
Usnesení rady města z 14.06.2016  1 

 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 14. schůze v roce 2016, 
konané 14. června 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. schvaluje 
 
616  
Rozpočtovou změnu č. 87/2016 – přijetí finančního daru od Ústeckého kraje za umístění 
v krajském kole soutěže ZLATÝ ERB 2016 v kategorii „Nejlepší elektronická služba“, 
v celkové výši 20.000 Kč. 
 
617  
Rozpočtovou změnu č. 100/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Informačního centra Bílina – snížení položky 5172 programové vybavení o částku 
40.000 Kč a navýšení položky 5137 drobný hmotný majetek o částku 40.000 Kč na pořízení 
multifunkčního zařízení.  
 
618  
Rozpočtovou změnu č. 101/2016 – navýšení rozpočtu Městské knihovny Bílina o průtokovou 
dotaci na projekt „Příběhy našich sousedů v knihovnách“, ve výši 18.000 Kč.  
 
619  
Rozpočtovou změnu č. 102/2016 – přijetí státní dotace na meliorační a zpevňovací dřeviny 
ve výši 2.500 Kč pro Lesy ČR, s. p., Lesní správa Litoměřice.  
 
620  
Rozpočtovou změnu č. 103/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na DINA ve výši 12.000 Kč na akci odboru 
nemovitostí a investic. 
 
621  
Rozpočtovou změnu č. 104/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na PD ve výši 318.000 Kč na akce odboru 
nemovitostí a investic.  

 
622  
Rozpočtovou změnu č. 105/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce „Rekonstrukce Mírového náměstí“ ve výši 
800.000 Kč do rezerv na projektové dokumentace odboru nemovitostí a investic. 
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623  
Rozpočtovou změnu č. 106/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na bourací práce v kempu na koupališti v celkové výši 
36.000 Kč.  
 
624  
Opis nedobytné pohledávky za pana Davida Klímu ve výši 1.309 Kč za nezaplacený odtah 
vozidla RZ: ULK 67-84.  
 
625  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Ing. Vladimíra Machuldu ve výši 2.434 Kč za 
nezaplacené střežení objektu Idealfenster, a. s., Chudeřice 142.  
 
626  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Drahoslavu Kabourkovou ve výši 13.824 Kč za 
nezaplacené střežení objektu Oděvy – textil, Mírové náměstí.  
 
627  
Uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi městem Bílina 
jako zájemcem a společností FIN-servis, a. s., Kladno, jako zprostředkovatelem, jejímž 
předmětem je zprostředkování nákupu dodávek energií (elektřiny a plynu) pro všechny 
organizace zřízené městem, včetně všech budov Městského úřadu Bílina, na dobu jednoho 
roku. Podpisem smlouvy a zplnomocnění pověřuje starostu města.  
 
628  
Uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené 06.05.2009 mezi městem Bílina 
jako půjčitelem a Historickým spolkem města Bíliny jako vypůjčitelem, kdy předmětem 
smlouvy o výpůjčce je prostor v areálu bývalého zámeckého pivovaru v Bílině, o výměře 
82,16 m2. Smlouva o výpůjčce se touto dohodou ukončuje k 30.06.2016. Podpisem dohody 
pověřuje starostu města.  
 
629  
Uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo – „PD – Mostek v areálu lázní – parc. č. 1939 – 
oprava památkově chráněného objektu“, mezi městem Bílina, jako objednatelem 
a společností STATUM, s. r. o., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je prodloužení 
termínu plnění. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  
 
630  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací Draci Bílina, o. s., jako příjemcem, schválenou usnesením 
Rady města Bíliny č. 61 z 09.02.2016. Dodatkem se mění termín dosažení účelu 
a vyúčtování poskytnuté dotace. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
631  
Uhrazení členského příspěvku Sdružení lázeňských míst ČR za rok 2016.  
 
632  
Zapojení fondu investic Mateřské školy Čapkova v celkové výši 88.050 Kč na vybourání 
betonových chodníků, zatravnění plochy na školní zahradě a opravu přístupových „bočních“ 
chodníků, vše na školní zahradě MŠ Čapkova.  
 
633  
Zapojení fondu investic Centrální školní jídelny Bílina na pořízení 2 ks elektrických smažících 
pánví do kuchyně. Výše finančních prostředků bude upřesněna po skončení výběrového 
řízení.  
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634  
Organizační schéma Městských technických služeb Bílina, s účinností od 01.01.2016. 
 
635  
Odměnu 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, Nábřeží 381, příspěvková organizace, 
v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
ve výši, dle návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu.  
 
636  
Odměnu ředitelce Městských technických služeb Bílina, dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění, dle návrhu členů rady města. 
 
