
Usnesení rady města z 17.05.2016  1 

 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 12. schůze v roce 2016, 
konané 17. května 2016 

 
Usnesení s termínem č.: 
45 Taj. (ONI)  08.03. 
1145 Taj. (ONI) 31.03.  
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. revokuje 
 

494  
Usnesení rady města č. 389 z 19.04.2016, kterým byl schválen přesun finančních prostředků 
z rezervního fondu MŠ Síbova ve výši 165.000 Kč a zároveň použití fondu investic ve výši 
350.000 Kč na realizaci oprav zahrady MŠ Aléská. Viz usnesení č. 512. 
 
495  
Část usnesení rady města č. 214 z 08.03.2016, kterým bylo schváleno použití 
hospodářského výsledku společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
v likvidaci, za rok 2015, dle návrhu předloženého jednatelkou společnosti. Viz usnesení 
č. 517. 

 
 

II. schvaluje 
 
496  
Rozpočtovou změnu č. 72/20016 – přesun finančních prostředků uvnitř kapitoly odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí v celkové výši 10.000 Kč na hodnocení chovatelské 
přehlídky trofejí zvěře ulovené v regionu, která se konala 07.05.2016 v Hrobu. 
 
497  
Rozpočtovou změnu č. 74/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dopravy na rok 2016 v celkové výši 32.000 Kč, a to za účelem nakoupení 
pomůcek potřebných pro vykonání první části praktické zkoušky jízdy. 
 
498  
Rozpočtovou změnu č. 76/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o částku ve výši 46.900 Kč 
o průtokovou dotaci na projekt „Pochopením k toleranci a respektu 2016“. 
 
499  
Rozpočtovou změnu č. 77/2016 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 363.000 Kč na realizaci akce „Změna užívání části objektu – 
Kadeřnictví – Stavební úpravy interiéru objektu“. 
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500  
Rozpočtovou změnu č.78/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 25.000 Kč z rezervy nebytového hospodářství 
na opravy Domu dětí a mládeže. 
 
501  
Rozpočtovou změnu č. 79/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 200.000 Kč z rezervy nebytového 
hospodářství na opravy základní školy. 
 
502  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací SK Bílina, z. s., jako příjemcem pro oddíl stolního tenisu na 
pronájmy tělocvičen v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
503  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Okresním mysliveckým spolkem, Teplice, jako příjemcem na hodnocení 
chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v regionu, která se konala 07.05.2016 v Hrobu. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
504  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 369 prostor sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 
90 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Zdeňkem Jiráskem, bytem 
Husova 410/11, 418 01 Bílina, jako nájemcem, k 30.06.2016 dle žádosti nájemce. 
 
505  
Uzavření smlouvy o právu k provedení stavby č. PPS/04/2016 mezi městem Bílinou jako 
vlastníkem nemovitostí a panem Jiřím Svobodou a paní Veronikou Zelenkovou, jako 
stavebníky, jejímž předmětem je souhlas s provedením stavby s názvem „umístění rozvodné 
skříně a přípojky NN“ na pozemcích ve vlastnictví města, a to p. č. 861/416, p. č. 861/429 
a p. č. 861/432 k. ú. Bílina-Újezd, a zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
506  
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. PPS/04/2016/SD týkající se stavby s názvem 
„Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“, mezi městem Bílina jako stavebníkem 
a společností Severočeské doly, a. s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359 jako 
vlastníkem pozemku p. č. 286/33, na kterém bude stavba vybudována. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
507  
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městskými technickými službami Bílina a společností 
Le Cheque Déjeuner, s. r. o. Předmětem smlouvy je přijímat platby prostřednictvím poukázek 
a možnost tyto poukázky za podmínek dohodnutých ve smlouvě zpětně zpeněžit. Podpisem 
smlouvy pověřuje ředitelku Městských technických služeb Bílina. 
 
508  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1136/1 o výměře 484 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití 
individuální rekreace, drobné pěstební činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující 
podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
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509  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor na adrese Mírové náměstí 90, Bílina, o celkové výměře 
123,92 m2 pro účel využití jako prodejna. 
 
