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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 16. schůze v roce 2016, 
konané 19. července 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. 
762 Taj.  31.08. 

763 Vedení 31.08. 
764 Taj.  31.08. 
774 Taj.  31.08. 
775 VOD  31.08. 
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 
 

729  
Rozpočtovou změnu č. 116/2016 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
8.000 Kč pro Lesy ČR, s. p., lesní správa Litoměřice a Litvínov. 
 
730  
Rozpočtovou změnu č. 118/2016 – navýšení rozpočtu na finanční vypořádání dotací 
se státním rozpočtem za rok 2015 ve výši 19.000 Kč a příjem ze státního rozpočtu 
na dorovnání dotace za rok 2015 ve výši 70.000 Kč. 
 
731  
Rozpočtovou změnu č. 119/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dopravy v celkové výši 50.000 Kč, a to za účelem využití služeb soudního 
překladatele. 
 
732  
Rozpočtovou změnu č. 120/2016 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Klubu 
důchodců I. ve výši 5.000 Kč. 
 
733  
Rozpočtovou změnu č. 121/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD ve výši 
155.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
734  
Rozpočtovou změnu č. 122/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 900.000 Kč z akce „Komunikace Kostomlaty-
Bílina“ do rezerv na projektové dokumentace odboru nemovitostí a investic. 
 
735  
Rozpočtovou změnu č. 123/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 495.000 Kč z rezervy nebytového 
hospodářství na jednotlivá zařízení města. 
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736  
Rozpočtovou změnu č. 124/2016 – poskytnutí daru panu Chiriacu Serguovi ve výši 
99.765 Kč z rezervy rady města. 
 
737  
Rozpočtovou změnu č. 125/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 60.000 Kč 
na uskutečněný výjezd do školy v přírodě, kterého se účastnilo 100 žáků. Bude hrazeno 
z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
738  
Rozpočtovou změnu č. 127/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 21.000 Kč z rezervy na PD na akci odboru 
nemovitostí a investic. 
 
739  
Rozpočtovou změnu č. 128/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 174.000 Kč z akce Komunikace Kostomlaty-
Bílina na akci Důlní 425 – oprava podlah společných prostor a vrátnice. 
 
740  
Rozpočtové změny č. 129/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 990.000 Kč na opravy pěších komunikací. 
 
741  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Rischlingovou Danou, DiS., 
na notebook Lenovo IP Z360 s inv. číslem MUBIH000ELYH vč. software v celkové 
pořizovací ceně 29.038 Kč, a to s účinností od 19.07.2016 do 18.07.2017. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
742  
Uzavření dohody o narovnání mezi městem Bílina a Michaelou Schwarzovou za užívání 
nebytových prostor v KD Fontána a městském divadle za účelem provozování hostinské 
činnosti v období od 01.01.2016 do 31.05.2016 ve výši 48.610 Kč. Podpisem dohody 
pověřuje starostu města. 
 
743  
Uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností H-Media 
s. r. o., Řeznická 17, 110 00 Praha 1, jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem 
plochy pro umístění reklamního nosiče o rozměru 70x100 cm – inzerce pojištění motorových 
vozidel, v budově MÚ Seifertova 1, Bílina – čekárna odboru dopravy, za nájemné ve výši 
1.000 Kč ročně, s účinností smlouvy od 01.08.2016 na dobu určitou tří let. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
744  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Kateřinou Pondělíčkovou, 
bytem 5. května 270/76, 418 01 Bílina, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 
Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Žižkovo náměstí 
58, Bílina o celkové výměře 48,40 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor 
sloužících podnikání, s účinností smlouvy od 01.08.2016 na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou dle § 2312 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
745  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 ul. Sídliště Za Chlumem 751, s paní Stanislavou 
Weiglovou, na dobu určitou jednoho roku. 
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746  
Uzavření smlouvy o zprostředkování a spolupráci mezi Městskými technickými službami 
Bílina a společností Sodexo Pass ČR, a. s. Podpisem smlouvy pověřuje ředitelku Městských 
technických služeb Bílina. 
 
747  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Spolkem Šance žít, jako příjemcem na projekt „Dovybavení chráněné 
dílny“, bude hrazeno z rezervy rady města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
748  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 553 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a společností LOSAN Internet, s. r. o. – dle výpisu z OR nově vzniklá společnost 
Internethome, s. r. o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4-Michle, jako nájemcem, 
výpovědí ze strany nájemce k 31.08.2016. Předmětem smlouvy je pronájem části střechy 
domu na adrese Za Chlumem 751, Bílina, pro umístění telekomunikačního zařízení. 
 
749  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 357 uzavřené 17.10.2011 mezi městem Bílinou jako 
pronajímatelem a panem Vo Van Thao s paní Thi Lien Dang jako nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem části pozemku p. č. 1636/94 o výměře cca 58 m2 k. ú. Bílina, dohodou 
k 31.07.2016. 
 
