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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, 
konané 12. ledna 2016 

 
Usnesení s termínem č.:
1136 ONI  31.01. 
981 Taj.   31.01.  
983  Taj. (ONI) 31.01.  
879 Taj. (ONI) 31.01. 
1 OSVV  09.02. 

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.: 985, 1264 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
 
1  
Vedoucí odboru správního a vnitřních věcí oslovit různé společnosti, které by vyrobily, 
vyměnily a umístily názvy ulic a infosystémy, postupně dle jednotlivých Předměstí a v souladu 
se zásadami označování budov.     OSVV – 09.02. 

 

II. ruší 
 
2  
Usnesení rady města č. 1544 z 22.12.2015, kterým byla schválena žádost KC Kaskáda 
o přesun finančních prostředků z fondu investic na rezervní fond ve výši 100.000 Kč. Finanční 
prostředky měly být použity na pořízení ubrusů, bistro stolků, potahů na bistro stolky, dekorací 
a tomboly. 
 
3  
Usnesení rady města č. 1303 z 10.11.2015, kterým souhlasila s tím, že za ORP Bílina bude 
zpracovatelem a žadatelem projektu na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
MAS CÍNOVECKO, o. p. s., se sídlem Ruská 264/128, Dubí.  
 
 

III. schvaluje  
 
 
4  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a FK Bílina jako 
vypůjčitelem, kde předmětem výpůjčky je fotbalové hřiště s umělým povrchem na pozemkové 
parcele č. 1907 o celkové výměře 12 388 m2 v k. ú. Bílina. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na 
dobu určitou, s účinností od 01.01.2016 do 31.12.2016. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
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5  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi paní Renatou Vlčkovou, bytem 
Libušina 2357/12, Teplice 415 01, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 
Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Želivského 54/7, 
Bílina, o celkové výměře 37,50 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících 
podnikání s účinností smlouvy od 01.01.2016, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou dle 
§ 2312 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
6  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího  podnikání mezi společností HENIG – security 
servis, s. r. o., se sídlem 5. května 797, 470 01 Česká Lípa,  jako nájemcem a městem Bílina 
jako pronajímatelem. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na 
adrese Reussova Zátiší II, Bílina o celkové výměře 34,50 m2 za nájemné dle platné směrnice 
o nájmu z prostor sloužících podnikání, s účinností smlouvy od 01.01.2016, na dobu určitou 
jednoho roku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
7  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 595 uzavřené mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Městskou policií Bílina, Želivského 80/1, Bílina jako vypůjčitelem prostor o celkové 
výměře 26,90 m2 na adrese M. Švabinského 831, Bílina pro využití služebna – odloučené 
pracoviště Městské policie Bílina. Doba účinnosti dodatku je rok 2016. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 
8  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího  podnikání na adrese Břežánská 50, Bílina, 
kancelář č. 104, o celkové výměře 18,01 m2, pro využití jako kancelář pro poskytování právních 
služeb, za nájemné dle platné směrnice o nájmu prostor sloužících podnikání. 
 
9  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího  podnikání mezi JUDr. Jiřím Suškou, U Soudu 
1940/7, Teplice 415 01, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. Předmětem 
smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Želivského 54/7, Bílina, 
o celkové výměře 15,41 m2, za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících 
podnikání, s účinností smlouvy od 01.01.2016, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou dle 
§ 2312 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
10  
Žádost společenství vlastníků v ulici Aléská č. p. 255, Bílina, o odstranění dvou kusů laviček, 
z důvodu rušení nočního klidu. Rada města zároveň pověřuje odbor nemovitostí a investic 
jejich odstraněním. Finanční prostředky budou použity z kapitoly DINA, po schválení rozpočtu 
města na rok 2016. 
 
11  
Projektový záměr na akci „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – 
I. etapa“ a zahájení přípravných prací k zajištění podkladů nutných k podání žádosti o dotaci 
z Integrovaného regionálního operačního programu. 
 
