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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 9. schůze v roce 2016, 
konané 19. dubna 2016 

 
Usnesení s termínem č.: 
45 Taj. (ONI)  08.03. 
1145 Taj. (ONI) 31.03.  
184 ONI  05.04. 
185 ONI  05.04. 
 

1405 Taj. (OSVaZ)  17.05. 
1413 Taj. (ONI) 31.05. 
44 Taj. (ONI) 14.06. 
1361 Taj. (OD) 31.12.  
 

 
Splněné usnesení č.: 183 
 
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 
 
361  
Rozpočtovou změnu č. 26/2016 – 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 volnočasové aktivity pro děti 
z dětského domova v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
362  
Rozpočtovou změnu č. 41/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako příjemcem ve výši 
10.000 Kč na přírodovědně-technicko-historickou exkurzi ve dnech 08.06.–10.06.2016. Bude 
hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
363  
Rozpočtovou změnu č. 45/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a OB Bílina (Obec baráčníků) jako příjemcem ve výši 
15.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na otop a energie, diplomy, údržbu krojů a praporu 
v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
364  
Rozpočtovou změnu č. 46/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Historickým spolkem města Bíliny jako příjemcem 
ve výši 20.000 Kč na akci „Branný den V“ který se koná 21.05.2016. Bude hrazeno z rezervy 
kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
365  
Rozpočtovou změnu č. 48/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 18.000 Kč na 
uskutečněný výjezd na lyžařský výcvik pro 18 žáků. Bude hrazeno z rezervy pro školy 
v přírodě a lyžařské výcviky. 
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366  
Rozpočtovou změnu č. 49/2016 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako 
obdarovaným a firmou ESOX ETC, s. r. o., Račín 50, jako dárcem na přijetí peněžního daru 
ve výši 2.000 Kč pro Městskou knihovnu Bílina na pomůcky a odměny pro děti na akci 
„Pasování žáků 1. tříd všech ZŠ v Bílině na čtenáře“, konanou 27.06.-29.06.2016. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 

 
367  
Rozpočtovou změnu č. 50/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve výši 250.000 Kč 
na opravy. 
 
368  
Rozpočtovou změnu č. 52/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická na uhrazení nákladů za 
autobus na akci Karel IV., konanou v Mariánských Radčicích ve výši 3.000 Kč. Bude hrazeno 
z rezervy kultury. 
 
369  
Rozpočtovou změnu č. 54/2016 – přesun finančních prostředků ve výši 82.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na DINA na akce odboru 
nemovitostí a investic. 
 
370  
Rozpočtovou změnu č. 55/2016 – přesun finančních prostředků ve výši 210.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na PD na akci odboru 
nemovitostí a investic. 
 
371  
Rozpočtovou změnu č. 56/2016 – přesun finančních prostředků v rozpočtu Kulturního centra 
Bílina – snížení položky 5169 kulturní služby o částku 470.000 Kč a navýšení položky 5164 
nájemné o částku 440.000 Kč, navýšení položky 5172 programové vybavení o částku 30.000 
Kč. 
 
372  
Rozpočtovou změnu č. 58/2016 – přesun finančních prostředků ve výši 133.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na opravy komunikací na akci 
„Veřejné osvětlení na Žižkově náměstí“ odboru nemovitostí a investic. 
 
373  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-
4014454/VB/P001, týkající se stavby nové rozpojovací skříně a kabelového vedení NN, která 
se dotkne pozemků p. č. 413/1, 413/3, 958, 969, vše k. ú. Bílina-Újezd, mezi městem Bílina 
jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, jako stranou budoucí oprávněnou, 
zastoupenou na základě plné moci společností ENPRO Energo, s. r. o., Sokolská 137/45, 
Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČ: 28628250. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu 
neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 100 Kč/bm + 1.000 Kč 
rozvodová skříň (bez DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
374  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, ul. Kyselská 406, s panem Tomášem Černým 
a slečnou Michaelou Kernerovou, na dobu určitou, po dobu trvání pracovního poměru 
u Městských technických služeb Bílina. 
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375  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Ing. arch. Františkem 
Pospíšilem, Ph.D., jako zhotovitelem na zpracování „ÚZEMNÍ STUDIE POD CHLUMEM“. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
376  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Ing. arch. Petrem Brožkem 
jako zhotovitelem na zpracování „ÚZEMNÍ STUDIE BÍLINA-TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ“. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
377  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina a organizací 
SanDoMon Bílina, z. s., na oddílové soustředění pro děti v obci Košťálov ve výši 10.000 Kč, 
účelem dotace je uhrazení pronájmu tělocvičny a ubytování v období od 16.06. 
do 19.06.2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
378  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací SK Bílina jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na technické 
zabezpečení, přípravu a výzdobu areálu a pohoštění účastníků k 60. výročí založení 
volejbalu v Bílině v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
379  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací Atletický klub Bílina jako příjemcem ve výši 50.000 Kč 
na pořádání atletických závodů Běh Kyselkou, Bílinský mítink ve vícebojích ml. žactva 
a elévů a Bílinská půlka v roce 2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
380  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací SK Bílina jako příjemcem ve výši 6.000 Kč na pořádání turnajů 
pro mládež ve volejbale a házené – na technické zabezpečení, rozhodčí, propozice v roce 
2016. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
381  
Úpravu platu Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava Waltera, v souladu 
se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu předloženého vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu, s účinností od 01.05.2016. 
 
