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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

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

 
Usnesení s termínem č.: 
981 Taj.  08.03.  
45 Taj. (ONI)  08.03. 
43 Taj. (SÚaŽP) 22.03.  
47 Taj. (FO) 22.03.  
1145 Taj. (ONI) 31.03.  
183 SÚaŽP  05.04. 
184 ONI  05.04. 

185 ONI  05.04. 
1405 Taj. (OSVaZ)  19.04. 
1413 Taj. (ONI) 31.05.  

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

 
Splněná usnesení č.: 46, 136 
 
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 
 
183  
Vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí vyvolat jednání týkající se odklizení 
pneumatik v areálu bývalé skládky Chotovenka před konáním 1. závodů s tím, že město Bílina 
uhradí skládkovné a Motoklub Bílina zajistí a uhradí dopravu na skládku. 
         SÚaŽP – 05.04.  
184  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic předložit přehled nutných oprav veřejně účelových 
komunikací.        ONI – 05.04.  
 
185  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic připravit grafický přehled záruk pěších komunikací 
v Bílině s tím, že tento přehled bude předložen Městským technickým službám Bílina k fyzické 
kontrole.        ONI – 05.04. 
 

II. schvaluje 
 
186  
Rozpočtovou změnu č. 14/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA, v celkové 
výši 208.000 Kč, na akci odboru nemovitostí a investic a na pojistné události. 
 
187  
Rozpočtovou změnu č. 15/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektové 
dokumentace ve výši 299.000 Kč, na akci odboru nemovitostí a investic. 
 
188  
Rozpočtovou změnu č. 16/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru správního a vnitřních věcí v celkové výši 70.000 Kč na příspěvek za členství v obecně 
prospěšné společnosti SERVISO Třebívlice. 
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189  
Rozpočtovou změnu č. 17/2016 – přesun finančních prostředků z kapitoly 02 KC Bílina na 
kapitolu 08 – odbor správní a vnitřních věcí – vnitřní správa, v celkové výši 28.000 Kč na 
pohonné hmoty. 
 
190  
Rozpočtovou změnu č. 19/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
10.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinskou přírodovědnou společností, 
z. s., jako příjemcem, na přípravu dětí na přírodovědné soutěže v rámci činnosti přírodovědně 
turistického oddílu Bílinské sojky v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
191  
Rozpočtovou změnu č. 20/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
5.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinskou přírodovědnou společností, 
z. s., jako příjemcem, na tisk knihy o přírodě Bílinska. Bude hrazeno z rezervy kultury. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
192  
Rozpočtovou změnu č. 21/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
5.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinskou přírodovědnou společností, 
z. s., jako příjemcem, na monitoring a podporu hnízdění ptáků v okolí města Bíliny v roce 2016. 
Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
193  
Rozpočtovou změnu č. 22/2016 – přesun finančních prostředků ve výši 605.000 Kč z položky 
5152 (otop) – odbor školství, kultury a sportu, na otop v organizační složce KC Bílina, do 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic. 
 
194  
Rozpočtovou změnu č. 23/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
3.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Nadací pro transplantaci kostní dřeně, 
Plzeň, jako příjemcem, na podporu dárcovství kostní dřeně. Bude hrazeno z rezervy rady. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
195  
Rozpočtovou změnu č. 24/2016 – přesun finančních prostředků ve výši 150.000 Kč na běžné 
opravy z odd. § 61–71 – opravy KC Kaskáda, na odd. § 33–92 v kap. 07 – odbor nemovitostí 
a investic – opravy KC Fontána. 
 