12  
Žádost pana Petra Lekeše o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou.         
 
13  
Žádosti o průjezd nákladních automobilů ulicí Pražská na rok 2016, dle návrhu členů rady 
města. 
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14  
Podání žádosti o dotaci prostřednictvím výzvy č. 5 Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání na projekt zaměřený na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. 
 
15  
Zřízení čtyř pracovních míst pro město Bílinu, zařazených k Městské policii Bílina, na pozici 
„Pracovník dohledové služby – asistent prevence kriminality“, na dobu určitou 1 roku, 
s účinností od schválení Úřadem práce ČR. 
 
16  
Bezplatné užívání vybraných městských sportovišť Městskou policií Bílina, dle návrhu 
předloženého ředitelem Městské policie Bílina, za účelem průběžného zajišťování fyzické 
připravenosti strážníků.  
 
17  
Odpis upomínkových předmětů KC Kaskáda Bílina, dle návrhu předloženého vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu, k 31.12.2015. 
 
18  
Oficiální variantu loga Kulturního centra Bílina, dle varianty D, předložené vedoucí této 
organizační složky. Toto logo bude Kulturní centrum Bílina používat jako své oficiální logo. 
 
19  
Ceník služeb Kulturního centra Bílina, s platností od 01.01.2016, dle návrhu předloženého 
vedoucí organizační složky Kulturní centrum Bílina.  

 
20  
Úpravu ceníku – směrnice č. 5/2015 – poskytování placených služeb Městskými technickými 
službami Bílina, dle návrhu předloženého ředitelkou.  
 
 

IV. souhlasí 
 
21  
S použitím znaku města v obrazové příloze vědecké publikace Klíč ke znakům měst České 
republiky pana Petra Houzara. Znak města bude použit v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou města Bíliny č. 2/2011, o městských symbolech a jejich užívání. Znak lze užívat 
v barevném i monochromním provedení v podobě dané popisem dle čl. I této vyhlášky, či ve 
shodě s jeho obsahem.    
 
 

V. zamítá 
 
 
22  
Žádost společnosti AGRIOX TRADE, s. r. o., Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, o pronájem 
prostoru sloužícího  podnikání na adrese Teplická 555, Bílina, objekt pavilonu č. 5, o celkové 
výměře 733,06 m2. 
 
23  
Žádost paní Marty Langové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
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VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
24  
Návrh rozpočtu města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2016 v této výši 
Celkové příjmy             273.704.000 Kč 
Financování                   27.389.000 Kč 
Celkové výdaje              301.093.000 Kč  
 
25  
Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda Fabia Classic 
1.2 s inv. č. MUBIH000F6OF za nejvyšší nabídku, kdy vyvolávací cena je cena odhadní, 
tj. 46.900 Kč. V případě více zájemců se prodej uskuteční obálkovou metodou.  
 
26  
Záměr prodeje osobního obytného automobilu CITROEN HYMERMOBIL E 510, RZ 5U8 1221 
za cenu 303.300 Kč bez DPH dle znaleckého posudku s tím, že v případě více zájemců se 
jedná o prodej obálkovou metodou s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku.     
 
27  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Mgr. Terezou 
Záhorcovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 269/354 o výměře 
168 m2 odděleného z pozemku p. č. 269/1  k. ú. Bílina na základě geometrického plánu 
č. 2863-15204/2015 zpracovaného Ing. Jindřichem Panznerem, Mikulov, za kupní cenu 
200 Kč/m2, tj. 33.600 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města.    
 