382  
Uzavření prováděcí smlouvy č. 206_019 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí 
k produktům Microsoft z 01.12.2014, mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
Servodata, a. s., se sídlem Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10, jako dodavatelem. 
Předmětem smlouvy je dodání licencí k produktům Microsoft. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
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383  
Pronájem 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 mezinárodních motoristických závodů v termínu 13.05.-16.05.2016 
a 09.09.-12.09.2016 za cenu 536 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
384  
Navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu na zajištění organizování „Farmářských 
trhů ve výši 15.000 Kč, které se uskuteční v termínech od 27.04. do 19.10.2016. 
 
385  
Stanovení měsíčního nájemného ve výši 10 Kč za m2 podlahové plochy pro byt č. 1 ul. 
Kyselská 406, Bílina. 
 
386  
Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2016, dle předložených žádostí 
odpisovaného majetku, v celkové výši 900.918 Kč, takto:  
a) MŠ Švabinského ve výši 106.701 Kč,  
b) MŠ Čapkova ve výši 108.649 Kč,  
c) MŠ Síbova ve výši 112.104 Kč,  
d) ZŠ Lidická ve výši 140.783 Kč,  
e) ZŠ Za Chlumem ve výši 171.029 Kč,  
f) ZŠ Aléská ve výši 144.215 Kč,  
g) CŠJ ve výši 42.240 Kč,  
h) ZUŠ Gustava Waltera ve výši 38.234 Kč,  
i) DDM Bílina ve výši 36.963 Kč. 
 
387  
Odpis nedobytné pohledávky za paní Ivetu Kouřilovou a pana Petra Skálu ve výši 6.353 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné. 
 
388  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Julia Petického ve výši 4.758,75 Kč za nezaplacenou 
odběratelskou fakturu. 
 

389  
Přesun finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Síbova ve výši 165.000 Kč a zároveň 
schvaluje použití fondu investic ve výši 350.000 Kč na realizaci oprav zahrady MŠ Aléská. 
 
390  
Přesun finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Švabinského ve výši 400.000 Kč 
a zároveň schvaluje použití fondu investic ve výši 400.000 Kč na výstavbu nového 
multifunkčního dopravního hřiště na školní zahradě mateřské školy. 
 
391  
Žádost ZŠ Za Chlumem o zproštění platby za sál v městském divadle příspěvkové 
organizaci ve výši 5.450 Kč v souvislosti s konáním akce Školní akademie 26.05.2016 s tím, 
že o tuto částku bude mít organizační složka Kulturní centrum Bílina snížené příjmy. 
 
392  
Prodejní ceny zboží pro Informační centrum Bílina: Bílinská kyselka 20 Kč, Zaječická hořká 
30 Kč, Bílinská ženšen 22 Kč. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
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393  
Žádosti o průjezd nákladních automobilů ulicemi Pražská a Spojovací, a to do 30.06.2016. 
 
394  
Kompenzaci platů asistentů prevence kriminality ze schváleného rozpočtu městské policie. 
 
395  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 1405 z 30.11.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit vedoucí odboru zpracováním personální koncepce svého 
odboru, a to do 17.05.2016. 
 

II. ruší 
396  
Výběrové řízení na zakázku 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)“. 
 
 

III. zamítá 
 

397  
Žádost Městské knihovny Bílina o navýšení rozpočtu ve výši 15.000 Kč na služby 
telekomunikací. 
 