750  
Zahraniční služební cestu do partnerského města Stropkov (Slovensko), která se uskuteční 
od 5. do 7. srpna 2016 za účasti Mgr. Veroniky Horové, 1. místostarostky města, Jaromíra 
Sochora, člena rady města, Josefa Horáčka, člena zastupitelstva města. 
 
751  
Zahraniční služební cestu do partnerského města Novovolynsk (Ukrajina), která se uskuteční 
od 22. do 25. srpna 2016 za účasti Mgr. Zuzany Bařtipánové, 2. místostarostky města, Jiřího 
Konárka, člena rady města. 
 
752  
Zahraniční služební cestu do slovenského města Skalica na Sympozium ODPADŮ 2016, 
a to v termínu od 28.09. do 01.10.2016 za účasti paní Ing. Olgy Roučkové, ředitelky 
Městských technických služeb Bílina. 
 
753  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1636/94 o výměře cca 58 m2 k. ú. Bílina za účelem 
užívání jako přístupové cesty za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu 
pozemků města Bíliny. 
 
754  
Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., Praha, pro MŠ Čapkova za účelem podpory projektu 
„Zlepšení infrastruktury okolí MŠ“ v celkové výši 494.697 Kč a ukládá ředitelce MŠ Čapkova 
vypsat výběrové řízení na dodavatele dle směrnice č. 4/2007 – pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina. 
 
755  
Prodejní cenu zboží pro Informační centrum Bílina – mapa Bořně ve výši 25 Kč/ks. Uvedená 
cena je včetně DPH. 
 
756  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 29.06.2016 a zároveň schvaluje bytový pořadník 
na II. pololetí roku 2016, dle návrhu předloženého bytovou komisí. 
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757  
Nové činnosti sociálně zdravotní komise s účinností od 01.09.2016. 
 
758  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině paní Věře 
Schmidtové. 
 
759  
Úpravu směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, úprava se týká doplnění v článku I. Předmět úpravy, odstavec 5 
písmena i) o auditorské a daňové služby, s účinností dnem schválení. 
 
760  
Žádost ředitelky o použití fondu investic Městských technických služeb Bílina ve výši 
97.000 Kč na pořízení sekačky 213 Rider.  
 
761  
Žádost paní Věry Šlajchrtové o udělení souhlasu, v souladu s čl. 4 obecně závazné vyhlášky 
č. 8/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, 
a to s umísťováním předmětů sloužících k odpočinku a rekreaci (lavice, lavičky, židle), a to 
na veřejných prostranstvích v místě trvalého bydliště žadatele, tj. před vchodem A. Sovy 626 
v období od 01.04.2016 do 31.10.2016. Předměty sloužících k odpočinku a rekreaci budou 
na veřejném prostranství umístěny pouze v době přítomnosti majitele souhlasu a z veřejného 
prostranství budou odstraněny nejpozději do 22:00 hod., kdy nastává noční klid. Tento 
souhlas je vydáván s ohledem na to, že výše uvedené žadatelky mají trvalé bydliště na 
adrese A. Sovy 626, jsou vlastníkem bytu na této adrese, nebo mají nájemní smlouvu na 
dobu neurčitou, minimálně však na dobu 1 roku, u těchto město Bílina neeviduje neuhrazené 
platby. Odbor dopravy – úsek správní činnosti a Městská policie v Bílině nemají u daných 
osob v evidenci žádný záznam o spáchaném přestupku. V případě, kdy dojde ze strany výše 
uvedených žadatelek k porušení podmínek, za kterých je daný souhlas udělen (tj. trvalé 
bydliště, vlastnictví bytu, uhrazené pohledávky, nespáchání přestupku), tento souhlas 
pozbývá účinnosti k datu porušení dané podmínky. 
 

II. ukládá 
 
762  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit podmínky možné směny pozemků tj. p. p. č. 1787/1 
v k. ú. Bílina (v parčíku před ZŠ Lidická) za p. č. 130/1v k. ú. Bílina (v okolí kostela). 
          Taj. – 31.08. 
 
763  
Vedení města vyvolat jednání se zástupci Římskokatolické farnosti – Arciděkanstvím Bílina 
o podmínkách užívání části pozemku p. č. 131 k. ú. Bílina, který slouží jako průchod pro 
veřejnost. 
          Vedení – 31.08. 
764  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit cenové nabídky na realizaci osazení nových příčných 
stavebních prahů. 
          Taj. – 31.08. 

 

III. zamítá 
 
765  
Žádost paní Daniely Novákové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou v Bílině. 
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IV. rozhodla 
 

766  
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci – Projektová dokumentace (PD), 
Revitalizace Mírového náměstí. 
 
