpočtovou změnu č. 231/2016 – navýšení rozpočtu Městské policie Bílina na vybudování 
prostoru pro chlazení počítačové techniky pro MKDS ve výši 30.000 Kč. 
 
1235  
Rozpočtovou změnu č. 232/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské policie Bílina v celkové výši 5.000 Kč. 
 
1236  
Rozpočtovou změnu č. 233/2016 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
7.028 Kč pro lesy ČR, s. p., lesní správa Litoměřice a Litvínov. 
 
1237  
Rozpočtovou změnu č. 234/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 300.000 Kč na rekonstrukci bytu č. 2 ve 
Wolkerově ulici č. p. 73. V bytě se budou snižovat stropy, budovat nová koupelna (bourání 
starého jádra), opravy podlah. Na tuto akci je finanční krytí v údržbě bytového fondu, ale 
vzhledem k charakteru oprav se účetně jedná o rekonstrukci (položka 6121). Důvodem 
rozpočtové změny je správné zaúčtování. 
 
1238  
Rozpočtovou změnu č. 235/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na PD ve výši 44.000 Kč na návrh označení 
obchodního domu Praha. 
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1239  
Rozpočtovou změnu č. 237/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Informačního centra Bílina ve výši 9.000 Kč na pořízení stolních kalendářů a hrnků. 
 
1240  
Rozpočtovou změnu č. 238/2016 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu na 
pokrytí nákladů za zrušenou příspěvkovou organizaci KC Kaskáda ve výši 65.000 Kč. Bude 
hrazeno z příjmů odvedených od zrušené organizace KC Kaskáda. 
 
1241  
Rozpočtovou změnu č. 240/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 179.000 Kč na projekt „Partnerství 
bez bariér věku i národnosti“. 
 
1242  
Rozpočtovou změnu č. 242/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí, kapitola 08 odd. § 61 12 zastupitelé, v celkové 
výši 97.000 Kč.  
 
1243  
Rozpočtovou změnu č. 243/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí, kapitola 08 odd. § 61 71-vnitřní správa a odd. 
§ 55 12-požární ochrana dobrovolná část, v celkové výši 440.000 tis. Kč. 
 
1244  
Rozpočtovou změnu č. 244/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako 
příjemcem na exkurzi do Polska ve dnech 29.11.–30.11.2016. Bude hrazeno z rezervy 
kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1245  
Rozpočtovou změnu č. 245/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské knihovny v Bílině ve výši 47.000 Kč na objednání zvýhodněného 
předplatného na vybraná periodika a nákup knih. 
 
1246  
Rozpočtovou změnu č. 246/2016 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odbor dotací a projektů ve výši 20.000 Kč v rámci projektu Dětské kluby při 
základních školách v Bílině. 
 
1247  
Rozpočtovou změnu č. 247/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí v celkové výši 30.000 Kč za účelem 
úhrady nákladů spojených s vyhotovením znaleckých posudků, geometrických plánů a jiných 
služeb. 
 
1248  
Rozpočtovou změnu č. 249/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na PD a z akce „DDM – zateplení“ v 
celkové výši 706.000 Kč na projekt a realizaci akce odboru nemovitostí a investic „REKO – 
sloučení 2 bytových jednotek, Tyršova 320“. 
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1249  
Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt „Mladý přírodovědec v lese“ 
pro příspěvkovou organizaci Základní škola Lidická, ve výši 585.932,20 Kč. 
 
1250  
Uzavření dohody o narovnání mezi městem Bílina a Michaelou Schwarzovou za užívání 
nebytových prostor za účelem provozování hostinské činnosti v období od 01.06.2016 
do 30.11.2016 ve výši 25.000 Kč. Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
 
1251  
Uzavření smluv o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a ZŠ Lidickou a ZŠ Aléskou 
jako vypůjčiteli. Smlouvy se uzavírají na dobu určitou s účinností od 06.12.2016 do 
30.06.2018. Vypůjčený majetek je v celkové pořizovací hodnotě 392.584,40 Kč. Podpisem 
smluv o výpůjčce pověřuje starostu města. 
 