398  
Žádost organizace SHČMS Okresní sdružení hasičů Teplice o poskytnutí dotace na soutěže 
mladých hasičů. 
 
399  
Žádost Speciální základní školy a Speciální mateřské školy, Teplice, Trnovanská 1331, 
příspěvková organizace, o dotaci na projekt „Sociální automobil“. 
 
400  
Žádost Klubu přátel krušnohorské železnice Most-Dubí-Moldava, o. s., na činnost klubu, 
výroční jízdu historickým vlakem a propagaci tratě. 
 
 

IV. rozhodla 
 

401  
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 
„GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa – 3. NP“. 
 
402  
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007, čl. VII., odst. 1 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městě Bílina na akci „Dodávka a montáž 
sezónní přetlakové haly na dva tenisové antukové kurty Bílina – Kyselka“. 
 
403  
Vypsat nové výběrové řízení na zakázku 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)“. 
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404  
Vypsat výběrové řízení 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“. 
 
405  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „PD – Návrh 
sanačních opatření pro 1. PP a 1. NP objektu DDM v Havířské ulici“ je nabídka společnosti 
STATUM, s. r. o., Teplice. 
 
406  
Nejvhodnější nabídkou 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. 
 
 

V. souhlasí 
 

407  
Se změnou kritérií, na základě kterých bude vybudováno oplocení části pozemku 
p. č. 1683/1 k. ú. Bílina nájemcem SVJ domu č. p. 622–624, A. Sovy, Bílina. 

 
408  
S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do výše 
hygienické kapacity Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 
Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace a Mateřské školy Bílina, 
Čapkova 869, příspěvková organizace, dle žádostí ředitelek MŠ pro školní rok 2016/2017, 
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 za předpokladu, 
že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 
409  
Se žádostí pana Jakuba Jakla o použití znaku města na propagačních materiálech 
souvisejících se setkáním přátel vozů Citroën. Znak města bude použit v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 o městských symbolech a jejich užívání. Znak 
lze užívat v barevném i monochromním provedení v podobě dané popisem dle čl. I této 
vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem. 
 
 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města   s c h v á l i t 
 
410  
Rozpočtovou změnu č. 53/2016 – navýšení částky na odpisy na rok 2016 v celkové výši 
152.000 Kč, pro tyto příspěvkové organizace takto:  
a) MŠ Švabinského ve výši 29.000 Kč,  
b) MŠ Čapkova ve výši 39.445 Kč,  
c) MŠ Síbova ve výši 13.104 Kč,  
d) ZŠ Aléská ve výši 68.676 Kč.  
Bude hrazeno z přebytku hospodaření. 
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411  
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. 
 

VII. bere na vědomí 
 
412  
Zapojení orgánu sociální-ochrany dětí do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
„Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. 
 
413  
Informaci 1. místostarostky města, týkající se projektu „Rekonstrukce lázní Bílina Kyselka“ 
a zároveň souhlasí s oslovením potenciálních investorů pro realizaci společného projektu. 
 
414  
Informace od zástupců společnosti Sever Plus, s. r. o., týkající se možného odkupu bytů.  
 
415  
Splnění usnesení rady města č. 183 z 08.03.2016, kterým bylo vedoucímu odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí uloženo 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. 
 
416  
Podání žádosti o dotaci k projektu Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 3 
s názvem „Příběhy našich sousedů v knihovnách“ pro Městskou knihovnu Bílina v celkové 
výši 25.800 Kč pod ÚZ 34 053 – z toho z dotace 18.000 Kč a 7.800 Kč jako spoluúčast 
města. 
 
417  
Návrh pravidel pro vydávání povolenek k průjezdu ulicemi Pražská a Spojovací ve městě 
Bílina pro motorová vozidla s hmotností převyšující 6 tun, předložený odborem dopravy 
s tím, že do příští rady města bude doplněn o připomínky členů rady města. 
 
418  
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. 
 
419  
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2015. 
 
420  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a cestovní ruch konané 06.04.2016. 
 
 

VIII. stahuje z programu 
 
421  
Materiál č. 435 - žádost Informačního centra Bílina o přesun finančních prostředků v 
rozpočtu na pořízení fotoaparátu. 
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422  
Materiál č. 458 – zakázka malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Zlepšení 
infrastruktury MŠ Aléská“. 
 
423  
Materiál č. 468 – návštěva právních zástupců města Bíliny a zástupců společnosti Lesy 
Sever, s. r. o. 
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