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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 8. schůze v roce 2016, 
konané 5. dubna 2016 

 
Usnesení s termínem č.: 
45 Taj. (ONI)  08.03. 
1145 Taj. (ONI) 31.03.  
1405 Taj. (OSVaZ)  19.04.  
183 SÚaŽP 05.04. 
 

184 ONI  05.04. 
185 ONI  05.04. 
1413 Taj. (ONI) 31.05.  
44 Taj. (ONI) 14.06. 
1361 Taj. (OD) 31.12.  

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 
 
325  
Rozpočtovou změnu č. 33/2016 – navýšení rozpočtu Městské policie Bílina o částku ve výši 
20.000 Kč na pořádání XII. ročníku mezinárodního střeleckého závodu družstev „O pohár 
ředitele městské policie Bílina“ v policejním parkuru, který se koná 24.09.2016. Bude hrazeno 
z rezervy pro sportovní organizace. 
 
326  

Rozpočtovou změnu č. 36/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD ve výši 
468.000 Kč na akci odboru nemovitostí a investic. 
 
327  
Rozpočtovou změnu č. 37/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
31.000 Kč na akci odboru nemovitostí a investic. 
 
328  

Rozpočtovou změnu č. 38/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru správního a vnitřních věcí v celkové výši 52.000 Kč uvnitř kapitoly 08 (OSaVV), 
odd. § 61 71 na úhradu sankcí vzniklých v roce 2016. 
 
329  
Rozpočtovou změnu č. 40/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 400.000 Kč na zpracování znaleckých 
posudků. 
 
330  
Žádosti o průjezd nákladních automobilů ulicemi Pražská a Spojovací, a to do 30.06.2016. 
 
331  

Úpravu pravidel pro udělení ceny Rady města Bíliny, s účinností od 06.04.2016, dle návrhu 
odboru školství, kultury a sportu. 
 
332  

Odpis 323 ks kalendářů města Bíliny na rok 2016 s tím, že budou využity k propagaci města. 
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333  

Uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Bílina jako propachtovatetem a společností 
ZEVOS, s. r. o., Libčeves, se sídlem, Smolnice 212, PSČ 439 14, IČ: 47780231 jako 
pachtýřem, kdy předmětem smlouvy je propachtování pozemků vedených ve zjednodušené 
evidenci p. č. PK 51 o výměře 26 310 m2, PK 55 díl 1 o výměře 8 723 m2, PK 55 díl 2 o výměře 
107 m2, PK 56 o výměře 989 m2, PK 57 o výměře 1 547 m2, PK 58 díl 1 o výměře 182 m2, PK 
59 díl 1 o výměře 47 125 m2, PK 84 o výměře 16 869 m2, PK 96 o výměře 18 537 m2, PK 119 
díl 1 o výměře 11 379 m2, PK 120 díl 1 o výměře 654 m2, PK 125 o výměře 2 014 m2, PK 126 
o výměře 1 133 m2, PK 167 o výměře 20 051 m2, PK 339 o výměře 11 527 m2, PK 340 o výměře 
56 953 m2, PK 384 o výměře 3 219 m2, PK 385 o výměře 2 769 m2, PK 387 o výměře 
39 958 m2, PK 388 o výměře 143 936 m2, PK 406 o výměře 1 714 m2 a PK 429 o výměře 
1 475 m2 k. ú. Jablonec u Libčevsi za cenu 2.500 Kč/ha, tj. 104.293 Kč/rok. Podpisem 
pachtovní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
334  

Uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností MM3net.eu, 
Saběnice 13, Most 434 01, jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem části střešní 
plochy bytového domu na adrese Sídliště Za Chlumem 751, Bílina, za účelem umístění 
telekomunikačního zařízení, za nájemné stanovené dle výše cen obvyklých, s účinností 
od 01.05.2016, na dobu určitou tří let. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města Bíliny. 
 
335  

Uzavření smlouvy o dílo se společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., ve věci 
zpracování územně plánovacího podkladu „4. úplná aktualizace územně analytických 
podkladů obce s rozšířenou působností Bílina 2016“ v rozsahu zpracování Rozboru 
udržitelného rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Bílina. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
 

II. rozhodla 
 

336  

Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Generální 

oprava výtahu v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině – rehabilitace“ je nabídka 

společnosti VÝTAHY VANĚRKA, Duchcov. Druhou v pořadí je nabídka společnosti HASMAN, 
Most. 
 
337  

Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci: Ocenění 
bytových jednotek SEVERU Plus, s. r. o., a Veroniky Novotné – jedná se celkově o 83 bytových 
jednotek, je nabídka Ing. Jiříha Laibla, Bílina. Druhou v pořadí je nabídka realitní kanceláře 
RETRON, Ústí nad Labem. Zároveň rozhodla nechat zpracovat posudky z právní opatrnosti 
od obou znalců. 
 