1252  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a firmou Velkoobchod 
FAVE, s. r. o., Jiřího z Vtelna 1731/11, Praha 9, jako dárcem jejímž předmětem je přijetí 
nepeněžního daru ve výši 2.830 Kč ve formě potřeb pro domácnost pro Kulturní centrum 
Bílina do tomboly na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1253  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 11.11.2015 uzavřené mezi městem Bílina 
jako půjčitelem a paní Ladou Laiblovou jako vypůjčitelem na notebook HP ProBook 4520 
s pořizovací cenou 32.496 Kč, inv. číslo MUBIH000ELF4. Předmětem dodatku je 
prodloužení výpůjční doby s účinností od 01.01.2017 do 31.12.2017. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 
1254  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 11.11.2015 uzavřené mezi městem Bílina 
jako půjčitelem a Městskou knihovnou jako vypůjčitelem na monitor LCD Philips 19“ 
s pořizovací cenou 3.421,20 Kč inv. číslo MUBIH000DWXU, monitor LCD Philips 19“ 
s pořizovací cenou 3.421,20 Kč inv. číslo MUBIH000DWV4, osobní počítač s pořizovací 
cenou 22.713 Kč inv. číslo MUBIH000EFRM. Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení 
výpůjční doby s účinností od 01.01.2017 do 28.02.2017. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
1255  
Uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o výpůjčce souboru movitých a nemovitých 
věcí z 08.03.2006 uzavřené mezi městem Bílina jako půjčitelem a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je prodloužení výpůjční doby 
s účinností od 01.01.2017 do 31.12.2017. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1256  
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. VB/02/2016/ČTI, týkající se podzemního 
telekomunikačního vedení veřejné telekomunikační sítě s označením „11010–054905 
TM_BTA_Teplice_TPYBT_42040_OK“, která se dotkne pozemků p. č. 1186/1, 1186/7 
a 1683/15, vše k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí obtíženou a společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem v Praze 3 – Žižkov, Olšanská 2681/6, 
PSČ 130 00, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene, která je zastoupena na 
základě plné moci společností ARANEA NETWORK, a. s., se sídlem Modřanská 307/98, 
Hodkovičky, 147 00 Praha 4, IČ: 24126039. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou 
za jednorázovou úplatu ve výši 3.993 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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1257  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – údržba, servis a opravy kamerového systému 
Unicam VELOCITY 3 č. D36–12S–G mezi městem Bílina, jako objednatelem a společností 
NTD group, a. s., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je prodloužení platnosti smlouvy do 
31.12.2017 a dále pak doplnění smlouvy o přílohu č. 2 – Kalkulace měsíční smluvní ceny. 
Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1258  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 399/2 k. ú. Bílina–Újezd o výměře cca 2 m2 za 
účelem využití k umístění zařízení externího výparníku klimatizační jednotky, dle směrnice 
č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. Rada města zároveň 
souhlasí s okamžitým umístěním zařízení na předmětném pozemku. 
 
1259  
Termíny svatebních obřadů na rok 2017, 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 2017 uskuteční 
v následujících termínech: leden 07., 21.; únor 25.; březen 11., 25.; duben 08., 22., květen 
13., červen 03., 17., červenec 08., 22.; srpen 05., 19.; září 09., 23.; říjen 07., 21.; listopad 
11., 25.; prosinec 09. 
 
1260  
Termíny konání vítání občánků na rok 2017, dle návrhu předloženého vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí, vždy v „úterý“ od 14:30 hodin a 15:30 hodin, v následujících 
termínech: 28.03., 27.06., 26.09., 19.12. 
 
