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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 2016, 
konané 8. listopadu 2016 

 
Usnesení s termínem č.: 
1062  jednatel po vyp. služeb 
184 ONI  05.04. 
764 Taj.  31.08. 
1153 SÚaŽP 22.11.  
855 Taj.  06.12. 
1063 jednatel 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. 
1147 Taj.  06.12.

 
Splněné usnesení č.: 1061 
 
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 
 
1116  
Tajemníkovi městského úřadu připravit aktualizaci zásad pro prodej nemovitostí. 
         Taj. (SÚ) – 31.12. 
1117  

Vedoucímu odboru dopravy připravit novou výzvu pro zakázku malého rozsahu na akci 
„Zpracování matematického modelu automobilové dopravy města Bílina”. 
         VOD – 31.12. 
 

II. schvaluje 
 

1118  
Rozpočtovou změnu č. 208/2016 – navýšení částky na odpisy pro příspěvkové organizace 
v roce 2016 v celkové výši 41.000 Kč následovně:  
a) MŠ Švabinského ve výši 5.370 Kč,  
b) ZŠ Lidická ve výši 5.861 Kč,  
c) ZŠ za Chlumem ve výši 2.859 Kč,  
d) Centrální školní jídelna Bílina ve výši 22.120 Kč  
e) Základní umělecká škola G. Waltera ve výši 2.450 Kč.  
Bude hrazeno přesunem finančních prostředků z rozpočtu odboru nemovitostí a investic. 
 
1119  
Rozpočtovou změnu č. 209/2016 – navýšení rozpočtu MŠ Švabinského o částku ve výši 
6.500 Kč na dopravu na výlety. Bude hrazeno z rezervy kultury.  
 
1120  
Rozpočtovou změnu č. 210/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektovou 
dokumentaci ve výši 547.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
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1121  
Rozpočtovou změnu č. 211/2016 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
7.965 Kč pro lesy ČR, s. p., lesní správa Litoměřice a Litvínov. 
 
1122  
Rozpočtovou změnu č. 212/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektovou 
dokumentaci ve výši 10.000 Kč na akci odboru nemovitostí a investic. 
 
1123  
Rozpočtovou změnu č. 213/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na drobné 
investiční akce v celkové výši 22.000 Kč na akci odboru nemovitostí a investic. 
 
1124  
Rozpočtovou změnu č. 214/2016 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve 
výši 10.000 Kč na stěhování nábytku pro organizace zřízené městem Bílina přesunem 
finančních prostředků z rozpočtu odboru nemovitostí a investic. 
 
1125  
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, na období 
roku 2017. 
 
1126  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Reussova 160, 418 01 
Bílina, o celkové výměře 34,50 m2 pro účel využití jako kancelář ostrahy. 
 
1127  
Zveřejnění záměru pronájmu části střešní plochy bytového domu na adrese Mírové náměstí 
47 a bytového domu na adrese Sídliště Za Chlumem 751, Bílina, za účelem umístění 
zařízení pro příjem a vysílání bezdrátového internetu, za nájemné stanovené dle výše cen 
obvyklých s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu určitou tří let. 
 
1128  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností STAMP UNI, s. r. o., Karlovy Vary, jako zhotovitelem, na akci „Dodávka 
a instalace záložního zdroje pro evakuační výtah v Hornické nemocnici s poliklinikou, Bílina“. 
Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro dokončení plnění předmětu díla, a to do 
30.12.2016. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1129  
Uzavření smlouvy o skladování mezi městem Bílina jako ukladatelem a společností Techtex, 
s. r. o., jako skladovatelem. Předmětem smlouvy je uskladnění přetlakové haly pro dva 
tenisové kurty v Bílině, včetně vzduchotechnické jednotky. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
1130  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 992 z 11.10.2016, kterým byl tajemníkovi městského 
úřadu uloženo předložit do dalšího zasedání rady města návrh směrnice pro přípravu a 
zadávání veřejných zakázek městem Bílina v souladu s novým zákonem s tím, že konečné 
znění bude projednáváno nejpozději na jednání rady města 08.11.2016. Nový termín – 
31.12.2016. 
 
1131  
Odpis nedobytné pohledávky za bývalého zaměstnance pana Giňu Davida ve výši 2.216 Kč 
za přečerpání řádné dovolené. 
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1132  
Žádost pana Zdeňka Tulise o zproštění platby za pronájem sálu v městském divadle ve výši 
5.650 Kč na vzdělávací pořad pro žáky ZŠ a studenty gymnázia s názvem "Nicholas Winton 
– Síla lidskosti", který se bude konat 19.12.2016. O tuto částku bude mít organizační složka 
Kulturní centrum Bílina snížené příjmy. 
 
1133  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.01.2017 a zároveň schvaluje 
stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.01.2017 na 103 dle 
návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 
1134  
Harmonogram zasedání Rady města Bíliny na rok 2017, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, dle varianty II, tzn. v následujících termínech: 17. ledna, 
7. února, 28. února, 21. března, 4. dubna, 25. dubna, 16. května, 6. června, 11. července, 
1. srpna, 22. srpna, 12. září, 3. října, 17. října, 7. listopadu, 28. listopadu. 
 
1135  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 26.10.2016 vyjma bodu f) – žádost pana Pribilince 
bude zaevidována do bytového pořadníku na II. pololetí 2016. 
 
 

III. souhlasí 
 
1136  
Se vstupem společnosti Hostav Teplice, s. r. o., na pozemky v majetku města Bílina 
parc. č. 1727/47 a 1727/49 v k. ú. Bílina, za účelem demolice zbytků zdiva bývalé výtopny 
nad opěrnou zdí, která je v majetku ČEZ Teplárenská. 
 