196  
Rozpočtovou změnu č. 25/2016 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a Janou Chalupnou – Autoškola Jana, jako dárcem, na přijetí peněžního daru 
ve výši 1.000 Kč, pro Městskou knihovnu na pomůcky a odměny pro děti na akci Noc 
s Andersenem, konanou 01.04.2016. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
197  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 38.500 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Draci Bílina, o. s., jako příjemcem, na dopravu, zdravotní službu, 
rozhodčí na mistrovské zápasy v únoru 2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
198  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Technických služeb 
Bílina, jako příjemcem, na provoz a zabezpečení střelnice, nákup terčů, střeliva a organizování 
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závodů v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
199  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací HIPODROM Most, a. s., jako příjemcem, na dostihový den – 
„Jarní cena“, v rámci kterého se uskuteční dostih s názvem „Cena města Bíliny”. Akce se koná 
14. května 2016. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
200  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 32.500 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Draci Bílina, o. s., jako příjemcem na dopravu, zdravotní službu, 
rozhodčí na mistrovské zápasy a startovné na turnajích v březnu a dubnu 2016. Bude hrazeno 
z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
201  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací Automotosport Osek, o. s., jako příjemcem, na pořízení pohárů 
pro závodníky Krušnohorského poháru, který se koná 02.04.2016. Bude hrazeno z rezervy 
sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
202  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Velosport team Bílina jako příjemcem, na 6. ročník 
cyklistických závodů pro děti do 10 let v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
203  
Žádost příspěvkové organizace ZŠ Za Chlumem o zproštění platby ve výši 6.950 Kč za 
pronájem sálu v KD Fontána, v souvislosti s konáním akce Bílinský bakalář, která se koná 
01.04.2016 s tím, že o tuto částku bude mít organizační složka Kulturní centrum Bílina snížené 
příjmy. 
 
204  
Záměr pronájmu pozemků, a to části p. č. 227/6 o výměře 787 m2, části p. č. 227/8 o výměře 
17717 m2, části p. č. 82/2 o výměře 139 m2, části p. č. 99/2 o výměře 6752 m2, st. p. č. 93 
o výměře 157 m2, st. p. č. 94 o výměře 192 m2 vše k. ú. Chotovenka a pozemků části p. č. 
146/6 o výměře 12083 m2, části p. č. 146/13 o výměře 1159 m2, části p. č. 146/14 o výměře 
307 m2, části p. č. 146/15 o výměře 75 m2 vše k. ú. Štrbice dle geodetického vytyčení, za 
účelem uspořádání motoristických závodů za cenu 536 Kč. 
 
205  
Uzavření smlouvy o právu k provedení stavby č. PPS/02/2016 mezi městem Bílinou jako 
vlastníkem a společností SORTING Solutions, s. r. o., jako stavebníkem, jejímž předmětem je 
souhlas s provedením stavby s názvem „Stavební úpravy bývalé ZŠ na výrobní objekt 
SORTING Solutions, s. r. o.“, na části pozemku ve vlastnictví města p. č. 1683/96 k. ú. Bílina. 
Zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
206  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 30.08.2004 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Centrální školní jídelnou Bílina, jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku č. 3 je 
zvýšení účetní hodnoty vypůjčené budovy, a to z důvodu technického zhodnocení. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
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207  
Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 30.08.2004 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Základní školou Aléská, Bílina, jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku č. 5 je 
zvýšení účetní hodnoty vypůjčené budovy z důvodu technického zhodnocení. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města.  
 
208  
Zástupce do řídící skupiny pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Bílina: 
Mgr. Veroniku Horovou (1. místostarostka města pro věci neinvestiční), Mgr. Zuzanu 
Bařtipánovou (2. místostarostka města pro věci investiční), Ing. Renatu Strakovou (odbor 
dotací a projektů), Ing. Jaroslava Bureše (vedoucí odboru nemovitostí a investic), Mgr. Evu 
Böhmovou (vedoucí odboru školství, kultury a sportu), Mgr. Ivu Zábojníkovou (vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví), pana Oldřicha Jedličku, DiS (vedoucí odboru dopravy), 
Ing. Jaroslava Horáka (vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí), Mgr. Petra 
Kollára (ředitel Městské policie), Ing. Olgu Roučkovou (ředitelka Městských technických služeb 
Bílina), pana Jiřího Konárka (radní a zastupitel města), Ing. Petra Procházku (radní a zastupitel 
města a zástupce za sport), Ing. Stanislava Karla, MBA (zástupce za podnikatele), Bc. Markétu 
Kalivodovou (vedoucí Pečovatelské služby Bílina, zástupce za sociální služby), pana Jana 
Voita (předseda neziskové organizace Historický spolek), Mgr. Miroslava Cingla (RRA ÚK – 
zástupce zpracovatele), Bc. Kateřinu Černou, DiS. (RRA ÚK – zástupce zpracovatele), 
Mgr. Karolínu Wankovskou, DiS. (RRA ÚK – zástupce zpracovatele). 
 