1261  
Pravidla pro poskytování dotace pro zdravotně postižené nezletilé a mladistvé děti s platností 
od 01.01.2017. 
 
1262  
Harmonogram zasedání sociálně zdravotní komise na I. pololetí 2017. 
 
1263  
Odměnu Ing. Olze Roučkové, ředitelce Městských technických služeb Bílina, v souladu 
s ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, dle návrhu 
rady města. 
 
1264  
Zápis do kroniky města za rok 2015, dle předloženého návrhu. 
 
 

II. stanovuje 
 
1265  
V souladu s § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou při 
obřadech, vítání občánků a rovněž při přijetí zahraničních delegací a významných 
návštěvách užívat dále závěsný odznak se státním znakem České republiky místostarostky 
a členové zastupitelstva města, dle určení rady města. 
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III. ruší 
 
1266  
Vyhlášení veřejné zakázky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Vytvoření 
strategie pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické předměstí a jejich 
budoucí využití“. 
 

IV. rozhodla 
 
1267  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, společnosti O2 Czech Republic, a. s., rada města zároveň schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytování služeb servisní a technické podpory a maintenance 
k informačním technologiím mezi městem Bílina jako objednatelem a společností O2 Czech 
Republic, a. s., jako poskytovatelem, na období jednoho roku. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
1268  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Umístění psů a koček odchycených na území 
města Bílina v útulku pro rok 2017“, na základě poptávkového řízení, Útulku pro opuštěná 
zvířata Jimlín, David Kubalík, Jimlín 147, Louny 44001. Podpisem smluv o dílo pověřuje 
starostu města. 
 
1269  
O vyhlášení veřejné zakázky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Vytvoření 
strategie pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické předměstí a jejich 
budoucí využití“, v uzavřeném výběrovém řízení. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
1270  
Rozpočtovou změnu č. 239/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o průtokovou dotaci na 
projekt OPVVV – „Zvyšování kvality vzdělávání v Duhové škole“ ve výši 570.938,40 Kč. 
 
1271  
Rozpočtovou změnu č. 241/2016 – přijetí dotace z Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve výši 
56.000 Kč na výkon pěstounské péče. 
 
1272  
Rozpočtovou změnu č. 250/2016 – navýšení finančních prostředků odboru nemovitostí 
a investic z přebytku hospodaření v celkové výši 2.000.000 Kč za účelem úhrady nákladů 
spojených s vyhotovením znaleckých posudků, geometrických plánů a jiných služeb 
k odkupu bytových jednotek do majetku města. 
 
1273  
Uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi městem Bílina jako postupníkem 
a společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci, jako postupitelem, 
jejímž předmětem je postoupení pohledávky za panem Lubomírem Bruschem. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu 
města souhlasit se změnou účastníků v exekučním řízení, s procením nástupnictvím. 
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1274  
Prominutí 50 % vyměřeného odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků spolku 
Draci Bílina z celkové výše 133.667 Kč dle návrhu rady města, týkajícího se čerpání 
poskytnutých dotací v roce 2013 a 2014 v souladu s § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., 
v platném znění, z důvodů hodných zvláštního zřetele. Odvod byl vyměřen ve výši 
neoprávněně použitých peněžních prostředků v roce 2013 v částce 79.695 Kč a v roce 2014 
v částce 53.972 Kč, splatné k 31.12.2016 do rozpočtu města. 
 
1275  
Záměr výkupu pozemků p. č. 483/1 o výměře 2 300 m2, p. č. 483/2 o výměře 995 m2 a p. č. 
509/6 o výměře 680 m2 k. ú. Bílina za maximální cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
 
1276  
Záměr výkupu pozemku p. č. 2085/1 o výměře 2 486 m2 k. ú. Bílina včetně stavby 
komunikace za nabídnutou kupní cenu 1.888.230 Kč a bezúplatný převod veřejného 
osvětlení do majetku města. 
 