637  
Prodejní ceny zboží pro Informační centrum Bílina – záložka 5 Kč, leporelo 39 Kč a hrnek 
Bíliny 129 Kč včetně krabičky. Uvedené ceny jsou včetně DPH.  
 
638  
Navýšení kapacity Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace o 15 žáků, tj. na celkovou kapacitu 360 žáků, s účinností od 01.09.2017.  
 
639  
Účetní závěrku k 31.12.2015 těchto příspěvkových organizací:  
a) Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace,  
b) Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace,  
c) Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace,  
d) Základní školy Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace,  
e) Základní školy Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace,  
f) Základní školy Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace,  
g) Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace,  
h) Základní umělecké školy Gustava Waltera, příspěvková organizace,  
i) Kulturní centrum Kaskáda v Bílině, příspěvková organizace,  
j) Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, 
včetně rozdělení hospodářského výsledku do fondů dle návrhů ředitelek a ředitele 
příspěvkových organizací. Pouze příspěvková organizace KC Kaskáda nebude rozdělovat 
hospodářský výsledek za rok 2015, vzhledem k tomu, že byla zastupitelstvem města  
22.10.2015 pod usnesením č. 279 k 31.12.2015 zrušena.  
 
 

II. zřizuje 
 

640  
Pracovní skupinu pro přípravu podkladů a stanovení podmínek prodeje areálu bývalých 
vojenských kasáren v Bílině, ve složení: Vendula Vodičková (HNHRM), Ing. Michal Vyhnálek 
(ANO 2011), Josef Horáček (Nezávislí), Jiří Konárek (KSČM), Ing. Petr Rosenkranz 
(TOP 09), Ing. Olga Roučková (ředitelka Městských technických služeb Bílina), Ing. Helena 
Volfová (vedoucí oddělení životního prostředí), Ing. Vladimíra Kebrtová (tajemnice pracovní 
skupiny). 
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III. souhlasí 
 
641  
Se stanovením podmínek pro udělení souhlasu s umísťováním předmětů sloužících 
k odpočinku, rekreaci a stravování, dle návrhu předloženého právním zástupcem města, 
ředitelem Městské policie Bílina a členů rady města. 

 
IV. rozhodla 

 

642  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schvaluje žádost pana Václava Struneckého o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině.  
 
643  
Nejvhodnější nabídkou na nákup osobního vozidla formou operativního leasingu pro 
Městské technické služby Bílina, je nabídka společnosti AUTO JELÍNEK Teplice, s. r. o. 
Podpisem smlouvy pověřuje ředitelku Městských technických služeb Bílina.  
 
644  
Nejvhodnější nabídkou zakázky 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“ je nabídka společnosti HAVI, 
s. r. o., Teplice. Druhá v pořadí je nabídka fa HAKIM, s. r. o., Bílina.  
 
645  
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 
dodávku s názvem „Smažící pánev“ pro Centrální školní jídelnu Bílina.  
 
646  
Vypsat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Multifunkční 
venkovní plochy v MŠ Aléská, Bílina“.  
 
647  
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci – projektová dokumentace (PD), Přístavba 
společenského multifunkčního objektu Domu s pečovatelskou službou (DsPS). 
 
648  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci „Elektrická rolba pro úpravu ledu“ 
pro Městské technické služby Bílina.  
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
 
649  
Usnesení č. 60 ze 14.04.2016, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Bílina jako prodávajícím a paní Bc. Phuong Nhung Tran jako kupující, kdy předmětem 
smlouvy byl prodej pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je 
stavba občanské vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická, Bílina, za kupní cenu dle obálkové 
metody ve výši 1.550.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti, na 
žádost kupující. 
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VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
650  
Rozpočtovou změnu č. 83/2016 – přijetí první splátky neinvestiční účelové dotace ve výši 
1.600.000 Kč na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí v roce 2016. 
 
651  
Rozpočtovou změnu č. 84/2016 – přijetí finančních prostředků na zřízení společensky 
účelného pracovního místa pro pozici „úklid“ v organizační složce Pečovatelská služba Bílina 
v celkové výši 60.000 Kč z Operačního programu Zaměstnanost.  
 
652  
Rozpočtovou změnu č. 85/2016 – přijetí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 
v oblasti pečovatelské služby v roce 2016 ve výši 398.000 Kč.  
 
653  
Rozpočtovou změnu č. 86/2016 – přijetí dotace na výkon činnosti sociální práce na rok 2016 
ve výši 1.067.000 Kč.   
 
654  
Rozpočtovou změnu č. 109/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 400.000 Kč a navýšení finančních 
prostředků ve výši 546.000 Kč z přebytku hospodaření na předfinancování akce „Dětské 
kluby při základních školách v Bílině“ spolufinancovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost.  
 
