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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 24. schůze v roce 2016, 
konané 25. října 2016 

 
Usnesení s termínem č.: 
1061 jednatel ihned 
1062  jednatel po vyp. služeb 
184 ONI  05.04. 
764 Taj.  31.08. 
992 Taj.   25.10. 

855 Taj.  06.12. 
1063 jednatel 06.12. 
826 Taj.  15.12.  
762 Taj.  31.12. 
763 Vedení 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. revokuje 
 
1069  
Část usnesení rady města č. 1317 z 10.11.2015, kterým byla Ing. Jana Herzingerová 
jmenována tajemnicí komise pro životní prostředí a dopravu a zároveň jmenuje pana 
Bohumila Sentenského tajemníkem komise pro životní prostředí a dopravu. 
 
 

II. schvaluje 
 
1070  
Rozpočtovou změnu č. 165/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Spolkem Bílina 2006 jako příjemcem ve výši 10.000 Kč 
na Audiostezku Bílinou – mobilní aplikace. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1071  
Rozpočtovou změnu č. 191/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 26.000 Kč na veřejnou zeleň. 
 
1072  
Rozpočtovou změnu č. 193/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 70.000 Kč na veřejnou zeleň. 
 
1073  
Rozpočtovou změnu č. 194/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 17.000 Kč na veřejnou zeleň. 
 
1074  
Rozpočtovou změnu č. 195/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny jako příjemcem ve 
výši 50.000 Kč na podporu činnosti v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
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1075  
Rozpočtovou změnu č. 196/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Dětským domovem a školní jídelnou, Tuchlov 47, 
příspěvková organizace, jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na výtvarnou a keramickou dílnu. 
Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1076  
Rozpočtovou změnu č. 204/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí ve výši 140.000 Kč v kapitole 08 odd. § 61 71. 
 
1077  
Rozpočtovou změnu č. 205/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí ve výši 170.000 Kč na vypracování komplexní 
žádosti o poskytnutí dotace na projekt Výzvy IROP č. 28 "Konsolidace IT II. část'' pro město 
Bílina. 
 
1078  
Rozpočtovou změnu č. 206/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 23.000 Kč z rezervy DINA na zimní zakrytí 
kašny na Mírovém náměstí a na okružní křižovatce. 
 
1079  
Rozpočtovou změnu č. 207/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 216.000 Kč na sanaci suterénu v budově 
radnice, Břežánská 50. 
 
1080  
Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 35/5 k. ú. Bílina o výměře cca 15 m2 za účelem 
využití jako manipulační plochy (vjezdu), dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
1081  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., jako příjemcem na 
náklady akce Podkrušnohorský pohár – 9. ročník, který se koná 03.12.2016. Bude hrazeno 
z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města 
 
1082  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací EQUIPARK, o. p. s., jako příjemcem na podporu 
jezdeckého sportu v oblasti Bílina v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1083  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1/2016 uzavřené 03.08.2016 mezi městem 
Bílina jako půjčitelem a Českým střeleckým svazem – sportovně střeleckým klubem 0715, 
Bílina, jako vypůjčitelem, kdy předmětem dodatku je bezúplatné převedení zařízení střelnice 
do majetku města, po ukončení výpůjční smlouvy. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
1084  
Uzavření nájemní smlouvy s paní Ladou Laiblovou na byt č. 30 ul. Tyršova 320/10 na dobu 
určitou 6 + 6 měsíců s tím, že se mění kategorie užívání bytu na „rezerva města“.  
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III. souhlasí 
 
1085  
S čerpáním finančních prostředků na sanace a rekultivace pozemků prováděných 
společností Severočeské doly, a. s., na těchto plochách:  
a) Rekultivace Radovesice VI., XV., XVI.,  
b) Rekultivace Radovesice obnova komunikačního propojení,  
c) Rekultivace Braňany II., III.,  
d) Rekultivace VMG – Jižní svahy DB II.,  
e) Rekultivace Jižní svahy III., IV.,  
f) Rekultivace Vnitřní výsypka I., 
g) Rekultivace Vnitřní výsypka III.,  
h) Rekultivace Areál ČOV,  
i) Rekultivace Ledvický val. 

 

IV. zamítá 
 

1086  
Žádost organizace EQUIPARK, o. p. s., o poskytnutí dotace na organizaci dvoudenních 
jezdeckých závodů Working Equitation. 
 
1087  
Žádost manželů Kovačových o pronájem části pozemkové parcely č. 1186/1 k. ú. Bílina. 
 
 

V. rozhodla 
 
1088  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schvaluje žádost paní Marušky Kopešové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině. 

 

VI. odvolává 
 
1089  
Pana Oldřicha Jedličku, DiS. (MěÚ Bílina), z funkce předsedy pracovní skupiny pro 
regeneraci městské památkové zóny Bílina a zároveň odvolává Mgr. Jaroslava Skopce 
(Národní památkový ústav, odb. pracoviště Ústí nad Labem), z funkce člena této pracovní 
skupiny 
 

 

VII. jmenuje 
 
1090  
Ing. Renatu Strakovou (MěÚ Bílina – odbor dotací a projektů), předsedkyní pracovní skupiny 
pro regeneraci městské památkové zóny Bílina a zároveň jmenuje Mgr. Markétu 
Beránkovou (MěÚ Bílina – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, odd. památkové 
péče) a Bc. Věru Konopáskovou (Národní památkový ústav, odb. pracoviště Ústí nad 
Labem), členy této pracovní skupiny. 
 