1277  
Dohodu o spolupráci mezi městem Bílina a společností SVS, a. s., při realizaci staveb 
rekonstrukce komunikace a vodovodu v ulici 5. května v Bílině, o spolufinancování provedení 
finálních povrchů při akci realizované městem Bílina – Revitalizace ulice 5. května v Bílině. 
Spolufinancování společností SVS, a. s., v rozsahu stávající šířky silniční komunikace bude 
činit podíl 20 %. Podpisem dohody doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat 
 
1278  
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, požární řád. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
1279  
Vyjádření RNDr. Jaroslava Herzingera, v zastoupení advokáta Mgr. Ing. Pavla Musila, 
k odvolání z funkce jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
1280  
Informaci ředitele městské policie ve věci stížnosti pana J. Svobody adresované 
Zastupitelstvu města Bíliny. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
1281  
Žádost spolku Draci Bílina o prominutí celého vyměřeného odvodu neoprávněně použitých 
peněžních prostředků v celkové výši 133.667 Kč, týkající se čerpání poskytnutých dotací 
v roce 2013 a 2014.  
 

IX. zamítá 
 
1282  
Žádost o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině pana 
Karla Berkiho. 
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X. bere na vědomí 
 
1283  
Nabídku Domu dětí a mládeže Bílina na převod nepotřebného majetku, který byl využíván 
v souvislosti se stanovou základnou Horní Cerekev. 
 
1284  
Ústní informaci vedoucího odboru stavebního a životního prostředí o písemné nabídce 
p. Tunky 25.05.2015 a z 11.07.2016, kde potvrdil nabídku na výkup veřejné infrastruktury 
v lokalitě Na Výsluní, Bílina. 
 
1285  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, 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. 
 
1286  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise konané 23.11.2016. 
 
1287  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 28.11.2016. 
 
1288  
Informace ředitele městské policie, Mgr. Petra Kollára, k činnosti Městské policie Bílina. 
 
1289  
Využití projektu Transfer a zřízení 5 pracovních míst na dobu určitou na 12 měsíců, pro 
zaměstnance prevence kriminality zařazené do Městské policie Bílina. 
 
 

XI. stahuje z programu 
 
1290  
Materiál č. 1237 – Přetlaková tenisová hala Bílina – Kyselka. 
 

 

 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci  
 
 

I. schvaluje 
 

1291  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce likvidátora z 04.12.2015 uzavřené mezi 
společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., a Ing. Růženou Kittlovou jako 
likvidátorem. Předmětem dodatku je prodloužení funkčního období likvidátora společnosti, 
a to od 01.01.2017 do 30.06.2017. Podpisem dodatku pověřuje jednatelku společnosti. 
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1292  
Uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi městem Bílina jako postupníkem 
a společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci, jako postupitelem, 
jejímž předmětem je postoupení pohledávky za panem Lubomírem Bruschem. Podpisem 
smlouvy pověřuje likvidátorku společnosti. 
 

II. souhlasí 
 
1293  
S odstoupením od vymáhání pohledávky v insolvenčním řízení za společností HC SLOVAN 
ÚSTEČNÍ LVI, a. s., v celkové výši 1.347 Kč. 
 

III. ruší 
 
1294  
Usnesení rady města v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci, č. 1157 
z 08.11.2016, kterým uložila likvidátorce společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., v likvidaci, připravit, ve spolupráci s právním zástupcem města, žalobu na náhradu 
vzniklé škody. 

 

 
RADA MĚSTA 

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

 
 

I. schvaluje 
 

1295  
Odpis nedobytných pohledávek společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
za rok 2015, v celkové výši 3.060 Kč, dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, 
Ing. Andreou Novákovou. 
 
 

II. bere na vědomí 
 
1296  
Informaci jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, Ing. Andrey 
Novákové, o výběru společnosti Auditep, s. r. o., Bílina, pro zpracování auditu hospodaření 
společnosti za rok 2016. 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

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