510  
Zveřejnění dodatečné informace č. 1 k zakázce malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„ZŠ – Aléská – oprava dlažby na chodbách 1. NP – u učeben prvního stupně“, dle návrhu 
odboru nemovitostí a investic. 
 
511  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině paní Gertrudě 
Aschenbrennerové. 
 
512  
Přesun finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Síbova ve výši 165.000 Kč do fondu 
investic MŠ Síbova. 
 
513  
Nařízení odvodu finančních prostředků ve výši 350.000 Kč z fondu investic MŠ Síbova do 
rozpočtu zřizovatele. 
 
514  
Úpravu Volebního řádu školské rady, s účinností od 01.06.2016, dle návrhu předloženého 
odborem školství, kultury a sportu. 
 
515  
Účetní závěrku příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina k 31.12.2015 včetně 
rozdělení hospodářského výsledku do fondů, dle návrhu ředitelky Městských technických 
služeb Bílina. 
 
516  
Plán odpisů dlouhodobého hmotného majetku na rok 2016, předložený ředitelkou Městských 
technických služeb Bílina. 
 
517  
Použití opraveného hospodářského výsledku společnosti Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina, s. r. o., v likvidaci, za rok 2015, dle návrhu předloženého likvidátorkou společnosti. 
 
 

III. ruší 
518  
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „GO elektroinstalace 
ZŠ Lidická, III. etapa – 3. NP“ s tím, že do dalšího jednání bude předloženo nové výběrové 
řízení. 
 
519  
Usnesení rady města č. 337 z 05.04.2016, kterým rozhodla o nejvhodnější nabídce 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, byla nabídka 
Ing. Jiřího Laibla, Bílina. Druhou v pořadí byla nabídka realitní kanceláře RETRON, Ústí nad 
Labem. Zároveň rozhodla nechat zpracovat posudky z právní opatrnosti od obou znalců. 
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520  
Usnesení rady města č. 338 z 05.04.2016, kterým rozhodla o nejvhodnější nabídce zakázky 
malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci: „Ocenění dvou společností s ručením 
omezeným, včetně jejich likvidace (Byty A-Z a Takaner)“, byla nabídka uchazeče APELEN 
VALUATION, Praha. Druhou v pořadí byla nabídka společnosti BDO, Advisory, s. r. o., 
Praha. Zároveň rozhodla uzavřít smlouvu na zpracování dvou posudků z právní opatrnosti 
oběma uchazeči. 
 
521  
Usnesení rady města č. 406 z 19.04.2016, kterým rozhodla o nejvhodnější nabídce zakázky 
malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci: „Zajištění due diligence na odkup 
obchodních podílů“ je nabídka BDO Advisory, s. r. o., Praha. Na druhém místě se umístila 
nabídka společnosti WARIDO audit, s. r. o., Ostrava. 
 
522  
Usnesení rady města č. 411 z 19.04.2016, kterým rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit žádost o prominutí poloviny poplatku ve výši 108.000 Kč společnosti Povodí 
Ohře, s. p., za zábor veřejného prostranství při realizaci opravy opevnění koryta řeky Bílina 
s tím, že Povodí Ohře, s. p., provede jako kompenzaci stavební úpravy na tělese mostku 
u prodejny Lidl, spočívající zejména v opravě nosných částí a v udržovacích pracích 
na viditelné části mostku. Žadatel o prominutí části poplatku za zábor veřejného prostranství 
bude informován o postupu správního orgánu, ve smyslu vysvětlení z jakého důvodu 
nemůže být žádosti vyhověno. 
 

IV. zřizuje 
 

523  
Pracovní skupinu pro výkup bytů na Teplickém Předměstí ve složení: Pavel Musil (HNHRM), 
náhradník Pavel Bárta; Radek Zenker (ANO 2011), náhradník Tomáš Nepomucký; Jiří 
Konárek (KSČM), náhradník Mgr. Aleš Tallowitz; Pavel Pastyřík MSc. MBA (TOP 09). 
 
 

V. rozhodla 
 
524  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci 
„Revitalizace kuchyňského zařízení v MŠ Čapkova, Bílina“ je nabídka společnosti 
NATURTEP, spol. s r. o., Proboštov. Druhá v pořadí je nabídka společnosti HAVI, s. r. o., 
Teplice. 
 