209  
Navýšení počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro MěÚ Bílina o 1 dohodu. 
Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro rok 2016 je po navýšení 
stanoven na 61, z toho dohody pro MěÚ Bílina zahrnují 27 dohod. 
 
210  
Žádost Automotosportu Osek o povolení konání automobilových závodů do vrchu seriálu 
závodů Krušnohorský pohár, na území města Bílina, v úseku Bílina – Kaňkov, ve dnech od 
01.04.2016 do 02.04.2016. 
 
211  
Záměr finanční spoluúčasti města při řešení havarijní situace komunikace stavbou opěrné zdi 
v ul. 5. května v Bílině ve výši 247.000 Kč s tím, že do dalšího zasedání rady a zastupitelstva 
města bude předložena darovací smlouva, včetně rozpočtové změny. 
 
212  
Stanoviska bytové komise, dle zápisu z 24.02.2016, vyjma bodu 2 g) žádost paní Marie 
Fuchsové a bodu 3 a) žádost paní Renáty Trávníčkové. 
 
213  
Uzavření nájemní smlouvy s manželi Laubeovými na byt Za Chlumem 756, o velikosti 1+2, 
s účinností od 01.04.2016, na dobu určitou jednoho roku. 
 
214  
Řádnou účetní závěrku společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci, 
za rok 2015 a zároveň schvaluje použití hospodářského výsledku dle návrhu jednatelky 
společnosti. 
 
215  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 04.12.2015 na aktualizaci strategického plánu 
rozvoje města Bílina mezi městem Bílina jako objednatelem a Regionální rozvojovou 
agenturou Ústeckého kraje, a. s., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je nový termín 
předání hotového díla 22.08.2016. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
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216  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání budovy bez č. p. na stav. parcele 
93 k. ú. Chotovenka o celkové výměře 157 m2 a budovy bez č. p. na stav. parcele 94 k. ú. 
Chotovenka o celkové výměře 192 m2 pro účel využití jako garáže, za nájemné dle platné 
směrnice o nájmu prostor sloužících podnikání. 
 
217  
Žádosti o průjezd nákladních automobilů ulicí Pražská, a to do 30.06.2016. 
 

III. souhlasí 
 
218  
Se zrušením čtyř hrobek včetně náhrobků na městském hřbitově v Bílině, a to 4/1 (placeno do 
roku 1968), 4/2 (placeno do roku 1968), 4/3 (placeno do roku 1993) a 4/4 (placeno do roku 
1995) s tím, že s nimi bude naloženo dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. 
 
219  
S postupem odboru nemovitostí a investic, který spočívá ve výběru čtyř prioritních lokalit na 
opravu pěších komunikací, zadání objednávky na zpracování projektové dokumentace 
a vypsání výběrového řízení na opravu pěších komunikací v roce 2016 v Bílině. 
 
220  
S pokračováním činnosti přípravné třídy v Základní škole, Bílina, Za Chlumem 824, okres 
Teplice, příspěvková organizace, ve školním roce 2016/2017, v souladu s ustanovením § 47 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zároveň pověřuje vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o souhlas, dle metodického 
pokynu JID: 67795/2015/KUUK, ke zřizování přípravných tříd. 
 
221  
S prominutím pronájmu ledové plochy na Zimním stadionu Bílina na akci: 2. ročník 
charitativního hokejového turnaje s názvem „BOBování pro .... ", která se koná dne 26.03.2016 
a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu č. 27/2016 – čerpání rezervy pro sport ve výši 
8.250 Kč na úhradu pronájmu ledové plochy na Zimním stadionu Bílina na tuto akci. 
 

IV. zamítá 
 
222  
Žádost německého města Hainichen o spolupráci v rámci evropských dotací. 
 
223  
Nabídku na reklamu ve formě umístění loga města na webových stránkách Židovské obce 
Teplice a umístění reklamy ve čtvrtletníku Posel Židovské obce Teplice. 
 

V. rozhodla 
 
224  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„Rekonstrukce výtahu v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině“ formou poptávkového 
řízení. 
 