338  

Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci: Ocenění 
dvou společností s ručením omezeným, včetně jejich likvidace (Byty A-Z a Takaner), je 
nabídka uchazeče APELEN VALUATION, Praha. Druhou v pořadí je nabídka společnosti 
BDO, Advisory, s. r. o., Praha. Zároveň rozhodla uzavřít smlouvu na zpracování dvou posudků 
z právní opatrnosti oběma uchazeči. 
 
339  

Vypsat poptávkové řízení na zajištění Due Diligence společnostmi, od kterých bude odkoupen 
100% obchodní podíl.  
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340  

Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina formou poptávkového řízení na akci 
"Oprava objektu občerstvení – Restaurace U Kádi – koupaliště", firmě NATURTEP, 
spol. s r. o., za částku ve výši 694.316,48 Kč včetně DPH, a zároveň pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o dílo. 
 
 

III. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
341  

Rozpočtovou změnu č. 34/2016 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 
2016 ve výši 1.876.000 Kč. 
 
342  

Rozpočtovou změnu č. 35/2016 – přijetí dotace ve výši 700.000 Kč na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby ve městě Bílina a jeho spádových obcích v roce 2016. 
 
343  

Rozpočtovou změnu č. 39/2016 – převod finančních prostředků z akce „HNsP – technické 
zhodnocení PD" na dovybavení stanic LDN Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
ve výši 1.986.000 Kč. 
 
344  

Úpravu pravidel pro udělení čestného občanství a pamětní medaile města Bíliny, s účinností 
od 01.05.2016, dle návrhu odboru školství, kultury a sportu. 
 
345  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností AAA Auto 
International, a. s., jejímž předmětem je prodej nepotřebného majetku OA Škoda Fabia Classic 
1.2, za částku ve výši 40.000 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
346  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Bc. Phuong Nhung Tran 
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. 
Bílina, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická, Bílina, za kupní 
cenu dle obálkové metody ve výši 1.550.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitosti. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
347  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.660.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem, na 
zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 
 
348  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 397.700 Kč mezi Ústeckým krajem 
jako poskytovatelem dotace na podporu sociálních služeb a městem Bílina jako příjemcem 
dotace. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina 
v roce 2016. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit místostarostku města. 
 
349  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.986.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem, na 
vybavení stanic LDN HNsP. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
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350  

Uzavření smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 
dopravou a veřejnou drážní dopravou mezi Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a městem Bílina, se sídlem Břežánská 50/4, 
418 031 Bílina, IČ: 00266230, kdy předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace 
smluvních stran směřující k zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných 
dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé opravňující cestující 
k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných 
těmito dopravci a nastavení principů vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené kompenzace 
hrazené městem dopravci MHD za zajišťování provozu MHD) v důsledku vzájemného 
uznávání jízdních dokladů dle této smlouvy. Podpisem smlouvy pověřuje Mgr. Veroniku 
Horovou, 1. místostarostku města. 
 
 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
 
 
351  

Usnesení zastupitelstva města č. 222 z 24.9.2015, kterým bylo schváleno uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Quang Khanh Buiem jako kupujícím, 
kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož 
součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická, Bílina, za kupní cenu dle 
obálkové metody ve výši 1.710.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti, 
z důvodu nedodržení termínu podpisu kupní smlouvy a splatnosti kupní ceny. 
 
352  

Informační memorandum investičního projektu „Rekonstrukce lázní Bílina – Kyselka”, které 
bylo zpracováno ve spolupráci se společností NeXA, s. r. o., Praha, v roce 2005. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
353  

Plnění usnesení zastupitelstva města č. 238 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. 
 
354  

Sdělení Generálního finančního ředitelství o ponechání budovy finančního úřadu čp. 61 na 
Žižkově náměstí v Bílině a přilehlých nemovitostí v majetku stávajícího vlastníka, tj. České 
republiky – Generálního finančního ředitelství. 
 
 

VI. stahuje z programu 
 
 
355  

Materiál č. 367 – návrh na uzavření smlouvy o dílo na zpracování „ÚZEMNÍ STUDIE BÍLINA 
– TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ“. 
 
356  

Materiál č. 370 – návrh na uzavření smlouvy o dílo na zpracování „ÚZEMNÍ STUDIE POD 
CHLUMEM“. 
 



Usnesení rady města z 05.04.2016  5 

 

VII. bere na vědomí 
 
 

357  

Postup stavebního úřadu a životního prostředí ve věci prodeje areálu bývalého zámeckého 
pivovaru v Bílině. 
 
358  

Čerpání finančních prostředků jednotlivými odbory Městského úřadu Bílina za období leden-
únor 2016. 
 

359  

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. 
 
360  

Dopis společnosti BALINEA Bílina, s. r. o., z 14.03.2016, týkající se ukončení aktivit k možné 
realizaci projektu Obnovy lázní v Bílině. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oldřich Bubeníček  

starosta města 
Mgr. Veronika Horová  

1. místostarostka města 
Mgr. Zuzana Bařtipánová   
2. místostarostka města 


