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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 4. schůze v roce 2016, 
konané 23. února 2016 

 
Usnesení s termínem č.: 
1405 Taj. (OSVaZ)  29.02.  
981 Taj.  08.03.  
983 Taj. (ONI) 08.03.  
45 Taj. (ONI)  08.03. 
46 Taj. (ONI) 08.03. 
43 Taj. (SÚaŽP) 22.03.  

47 Taj. (FO) 22.03.  
1145 Taj. (ONI) 31.03.  
1413 Taj. (ONI) 31.05.  

44 Taj. (ONI) 14.06. 
1361 Taj. (OD) 31.12.  

 
Splněné usnesení č.: 1 
 
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 
 
133  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic kontaktovat prodávajícího k získání zbylých bytů na 
Teplickém Předměstí v Bílině od současných vlastníků, jejichž byty užívají problémoví 
nájemníci nemající dlouhodobý vztah k městu.      
 
134  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic získat odhady ceny bytů od prodávajícího, které 
budou prověřeny a zrevidovány dvěma nezávislými znalci.   
 
135  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic po zjištění ceny bytů oslovit právní kanceláře o názor 
na postup výkupu a ceny, je-li v souladu se zákonem a s chováním řádného hospodáře. 
 
136  
Vedoucímu odboru dotací a projektů zjistit, možnosti dotačních titulů na odkup bytů s tím, že 
tento materiál bude předložen do příští rady města 08.03.2016.  

 
 

II. schvaluje 
 
137  
Rozpočtovou změnu č. 5/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 20.150 Kč na úhradu 
30% spoluúčasti na projektu „Pochopením k toleranci a respektu 2016", v případě schválení 
projektu MŠMT. Bude financováno z přebytku hospodaření města. 
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138  
Rozpočtovou změnu č. 13/2016 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako 
obdarovaným a Mgr. Vladimírou Hazdrovou, vedoucí Lékárny na Litoměřické v Bílině, jako 
dárcem na přijetí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč pro Klub důchodců II. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
139  
Uzavření smlouvy o výpůjčce č. 11316701 mezi městem Bílinou jako vypůjčitelem 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 
jako půjčitelem, jejímž předmětem je bezúplatné vypůjčení okružní křižovatky I/13, 
ul. Břežánská, Bílina, za účelem umístění pevné překážky „Fontána“, na dobu určitou 
do 31.12.2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
140  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Advokátní kanceláří Kříženecký 
& partneři, s. r. o., zastoupené JUDr. Miroslavem Kříženeckým, jednatelem, se sídlem Na 
Sadech 2033/21, 370 01 České Budějovice, jako nájemcem a městem Bílina jako 
pronajímatelem. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese 
Břežánská 50, Bílina o celkové výměře 18,01 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu 
z prostor sloužících podnikání, s účinností smlouvy od 01.03.2016 na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou dle § 2312 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
141  
Uzavření smlouvy o poskytování služeb 1Box fy NAM systém, a. s., (pult centrální ochrany) 
mezi městem Bílina jako objednatelem a společností NAM systém, a. s., Havířov, jako 
poskytovatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
142  
Uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb na PCO mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností NAM systém, a. s., Havířov, jako poskytovatelem. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
143  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu Geoportálu 
územně analytických podkladů Ústeckého kraje mezi Ústeckým krajem a obcemi s rozšířenou 
působností při územně plánovací činnosti na území Ústeckého kraje.  
 
144  
Uzavření smlouvy o obstarání produkčního, technického a organizačního zabezpečení 
farmářských trhů na Mírovém náměstí v Bílině mezi městem Bílina, jako klientem a organizací 
Český um – Artificium Bohemicum se sídlem v Doksech, jako poskytovatelem. Farmářské trhy 
se uskuteční v termínech 27.04.2016, 25.05.2016, 22.06.2016, 21.09.2016 a 19.10.2016. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
145  
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. PPS/01/2016 mezi městem Bílinou jako 
vlastníkem nemovitosti a paní Ladislavou Plevovou jako stavebníkem, jejímž předmětem je 
souhlas s provedením stavby s názvem „Montované terasy s přístupem na pronajatý pozemek 
p. č. 1593/3 k. ú. Bílina“ na pozemku ve vlastnictví města, a to p. č. 1593/3 k. ú. Bílina, 
a zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
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146  
Navýšení počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro MěÚ Bílina o 1 dohodu 
na činnost PR koordinátora. Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
pro rok 2016 je po navýšení stanoven na 60, z toho dohody pro MěÚ Bílina zahrnují 26 dohod. 
 
147  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 28 m2 na adrese 
Havířská 582/27, Bílina, pro účel využití jako posilovna pro strážníky městské policie. 
 
148  
Zveřejnění záměru pronájmu 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 uzavřením smlouvy o nájmu na dobu určitou tří let. 
 
149  
Předání přístupového a pokladního systému v celkové hodnotě 262.019,45 Kč a vybavení 
výcvikového hokejového centra v celkové hodnotě 112.943,82 Kč do správy Městských 
technických služeb Bílina. 
 
150  
Použití fondu investic Městských technických služeb Bílina ve výši 800.000 Kč na opravu 
kapličky na hřbitově, dokončení opravy fasády na dolní obřadní síni na hřbitově, zaplacení 
projektové dokumentace z roku 2015 a výměnu stožárů a svítidel na koupališti Kyselka 
v Bílině. 
 
151  
Podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality 2016. 
 
152  
Žádosti o průjezd nákladních automobilů ulicí Pražská do 30.06.2016, dle návrhu členů rady 
města. 
 
153  
Prodloužení termínu usnesení č. 1405 z 30.11.2015, kterým rada města vzala na vědomí 
požadavek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na navýšení úvazků na odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2016 a zároveň uložila tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucí odboru zpracováním personální koncepce svého odboru, a to do 19.04.2016. 
 