225  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na 
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dodavatele stavebních prací – Regenerace Městské památkové zóny, Obchodní dům (OD) 
Praha č. p. 46, Mírové náměstí, Bílina – oprava fasády – východní a západní část. 
 
226  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akce: 
Projektová dokumentace (PD), Celková rekonstrukce objektu trafostanice v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, Bílina. 
 

VI. ruší 
 
227  
Usnesení rady města č. 983 z 18.08.2015, kterým uložila tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a investic zajistit cenovou nabídku na dokončení opravy 
chodníku, který tvoří střechu garáží v ulici Aléská – pozemek p. č. 336/99 a cca polovinu 
komunikace p. č. 336/98 v k. ú. Bílina, v souladu se žádostí Mgr. Jindřicha a Radka Stillera. 
 
 

VII. pověřuje 
 
228  
Ing. Renatu Strakovou řízením odboru dotací a projektů Městského úřadu Bílina, a to od 
09.03.2016, do doby jmenování nového vedoucího odboru dotací a projektů. 
 
 

VIII. zřizuje 
 
229  
Pracovní skupinu pro přípravu výstavby domu pro seniory v areálu Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ve složení: předsedkyně Mgr. Veronika Horová, a členové 
pracovní skupiny: Mgr. Zuzana Bařtipánová, Mgr. Aleš Tallowitz, Mgr. Petr Hazdra, 
MUDr. Yaser Karnoub, RNDr. Jaroslav Herzinger, Mgr. Iva Zábojníková a Ing. Jaroslav Bureš. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
230  
Rozpočtový výhled města Bíliny na roky 2017–2018, dle návrhu předloženého vedoucí 
finančního odboru. 
 
231  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města ve výši 315.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště 
Bílina, příspěvková organizace, jako příjemcem, na provozní náklady budovy gymnázia 
v Bílině, v roce 2016. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
232  
Plnění trvalého usnesení zastupitelstva města č. 281 z 22.10.2015, kterým bylo radě města 
uloženo informovat zastupitelstvo města o ukončení činnosti příspěvkové organizace Kulturní 
centrum Kaskáda a o stavu pohledávek a závazků, které spolu s majetkem přešly na město 
Bílina s tím, že materiál bude do jednání zastupitelstva města doplněn. 
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XI. bere na vědomí 
 
 
233  
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. 
 
234  
Informaci k plnění usnesení rady města č. 1361 z 30.11.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit vedoucí odboru dopravy o zajištění studie na zklidnění 
dopravy v centru města a vyhodnotit dopady zjednosměrnění ulice Wolkerova a studie 
zklidnění dopravy v ulici Důlní, Břežánská, Boženy Němcové a ulici Mostecká – zákaz vjezdu 
motorových vozidel nad 3,5 t. 
 
235  
Splnění usnesení rady města č. 46 z 09.02.2016, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zahájením přípravných prací na akci 
etapizace revitalizace objektu plavecké haly s tím, že plán přípravných prací bude předložen 
na zasedání rady města, která se uskuteční 08.03.2016. 
 
236  
Splnění usnesení rady města č. 136 z 23.02.2016, kterým bylo vedoucímu odboru dotací 
a projektů zjistit možnosti dotačních titulů na odkup bytů. 
 
237  
Přehled komisí zřízených radou města, včetně přehledu konání komisí a docházky jednotlivých 
členů, od počátku volebního období. 
 
238  
Pozvání starosty polského města Bilgoraj (Polsko) k návštěvě města u příležitosti konání Dnů 
Bilgoraje, v termínu od 17. do 20. června 2016. 
 
239  
Upravený bytový pořadník na I. pololetí 2016. 
 
240  
Přehled termínů záruk na opravy a rekonstrukce pěších komunikací v období 2013–2015. 
 
241  
Rozhodnutí pana Mgr. Ing. Jiřího Novotného, který byl jmenován vedoucím odboru dotací 
a projektů, o zrušení jeho pracovního poměru ve zkušební době, a to k 29.02.2016. 
 
242  
Zápisy komise pro životní prostředí a dopravu z 16.12.2015, 20.01.2016, z 25.02.2016 
a z 08.03.2016 a zároveň pověřuje tajemníka městského úřadu rozdělením jednotlivých úkolů 
mezi příslušné odbory a informovat radu města o plnění těchto úkolů. 
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