 

IV. rozhodla 
 
1137  
Zveřejnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel není povinen postupovat 
dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, 
a to na akci: „Ostraha majetku v areálu Městských technických služeb Bílina na rok 2017“. 
 
1138  
Zveřejnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel není povinen postupovat 
dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, 
a to na akci: „Oprava a retoping atletické dráhy ZŠ Za Chlumem, Bílina“. 
 
1139  
Zveřejnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel není povinen postupovat 
dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, 
a to na akci: „Změna užívání části objektu – Kadeřnictví – kanceláře, Stavební úpravy 
interiéru objektu“. 
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1140  
Zveřejnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel není povinen postupovat 
dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, 
a to na akci: „Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka". 
 
1141  
Zveřejnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel není povinen postupovat 
dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, 
a to na akci: „Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce". 
 
1142  
Zrušit zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování matematického modelu automobilové 
dopravy města Bílina". 
 

V. ruší 
 
1143  
Usnesení rady města č. 345 z 12.05.2015, č. 463 z 09.06.2015 a č. 1165 z 13.10.2016, 
kterými zvolila předsedu a členy komise ve smyslu směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina. 
 
 

VI. jmenuje 
 
1144  
Komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro Městský úřad Bílina a mateřské školy do doby 
zpracování nové směrnice pro veřejné zakázky malého rozsahu ve složení: 
1. místostarostka, 2. místostarostka, vedoucí odboru resp. zástupce mateřské školy 
(náhradník: tajemník MěÚ). Komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro ostatní příspěvkové 
organizace ve složení: statutární orgán příspěvkové organizace, 1. místostarostka, 
2. místostarostka (náhradník: vedoucí odboru školství, kultury a sportu, tajemník MěÚ).  
 
 

VII. volí 
 
1145  
Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu pro 
Městský úřad Bílina a mateřské školy, ze kterých bude starosta jmenovat zástupce pro 
následné posouzení a hodnocení nabídek ve složení předseda: Mgr. Zuzana Bařtipánová, 
členové: Luděk Svoboda, Tomáš Nepomucký, Martin Kačírek, Tomáš Hereš, Lenka 
Glabazňová, Šárka Knapová, Mgr. Veronika Horová, Miroslava Chodounská, Jiří Konárek, 
Bc. Lukáš Brázda, Roman Slánička, Ing. Petr Rosenkranz, Pavel Pastyřík, MSc. MBA, 
náhradník: Ing. Ladislav Kvěch. Rada města volí novou hodnotící komisi pro posouzení 
a hodnocení zakázek pro ostatní příspěvkové organizace ve složení: statutární orgán 
příspěvkové organizace, 1. místostarostka, 2. místostarostka, (náhradník: vedoucí odboru 
nemovitostí a investic, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, tajemník MěÚ). 
 
 

VIII. zřizuje 
 
1146  
Pracovní pozici „Investiční referent“, zařazenou do Městského úřadu v Bílině, odboru 
nemovitostí a investic s úvazkem 1,0, a to od 01.01.2017. 
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IX. pověřuje 
 
 

1147  
Tajemníka městského úřadu pověřit jednotlivé vedoucí odborů k řešení bodů, které vzešly 
z jednání komise pro dopravu a životní prostředí konané 12.10.2016. Taj – 06.12.  
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
1148  
Rozpočet města Bíliny na rok 2017 v této výši:  
Celkové příjmy ve výši: 303.214.000 Kč  
Financování ve výši: 86.236.000 Kč  
Celkové výdaje ve výši: 389.450.000 Kč. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
1149  
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 283 z 22.10.2015, kterým bylo radě města uloženo 
průběžně informovat zastupitelstvo města o jednotlivých krocích vedoucích ke zrušení 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., s likvidací. 
 
 

XII. bere na vědomí 
 
 
1150  
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o čerpání finančních prostředků na 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Bílina v roce 2016.  
 
1151  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů MěÚ Bílina za období leden – září 2016. 
 
1152  
Splnění usnesení č. 1061 z 11.10.2016, kterým bylo jednateli společnosti uloženo vypovědět 
smlouvu o poskytováních právních služeb uzavřenou mezi Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako klientem a Mgr. Drahomírou Kouteckou, jako advokátkou, 
ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb z 20.12.2015, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
 
1153  
Informaci k plnění usnesení zastupitelstva města č. 91 z 23.06.2016, kterým bylo radě města 
uloženo připravit možnost využití bývalého zdravotního střediska č. p. 462, v ul. Teplická 
a zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru stavebního úřadu 
životního prostředí připravit materiály do rady a zastupitelstva města k záměru prodeje této 
nemovitosti za cenu dle znaleckého posudku.    SÚaŽP – 22.11.  
 
1154  
Zápis z 5. schůze komise pro dopravu a životní prostředí konané 12.10.2016. 
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1155  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o nabídce prostor pro odloučené 
pracoviště infocentra. 
 
 
 

XIII. stahuje z programu 
 
 
1156  
Návrh na zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 
113,64 m2 na adrese M. Švabinského 668, Bílina, pro účel využití jako dětská ordinace, na 
období roku 2017. 
 

_________________________________________________ 
 

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

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

 

I. ukládá 
 
1157  
Likvidátorce společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci, připravit, ve 
spolupráci s právním zástupcem města, žalobu na náhradu vzniklé škody. 

          
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r. 
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 