655  
Aktualizovaný Komunitní plán města Bílina na období 2016-2018. 
 
656  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 442/2 o výměře 13 m2 a části o výměře 317 m2 za 
minimální kupní cenu 40 Kč/m2 s tím, že v případě doručení více žádostí bude prodej 
uskutečněn formou obálkové metody. 
 
657  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická, za minimální kupní cenu 1.500.000 Kč. 
V případě doručení více žádostí bude prodej uskutečněn formou obálkové metody 
s vyvolávací cenou 1.500.000 Kč.  
 
658  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 441 o výměře 118 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
275 Kč/m2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku.  
 
659  
Záměr prodeje pozemků p. č. 76/37 o výměře 11 333 m2, části p. č. 188/47 o výměře 
cca 1 116 m2, p. č. 415/1 o výměře 137 m2, části p. č. 415/2 o výměře cca 500 m2, části p. č. 
415/3 o výměře cca 1 800 m2, p. č. 415/4 o výměře 392 m2, p. č. 424 o výměře 99 m2 vše k. 
ú. Chotějovice za cenu obvyklou s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit 
geometrický plán na oddělení pozemků.  
 
660  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/171 o výměře 90 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
90 Kč/m2.  
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661  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2171 o výměře 676 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m2. 
 
662  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, spol. s r. o., se sídlem v Bílině, jako příjemcem. Předmětem dodatku je 
navýšení dotace o 266.400 Kč. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města.   
 
663  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností Lesy Sever, 
s. r. o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej areálu bývalého Zámeckého pivovaru, a to 
pozemku p. č. 782 o výměře 461 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2; pozemku p. č. 783 
o výměře 2 817 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če; pozemku p. č. 784/1 o výměře 
4 410 m2, jehož součástí je stavba č. p. 228; pozemku p. č. 785 o výměře 3 236 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 1; pozemku p. č. 804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina za kupní 
cenu 2.300.000 Kč, s předkupním právem pro město Bílinu. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města.  
 
664  
Prodej pozemků jako celku, a to p. č. 422/3 o výměře 52 m2, p. č. 422/4 o výměře 158 m2 
a p. č. 425/2 o výměře 67 m2 vše k. ú. Bílina, formou obálkové metody s vyvolávací cenou 
15.760 Kč s tím, že přihlášení zájemci budou pozváni na jednání zastupitelstva města, které 
se uskuteční 23.06.2016, kde přednesou své nabídky.  
 
665  
Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2015.  
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
 

666  
S celoročním hospodařením města Bíliny za rok 2015 s výhradami a přijmout opatření 
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
667  
Žádost členů zahrádkářské organizace č. 5 Českého zahrádkářského svazu v Bílině – osady 
pod Bořněm o prodej pozemků nacházejících se v trase plánované veřejně prospěšné 
stavby obchvatu města. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
668  
Připomínku Spolku Bílina 2006 k prodeji bývalého kina Hvězda a pověřit vedení města ke 
sjednání schůzky se zástupci spolku.  
 
669  
Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o záměru prodeje pozemku 
p. č. 1596/1 k. ú. Bílina s tím, že k prodeji další osobě nemá město námitek. 
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X. stahuje z programu 
 
670  
Materiál č. 580 – žádosti o souhlas s umístěním laviček na veřejném prostranství s tím, že 
materiál bude předložen do dalšího jednání rady města. 
 
671  
Materiál č. 656 – revokace usnesení zastupitelstva města č. 53 ze 14.04.2016 – záměr 
prodeje pavilonu č. 5 v bývalé ZŠ Teplická.  
 
672  
Materiál č. 676 – žádost o schválení rozpočtové změny č. 107/2016 s tím, že materiál bude 
předložen do dalšího jednání rady města. 
 
673  
Materiál č. 679 – žádost o schválení rozpočtové změny č. 108/2016 s tím, že materiál bude 
předložen do dalšího jednání rady města. 
 

XI. bere na vědomí 
 
674  
Zápis ze sociálně zdravotní komise konané 18.05.2016. 
 
675  
Zprávu ze zahraniční služební cesty do polského partnerského města Jaraczewo, která se 
uskutečnila v termínu 27.05.–29.05.2016. 

__________________________________________________ 

 
RADA MĚSTA 

 

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

 
 

I. schvaluje 
 

676  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce likvidátora z 04.12.2015 uzavřené mezi 
společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., a Ing. Růženou Kittlovou jako 
likvidátorem. Předmětem dodatku je prodloužení funkčního období likvidátora společnosti, 
a to od 01.07.2016 do 31.12.2016. Podpisem dodatku pověřuje jednatelku společnosti.  
 
 

II. bere na vědomí 
 

677  
Informaci Ing. Růženy Kittlové, likvidátorky společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., v likvidaci, o průběhu likvidace společnosti.  
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček 
starosta města 

Mgr. Veronika Horová 
1. místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová 
2. místostarostka města 