525  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Změna 
užívání části objektu – Kadeřnictví - Stavební úpravy interiéru objektu“ je nabídka společnosti 
Ready Made Buildings, s. r. o., Praha. Druhá v pořadí je nabídka společnosti PETR ARPÁŠ, 
s. r. o., Bílina. 
 
526  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „PD 
Revitalizace objektů plavecké haly – objekt „B“ (občerstvení, sauna)“ je nabídka společnosti 
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BPO, s. r. o., Ostrov. Druhá v pořadí je nabídka společnosti STATUM, s. r. o., Teplice. 
 
527  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schvaluje žádost pana Ľudovíta Krause o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině. 
 
 

VI. souhlasí 
 

528  
S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem v souladu 
s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V přípravné 
třídě Základní školy, Bíliny, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace může 
být pro školní rok 2016/2017 zapsáno 19 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na 
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví. 
 
529  
S rozdělením finančního daru v celkové výši 1.750.000 Kč na základě smlouvy o dlouhodobé 
spolupráci mezi městem Bílina a Severočeskými doly, a. s., č. 163/2012. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
530  
Rozpočtovou změnu č. 73/2016 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
o 350.000 Kč z příjmů příspěvkové organizace MŠ Síbova na investiční akci „MŠ Aléská- 
multifunkční zahrada“ a zároveň převedení finančních prostředků ve výši 900.000 Kč 
z položky údržby na položku investice. 
 
531  
Změnu zřizovací listiny organizační složky města Městská knihovna se sídlem Mírové 
náměstí 21, 418 31 Bílina, okres Teplice, dle návrhu předloženého vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu, s účinností od 01.07.2016. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   z a m í t n o u t 
 
532  
Nabídku Ing. Hany Matouškové na výkup stavby zahradní chatky umístěné na pozemku p. č. 
861/13 k. ú. Bílina-Újezd. 
 

IX. bere na vědomí 
 
533  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o žádosti obce Hrobčice o příspěvek na 
kulturní akci Dětský den Hrobčice 2016 s tím, že starostce obce Hrobčice bude zaslána 
zamítavá odpověď na tuto žádost, dle návrhu předloženého vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu. 
 
534  
Informaci ředitele městské policie k zabezpečení škol a školských zařízení zřízených 
městem Bílina. 
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535  
Informaci Mgr. Zuzany Bařtipánové, místostarostky města, o studijní cestě se Severočeskými 
doly, a. s., která se konala v termínu 02.05.–06.05.2016. 
 
536  
Zápis ze sociálně zdravotní komise z 13.04.2016. 
 
537  
Stanovisko odboru dopravy, s tím, že situace ve smyslu jednosměrného provozu v lokalitách 
Pražské předměstí I. a II. je únosná, ale i přes toto je třeba prověřit funkčnost a efektivnost 
daného řešení, vyhodnocení jeho dopadů a případnou úpravu dopravního značení v těchto 
lokalitách ve smyslu zpracování jednoduché studie dopravy. Zajištěním této studie pověřuje 
rada města vedoucího odboru dopravy. 
 
 

X. stahuje z programu 
 
538  
Materiál č. 538 – zápis do kroniky města za rok 2015 s tím, že kronika bude upravena 
a znovu předložena do jednání rady města. 
 
539  
Materiál č. 543 – žádost MŠ Čapkova o souhlas se zapojením fondu investic na vybourání 
betonových chodníků, zatravnění plochy na školní zahradě a opravu přístupových bočních 
chodníků vše na školní zahradě MŠ Čapkova s tím, že materiál bude znovu předložen po 
vypsání nového poptávkového řízení. 
 
540  
Materiál č. 544 – žádost o schválení rozpočtové změny č. 75/2016 s tím, že bude předložena 
do dalšího jednání rady města. 
 
541  
Materiál č. 556 – zadání výběrového řízení dle směrnice č. 04/2007, čl. VII., odst. 1 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na 
„Dokončení digitalizace MKDS Bílina“ s tím, že odbor nemovitostí a investic osloví právního 
zástupce města, zda lze udělit výjimku na zadání této zakázky dle směrnice č. 04/2007. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Mgr. Veronika Horová 
1. místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová 
2. místostarostka města 