1091  
Pana Ing. Břetislava Bárta (HNHRM) členem sociálně zdravotní komise. 
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VIII. ruší 
 
1092  
Usnesení rady města č. 1023 z 11.10.2016, kterým rada města rozhodla zadat zakázku 
malého rozsahu akci „Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce“, formou 
poptávkového řízení. 
 
1093  
Usnesení rady města č. 1024 z 11.10.2016, kterým rada města rozhodla zadat zakázku 
malého rozsahu na akci „Oprava a Retoping atletické dráhy na ZŠ Za Chlumem“, formou 
poptávkového řízení. 
 

 
IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 
1094  
Rozpočtovou změnu č. 201/2016 – přijetí zálohy na neinvestiční dotaci od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ ve výši 627.000 Kč. Zároveň 
doporučuje schválit úpravu rozpočtu podílu města v rámci projektu, dle předpokládaného 
čerpání v průběhu roku 2016. 
 
1095  
Rozpočtovou změnu č. 202/2016 – přijetí neinvestiční účelové dotace od Ministerstva financí 
ČR prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 436.000 Kč na úhradu výdajů 
souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů. 
 
1096  
Rozpočtovou změnu č. 203/2016 – přijetí neinvestiční účelové dotace od Ústeckého kraje 
ve výši 51.000 Kč na podporu sociálních služeb v oblasti pečovatelské služby v roce 2016. 

 
1097  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací LAWEN TENIS KLUB Bílina jako příjemcem na činnost 
klubu, pořádání akcí, turnajů a pronájem tenisové haly v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy 
pro sport. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1098  
Uzavření kupní smlouvy mezi Státním statkem Jeneč, s. p., v likvidaci, Třanovského 622/11, 
Praha 6 Řepy, jako prodávajícím a městem Bílina jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je 
prodej pozemku p. č. 1666/6 o výměře 3 911 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem na částku 295.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovité věci. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1099  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1135 o výměře cca 15 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy pozemků 200 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady 
vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 
 
1100  
Prodej ojetého motorového vozidla Citroen HYMERMOBIL E510 (mobilní služebny) 
obálkovou metodou. 
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X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
1101  
Žádost pana Bully o prodej celého i části pozemku p. č. 704 k. ú. Bílina. 
 
1102  
Žádost manželů Langhammerových o prodej části pozemku p. č. 269/1 o výměře cca 30 m2 
k. ú. Bílina. 
 
1103  
Žádost paní Brožkové o prodej pozemku p. č. 394 k. ú. Bílina–Újezd. 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
1104  
Nabídku společnosti Bílina Holdings, spol. s r. o., na výkup pozemku p. č. 159 o výměře 
892 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba čp. 9 Bílina, a doporučuje uložit tajemníkovi 
městského úřadu zajistit aktuální znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé. Zároveň 
doporučuje uložit radě města připravit možnost využití této nemovité věci. 
 
 

XII. bere na vědomí 
 

1105  
Informaci finančního odboru, týkající se zahájeného správního řízení Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže s městem Bílina, ve věci obecně závazné vyhlášky o regulaci 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. 
 
1106  
Informaci vedoucího odboru dopravy, týkající se povinnosti zajištění veřejného osvětlení 
silnice 1. třídy na území města Bílina. 
 
1107  
Informaci ředitele městské policie k řešení parkování v ulici Aleská č. p. 268 u restaurace 
Pražanka. 
 
1108  
Zápisy z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 05.09.2016 a z 10.10.2016. 
 
1109  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a cestovní ruch z 05.10.2016. 
 
1110  
Plnění úkolů ze zápisu rady města z 11.10.2016 
 
 

XIII. stahuje z programu 
 

1111  
Materiál č. 1075 – žádost společnosti TRUNN, s. r. o., o prodej částí pozemků s tím, že 
materiál bude opětovně předložen po projednání podmínek se společností TRUNN, s. r. o. 
 
1112  
Materiál č. 1054 – žádost společnosti TRUNN, s. r. o., o úpravu data uzavření vlastní kupní 
smlouvy a uhrazení kupní ceny,  to na základě požadavku společnosti TRUNN, s. r. o. 
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1113  
Materiál č. 1078 – žádost společnosti Lesy Sever, s. r. o., o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene služebnosti stezky a cesty s tím, že materiál bude opětovně předložen po 
projednání podmínek se společností Lesy Sever, s. r. o. 
 
1114  
Materiál č. 1093 – návrh směrnice č. 5/2016 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina s tím, že bude směrnice dopracována po společném 
projednání s právním zástupcem města a předložena ke schválení radě města 08.11.2016. 

___________________________________________________ 
 

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

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

I. bere na vědomí 
 

1115  

Vyjádření Ing. Růženy Kittlové, likvidátorky společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., ke sdělení paní Jitky Šubrtové k usnesení č. 985 z rady města – valné hromady 
z 20.09.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

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

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