 

III. souhlasí 
 
154  
S umístěním sídla společnosti Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., na Zimním stadionu Bílina, 
Litoměřická 904, 418 01 Bílina. Podpisem souhlasu pověřuje starostu města. 
 
 

IV. zamítá 
 

155  
Žádost o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině paní 
Rosemarii Maturové. 
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V. projednala 
 

156  
Materiál, týkající se nabídky odkupu bytů s tím, že bude předložen do jednání zastupitelstva 
města, a to nejpozději do 23.06.2016. 
 
 

VI. jmenuje 
 

157  
Paní Pavlínu Nevrlou, vedoucí redakce Bílinského zpravodaje, od 01.03.2016. 

 

 

VII. zřizuje 
 

158  
Pracovní pozici „pečovatel/ka“ s úvazkem 1,0 v organizační složce Pečovatelská služba Bílina, 
od 01.04.2016. 
 

VIII. rozhodla 
 
159  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice města č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „ZPRACOVÁNÍ 
ÚZEMNÍ STUDIE – TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ“, je nabídka Ing. arch. Petr BROŽEK – BRAK 
architects, druhou v pořadí je nabídka Ing. arch. Františka POSPÍŠILA, Ph.D. 
 
160  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice města č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „ZPRACOVÁNÍ 
ÚZEMNÍ STUDIE – POD CHLUMEM“, je nabídka Ing. arch. Františka POSPÍŠILA, Ph.D., 
druhou v pořadí je nabídka Ing. arch. Tomáše SLAVÍKA. 
 
161  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu 
a zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Výroba, výměna 
a umístění cedulí s názvy ulic a infosystémů dle jednotlivých Předměstí“ v počtu 50 ks uličníků 
a 50 ks infosystémů, firmě Značky Dubí, s. r. o., Dubí, jako jedinému uchazeči. 
 
162  
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci – Projektová dokumentace (PD), Revitalizace 
objektů plavecké haly – objekt „B“ (restaurace, sauna). 
 
163  
Odvolat Oldřicha Jedličku z funkce člena redakční rady Bílinského zpravodaje. 
 

 

IX. stanovuje 
 

164  
Celkový počet zaměstnanců organizační složky Pečovatelská služba Bílina na 10 a zároveň 
schvaluje organizační schéma této organizační složky, vše s účinností od 01.04.2016. 
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X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
165  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako příjemcem ve výši 250.000 Kč na údržbu trávníku v roce 
2016. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
166  
Úpravu vyhrazené působnosti 1. místostarostce města pro věci neinvestiční, Mgr. Veronice 
Horové, následovně:  

 odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  

 odbor školství, kultury a sportu,  

 obecní živnostenský úřad. 
 

167  
Úpravu vyhrazené působnosti 2. místostarostce města pro věci investiční, Mgr. Zuzaně 
Bařtipánové, následovně:  

 finanční odbor,  

 odbor stavebního úřadu a životního prostředí,  

 odbor nemovitostí a investic,  

 odbor dopravy. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   p o v ě ř i t 
 

168  
Vedoucí organizačních složek Kulturní centrum Bílina, Informační centrum Bílina a Městská 
knihovna Bílina uzavíráním a podepisováním smluv o uměleckém vystoupení a smluv 
o krátkodobém pronájmu movitých nebo nemovitých věcí. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 

169  
Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci na teritoriu OOP Bílina v roce 2015. 
 
 

XIII. bere na vědomí 
 

170  
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. 
 
171  
Splnění usnesení rady města č. 1 z 12.01.2016, kterým bylo vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí uloženo oslovit různé společnosti, které by vyrobily, vyměnily a umístily cedule 
s názvy ulic a infosystémy, postupně dle jednotlivých Předměstí a v souladu se zásadami 
označování budov. 
 
172  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a cestovní ruch konané 03.02.2016. 
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173  
Zápis ze sociálně zdravotní komise z 20.01.2016 a informaci vedoucí pečovatelské služby 
Bc. Markéty Kalivodové o činnosti Pečovatelské služby Bílina. 
 
174  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o provozu mateřských škol a jeslí během 
letních prázdnin v roce 2016. 
 
175  
Informaci ředitele městské policie o počtu sběru injekčních stříkaček Městskou policií Bílina 
v roce 2016. 
 
176  
Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic o nabídce k odkupu bytů od kanceláře 
SEVER Plus, s. r. o. 
 
177  
Informaci vedoucího odboru dotací a projektů s tím, že na další schůzi rady města 08.03.2016 
budou schváleni členové Řídící skupiny pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města 
Bíliny. 
 
178  
Dopis společnosti BALINEA BÍLINA, s. r. o., týkající se možné realizace projektu „Obnova lázní 
Kyselka v Bílině“ s tím, že bude spolu s dalšími zájemci pozván do zastupitelstva města 
14.04.2016 k prezentaci svého záměru. 
 
179  
Rozpis zájezdů pro občany města Bíliny v roce 2016 včetně navrhované ceny jízdného. 
 
180  
Žádost sdružení Lungta a zároveň rozhodla o nepřipojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“. 
 
181  
Informace plk. Ing. Adolfa Langera, ředitele HZS Ústeckého kraje - Územní odbor Teplice, 
o plánu krizové připravenosti stanice Bílina. 
 

___________________________________________________ 

 
RADA MĚSTA 

 

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

 
 

I. zamítá 
 

182  
Žádost paní Martiny Michálkové a paní Vladimíry Pýchové o privatizaci ambulantní rehabilitace 
v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
 

 

 
Oldřich Bubeníček  

starosta města 
Mgr. Veronika Horová 

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


