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Splněné usnesení č.: 854
Trvalé usnesení č.:
1144 Taj. (OD)
pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím

RADA MĚSTA
I. revokuje
939
Usnesení rady města č. 219 z 08.03.2016, kterým rada města souhlasila s postupem
nemovitostí a investic, který spočíval 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. Viz usnesení č. 972.

II. schvaluje
940
Rozpočtovou změnu č. 168/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu Informačního centra Bílina – snížení položky 5169 služby – reklama o částku
64.000 Kč a navýšení položky 5138 nákup zboží za účelem prodeje o částku 64.000 Kč na
pořízení kalendářů a skládací mapy města Bíliny a snížení položky 5137 drobný hmotný
majetek o částku 40.000 Kč a navýšení položky 6122 investice o částku 40.000 Kč a zároveň
snížení položky služby – reklama o částku 10.000 Kč a zvýšení položky 6122 investice
o částku 10.000 Kč na pořízení multifunkčního zařízení – tiskárna, kopírka a skener.
941
Rozpočtovou změnu č. 169/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce č. 16-22 Napojení komunikace BílinaKostomlaty v celkové výši 960.000 Kč, na akci rekonstrukce střechy na Mírovém náměstí
čp. 88.
942
Rozpočtovou změnu č. 170/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na DINA v celkové výši 187.000 Kč na akce
odboru nemovitostí a investic.
943
Rozpočtovou změnu č. 171/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na PD v celkové výši 65.000 Kč na akce
odboru nemovitostí a investic a současně vrátit do rezervy PD 89.000 Kč, které byly čerpány
z rozpočtu akce PD-parkovací plochy.
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944
Rozpočtovou změnu č. 172/2016 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic
o 52.000 Kč z plnění pojistných událostí na opravu farní zdi.
945
Rozpočtovou změnu č. 173/2016 – přijetí státní dotace na zpracování lesních hospodářských
osnov ve výši 36.527 Kč, pro zařizovací obvod Bílina.
946
Rozpočtovou změnu č. 174/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 10.000 Kč na aktualizaci Analýzy potenciálu
produkce odpadů.
947
Rozpočtovou změnu č. 175/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 972.000 Kč na akci: „Oprava pěších
komunikací“ v lokalitách: ul. Studentská a Boženy Němcové.
948
Rozpočtovou změnu č. 176/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 218.000 Kč na akci „Zhotovení rodového
erbu“.
949
Rozpočtovou změnu č. 177/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 294.000 Kč na akci „Vybudování veřejného
osvětlení na Pivovarském náměstí“.
950
Rozpočtovou změnu č. 178/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 56.000 Kč na akci „Koupaliště Kyselka – reko.
měření, čištění a cirkulace“.
951
Rozpočtovou změnu č. 179/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 269.000 Kč na akci “REKO informačního
centra pod radnicí“.
952
Úpravu platu v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 273/2016 Sb.,
Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková
organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Čapkova 869,
příspěvková organizace, Bc. Zdeňce Heinrichové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Síbova
332, příspěvková organizace, Mgr. Ivaně Svobodové, ředitelce Základní školy, Bílina, Lidická
31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Evě Flenderové, ředitelce Základní
školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Dagmar
Axamitové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková
organizace, Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava Waltera, paní Kristě
Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, paní Andree Sentenské, ředitelce Centrální
školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, s účinností od 01.09.2016.
953
Uzavření nájemní smlouvy s panem Zahidem Karnoubem na byt č. 23, ul. Tyršova 320,
kategorie „rezerva města“, na dobu určitou 6+6 měsíců.
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954
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina
jako poskytovatelem a organizací „SK HC Draci Bílina“, jako příjemcem na rekonstrukci
kabiny na zimním stadionu v Bílině. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Rada města zároveň
uděluje výjimku na uznání dříve vynaložených výdajů v období od 01.08.2016 do
14.08.2016. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
955
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. PPS/06/2016 mezi městem Bílina jako
vlastníkem pozemků a společností AGC Automotive Czech, a. s., Sklárna č. p. 33,
Chudeřice, IČ 25012240 jako stavebníkem, jejímž předmětem je souhlas s provedením
stavby s názvem „Rozšíření parkoviště AVO“ na pozemku p. č. 188/47, p. č. 76/37 a p. č.
415/3 k. ú. Chotějovice. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
956
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Návrh opatření pro odstranění vlhkosti vnitřního
prostředí 1. PP a 1. NP v objektu – Dům dětí a mládeže (DDM)“, mezi městem Bílina jako
objednatelem a společností STATUM, s. r. o., jako zhotovitelem, kterým se mění rozsah
předmětu plnění a cena díla. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.
957
Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 38,21 m 2 na
adrese Komenského 38, Bílina, pro účel využití jako společenská místnost. Smlouva
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku.
958
Předání herních sestav v celkové hodnotě 278.905 Kč, chatek v celkové hodnotě
1.035.118,70 Kč, vybavení chatek v celkové hodnotě 293.165 Kč a vybavení koupaliště
v celkové hodnotě 245.779 Kč do správy Městských technických služeb Bílina na základě
předávacího protokolu.
959
Žádost organizace Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Bílina, o prominutí poplatků za využití
hřiště u ZŠ Za Chlumem, která se uskuteční 07.10.2016 od 14:00 do 17:00 hodin.
960
Žádost pana Jana Šorala o zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 8, ul. 5. května 268, s tím, že se
zavázal uhradit zbytek dlužného nájemného.
961
Žádost spolku Fotbalový klub Bílina o prominutí odvodu a penále, týkající se neoprávněně
použitých peněžních prostředků dotace v roce 2015 v částce 4.725 Kč a dopočet penále dle
rozhodnutí a zároveň rozhodla prominout povinnost odvést do rozpočtu města uvedené
peněžní prostředky.
962
Žádost spolku Draci Bílina o prominutí odvodu a penále, týkající se zadržených
a neoprávněně použitých peněžních prostředků v roce 2015 v částce 2.200 Kč a dopočet
penále a zároveň rozhodla prominout povinnost odvést do rozpočtu města uvedené peněžní
prostředky.
963
Přesun finančních prostředků ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic
Městských technických služeb Bílina a zároveň souhlasí s použitím fondu investic v celkové
výši 3.900.000 Kč na úhradu dodávky el. rolby pro zimní stadion Městských technických
služeb Bílina.
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964
Odpis nedobytných pohledávek za:
a) pana Jaroslava Satýnka – spoluúčast na pojistném plnění ve výši 5.000 Kč (pojištění
služebního vozidla MP),
b) pana Radka Salače a pana Josefa Ščuku – náhrady škody na zámcích a petlicích
v domě č. p. 320, ul. Tyršova, ve výši 2.650 Kč.
965
Výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Zajištění podkladů
pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické předměstí“ s tím, že bude na
základě výsledku výběrového řízení do rady města předložena rozpočtová změna ve výši
vítězné nabídky.