767  
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu 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), je nabídka Petra Vachulky, Hora Svaté Kateřiny. Druhá v pořadí je nabídka 
firmy BPO, spol. s r. o., Ostrov. Třetí v pořadí je nabídka firmy Archateliér, spol. s r. o., Ústí 
nad Labem. Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostu města. 
 
768  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schvaluje žádost paní Henrice Sekelové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině. 
 
 

V. pověřuje 
 

769  
Vedoucí odboru školství, kultury a sportu schvalováním prodejních cen zboží určeného 
k prodeji v Informačním centru Bílina do výše 100 Kč bez DPH za kus. 

 
VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

770  
Odeslání písemné nabídky Ministerstvu financí ČR, na uplatnění předkupního práva na 
zdravotnické zařízení v celkové pořizovací ceně 311.595 Kč, užívané společností Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., ke koupi za cenu 1 Kč na základě smlouvy o bezúplatném 
převodu majetku zdravotnického zařízení do vlastnictví obce uzavřené dle zákona č. 92/1991 
Sb. a dohody o zajištění závazků a smlouvy o zřízení předkupního práva ze 30.11.2005 mezi 
Fondem národního majetku České republiky a městem Bílina. 
 
771  
Uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Bílina, jako poskytovatelem a panem 
Chiriacem Serguem, jako příjemcem ve výši 99.765 Kč na finanční spoluúčast při řešení 
havarijní situace komunikace stavbou opěrné zdi v ul. 5. května v Bílině. Bude hrazeno 
z rezervy rady města. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
772  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Klubem 
rybolovné techniky jako příjemcem ve výši 390.000 Kč na realizaci projektu „Oprava těles 
hrází Dřínecké a Radovesické nádrže v Bezovce“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostu města. 
 
 

VII. bere na vědomí 
 

773  
Informaci finančního odboru o uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty 
u města Bílina. 
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774  
Informaci vedoucí odboru školství a kultury k provádění poptávkových řízení u příspěvkových 
organizací nad 50.000 Kč a ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit úpravu směrnice 
č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, a to u zakázek typu A.      Taj. – 31.08. 
 
775  
Informace vedoucího odboru dopravy, týkající se absence příčných prahů v ulici Litoměřická 
a Sídliště Za Chlumem a zároveň ukládá vedoucímu odboru dopravy zajištění osazení 
nových příčných prahů v ulici Litoměřická a Sídliště Za Chlumem.  VOD. – 31.08. 
 
776  
Informaci odboru nemovitostí a investic, týkající se záměru finanční spoluúčasti města při 
řešení havarijní situace komunikace stavbou opěrné zdi v ul. 5. května v Bílině. 
 
777  
Postup předložený odborem nemovitostí a investic, vedoucí k uplatnění nároku na reklamaci 
a odstranění vad díla, které jsou spojené s nedávnou rekonstrukcí sportovní haly v Žižkově 
údolí (Zelená hala). 
 
778  
Pozvání primátora slovenského města Stropkov, JUDr. Ondreje Brendzy, k návštěvě města 
v termínu 05.08.–08.08.2016 u příležitosti XXII. ročníku Obnoveného jarmarku ve Stropkově. 
 
779  
Pozvání starosty ukrajinského města Novovolynsk, pana Viktora Sapožnikova, k návštěvě 
města v termínu 22.08.–25.08.2016 u příležitosti oslav 25. výročí nezávislosti Ukrajiny. 
 
780  
Vyhodnocení bytového pořadníku za I. pololetí roku 2016. 
 
781  
Žádost Římskokatolické farnosti – Arciděkanství Bílina o oplocení pozemku p. č. 130/1 k. ú. 
Bílina kolem kostela a ukládá vedení města vyvolat jednání se zástupci farnosti o směně 
pozemků. 
 
782  
Zprávu o činnosti přestupkové komise, předloženou předsedkyní přestupkové komise. 
 
783  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise konané 27.06.2016. 
 
784  
Materiál č. 782 – žádost o zřízení nové pracovní pozice „Energetik města“ s tím, že bude 
opětovně projednán na radě města 09.08.2016. 
 
785  
Výpověď dohody o užívání části pozemku p. č. 131 k. ú. Bílina uzavřenou 18.03.1976 mezi 
Římskokatolickou farností – Arciděkanstvím Bílina jako vlastníkem pozemku a městem Bílina 
jako uživatelem pozemku k 30.09.2016. 
 
786  
Odstoupení paní Aleny Burešové (HNHRM) z funkce členky sociálně zdravotní komise 
k 30.06.2016. 
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VIII. stahuje z programu 
 
 

787  
Žádost ředitelky Městských technických služeb o použití fondu investic na nákup 
rezervačního systému k řízení přetlakové haly s tím, že bude znovu předložena do dalšího 
zasedání rady města. 
 
 
 
 
 

 
 

Mgr. Veronika Horová v. r. 
1. místostarostka města 

 Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
2. místostarostka města 