28  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina jako prvním směňujícím a paní Jaroslavou 
Garnekovou, manželi Ing. Milanem a Boženou Loužilovými, manželi Bohdanem a Janou 
Mudruňkovými, paní Danou Strnadovou a paní Romanou Stuchlou jako druhým směňujícím, 
kdy předmětem smlouvy je směna pozemků v k. ú. Bílina ve vlastnictví města, a to pozemku 
p. č. 336/134 o výměře 9 m2 odděleného z pozemku p. č. 336/81 a pozemku p. č. 336/135 
o výměře 58 m2 odděleného z pozemku p. č. 336/106 za pozemky ve vlastnictví druhého 
směňujícího, a to pozemku p. č. 270/12 o výměře 51 m2 a pozemku p. č. 270/16 o výměře 
42 m2 odděleného z pozemku p. č. 270/15 k. ú. Bílina. Pozemky byly rozděleny na základě 
geometrického plánu č. 2864-14/2015 zpracovaného společností INGEOS, s. r. o. Podpisem 
směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu města.     
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na  v ě d o m í  
 
29  
Informace  o změně maximální možné výše měsíční odměny za výkon funkce uvolněného 
a neuvolněného člena zastupitelstva města, s účinností od 01.01.2016 a zároveň doporučuje 
zastupitelstvu města rozhodnout ponechat výše měsíčních odměn neuvolněných členů 
Zastupitelstva města Bíliny a výši odměn předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva města Bíliny, v současné výši.  
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
 
30  
Splnění usnesení rady města č. 985 z 15.09.2015, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucí odboru správního a vnitřních věcí kontrolou značení jednotlivých ulic 
ve městě, včetně zpracování nákladů na případné obnovení označení všech ulic v Bílině.  
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31  
Splnění usnesení rady města č. 1264 z 27.10.2015, kterým bylo odboru nemovitostí uloženo 
připravit projektovou dokumentaci na akci „Návrh opatření ke snížení energetické náročnosti 
objektu DDM“ realizaci nové střechy, zateplení a systému větrání  (vzduchotechniky) v budově 
Domu dětí a mládeže. 
 
32  
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. 
 
33  
Informaci zástupců společnosti TABET, s. r. o., Praha, ohledně možnosti využití areálu lázní 
Kyselka.  
 
34  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 09.12.2015, jehož součástí je harmonogram 
zasedání sociálně zdravotní komise na I. pololetí 2016. 
 
35  
Informaci odboru dopravy k rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Komenského, 
Zámecká a Mírové náměstí s tím, že harmonogram prací bude předložen na jednání rady 
města 09.02.2016. 

 
IX. stahuje z programu 

 
 
36  
Materiál č. 6 – žádost Motoklubu Bílina o pronájem pozemků na části skládky Chotovenka 
s tím, že materiál bude doplněn o stanovisko obce Světec a předložen na jednání rady města, 
která se uskuteční 09.2.2016. 
 

______________________________________ 
 
 

RADA MĚSTA 
 

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

  
 

I. schvaluje 
 
37  
Společenskou smlouvu společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, Pražská 
206/95, včetně následujících úprav: 
a) text v čl. III. – předmět podnikání společnosti odst. a) Poskytování komplexních 

zdravotnických služeb, včetně hospitalizace pacientů a služeb s touto organizací 
spojených v rozsahu rozhodnutí ze dne 20.05.1994, se nahrazuje textem: a) Poskytování 
zdravotní péče, jejíž obsah je vymezen v rozhodnutích vydaných podle obecně závazných 
právních předpisů. 

b) doplňuje se čl. III. – předmět podnikání společnosti o písmeno f) ve znění: Sociální služby 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  

c) první věta v čl. XI – dozorčí rada v odst. 1 ve znění: Dozorčí rada společnosti má 5 členů, 
se nahrazuje textem: Dozorčí rada společnosti má 3 členy. 
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Rada města v působnosti valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, zároveň zplnomocňuje Mgr. Veroniku Horovou, 1. místostarostku města, 
k podpisu veřejné listiny o výše uvedené změně společenské smlouvy.  
 
 

II. odvolává 
 
 
38  
Paní Ing. Janu Hranáčovou a paní MUDr. Radku Tetřevovou z funkce členů dozorčí rady 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, k 12.01.2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

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

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