III. pověřuje
966
Pana Ericha Miku, technického pracovníka I., odboru nemovitostí a investic, řízením odboru
nemovitostí a investic Městského úřadu Bílina, s účinností od 21.09.2016 po dobu pracovní
neschopnosti vedoucího odboru nemovitostí a investic, Ing. Jaroslava Bureše.

IV. zamítá
967
Návrh na zvýšení sazby měsíčního nájemného v bytech ve vlastnictví města Bíliny. Sazba
zůstává ve stejné, tj. výši 35 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu, s účinností od 01.01.2017.
968
Žádost pana Jiřího Faita o poskytnutí dotace ve výši 49.000 Kč na akci „Strašidla
v Lázeňském domě na Kyselce“.
969
Žádost PhDr. Ing. Petra Montaga, Ph.D., o umístění sídla 6. základní organizace českého
zahrádkářského svazu Bílina na adrese: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4.
970
Žádost Spolku Bílina 2006 o poskytnutí dotace na vytvoření mobilní aplikace Audiostezka
Bílinou.

V. rozhodla
971
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
„Oprava střech objektu č. p. 88 na Mírovém náměstí“ v rámci poptávkového řízení.
972
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
„Oprava pěších komunikací“, přičemž oprava se bude týkat pouze lokality Studentská
a Boženy Němcové.
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973
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
„Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce” s tím, že výzva bude upravena
o připomínky p. Ericha Miky, pracovníka odboru nemovitostí a investic.
974
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
„Změna užívání části objektu – Kadeřnictví – kanceláře, Stavební úpravy interiéru objektu“
s tím, že výzva bude upravena o připomínky p. Ericha Miky, pracovníka odboru nemovitostí a
investic.
975
Použít finanční prostředky z rozpočtu odboru nemovitostí a investic v předpokládané
maximální výši 494.865 Kč na pokrytí nákladů akce „Vybudování volnočasové plochy v Bílině
na Kyselce”.
976
Vypovědět smlouvu o užívání části pozemků za účelem umístění laviček uzavřenou mezi
městem Bílina, jako poskytovatelem a společností AD-Net, spol. s r. o., jako uživatelem,
k 30.09.2016 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet od prvního dne kalendářního
měsíce, tj. 01.10.2016.

VI. jmenuje
977
Paní Ing. Michaelu Zavázalovou do funkce „Vedoucí finančního odboru“, v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) § 102 odst. 2 písm. g), na návrh
tajemníka městského úřadu, s účinností od 01.12.2016.

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit
978
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč mezi městem Bílina
jako poskytovatelem a organizací Atletický klub Bílina jako příjemcem na odměny trenérů
ligových družstev, kalorné závodníkům, nákup jednotného sportovního oblečení a atletického
náčiní pro dospělé v prosinci 2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy
doporučuje pověřit starostu města.

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout
979
Žádost organizace Draci Bílina, o. s., o poskytnutí dotace ve výši 240.500 Kč na nákup
zápasových dresů, štulpen a tréninkových dresů pro všechna mládežnická družstva v období
od 01.05.2016 do 31.12.2016.

IX. bere na vědomí
980
Žádost pana Karla Strýčka o rozšíření lokality vztahující se k vyhlášce č. 8/2015,
o zabezpečení, místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a to
o lokalitu Pražské Předměstí 1.
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981
Ústní informaci Mgr. Aleše Tallowitze, předsedy komise pro bezpečnost a prevenci
kriminality, z jednání komise, které se konalo 14.09.2016.
982
Informace odboru nemovitostí a investic k objektu Seifertova 105, Bílina.
983
Splnění usnesení č. 854 z 30.08.2016, kterým bylo ředitelce Městských technických služeb
Bílina uloženo připravit do dalšího zasedání rady města přesun finančních prostředků z akce
rekonstrukce veřejného osvětlení na 1/13 na akci nákup rolby. Viz usnesení č. 963.

X. stahuje z programu
984
Materiál č. 947 – žádost paní Angeliky Peschlové o poskytnutí dotace na pořádání pěti
rockových koncertů v Restauraci na Újezdě „Moskva“ v období září až prosinec 2016 s tím,
že tato žádost bude projednána na dalším zasedání rady města.
___________________________________________________

RADA MĚSTA
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci

I. souhlasí
985
V případě dohody o ukončení pracovního poměru s paní Jitkou Šubrtovou k 31.01.2016
s úhradou dalšího plnění:
 poplatku soudu, bod 5;
 honoráře advokátky, bod 6;
 30 hodin přesčasové práce z roku 2015, část bodu 2;
 opravou evidenčního listu, bod 10;
 poskytnutím zadostiučinění, bod 9, ve výši zůstatku části přeplatku na mzdě 7.900 Kč za
část měsíců června a července, část bodu 7 (po zápočtu doplatku dovolené a 30 hodin
přesčas podle bodů 1, část 2 = 16.480 - 1880 - 6700,50 = 7899,50 Kč);
 odečet částek podle bodu 8 již vyplacených nebude proveden.

II. bere na vědomí
986
Vyjádření Ing. Růženy Kittlové, likvidátorky společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina,
s. r. o., v likvidaci, k uzavření možného smíru, mimosoudního vyřešení soudního sporu
o neplatnost výpovědi mezi paní Jitkou Šubrtovou, jako navrhovatelem, a obchodní
společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina s. r. o., v likvidaci, s tím, že v případě
ukončení pracovního poměru k 31.01.2016 jsou zákonné nároky obsaženy v bodu 1 –
dovolená z roku 2015 s nárokem na doplatek již vyplacené výše a v bodu 3 – odstupné.

Oldřich Bubeníček v. r.
starosta města

Mgr. Veronika Horová v. r.
1. místostarostka města
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Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r.
2. místostarostka města
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