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Usnesení z 31. schůze v roce 2016,
konané 20. prosince 2016
Usnesení s termínem č.:
1062 jednatel
po vyp. služeb
184
ONI
05.04.
764
Taj.
31.08.
855
Taj.
06.12.
1063 jednatel
06.12.
1147 Taj.
06.12.
826
Taj.
15.12.

762
763
992
1116
1117
1158
1159

Taj.
Vedení
Taj.
Taj. (SÚ)
OD
Taj.
Star.

31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.01.
31.01.

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

RADA MĚSTA
I. revokuje
1306
Usnesení rady města č. 1261 z 06.12.2016, kterým byla schválena Pravidla pro poskytování
dotace pro zdravotně postižené nezletilé a mladistvé děti s platností od 01.01.2017, viz
usnesení č. 1327.

II. schvaluje
1307
Rozpočtovou změnu č. 229/2016 – rozpuštění finančních prostředků z rezervy DINA (drobné
investiční akce) v celkové výši 71.000 Kč.
1308
Rozpočtovou změnu č. 251/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 292.000 Kč na akci „ZŠ Aléská – rozdělení
učebny na učebnu a kancelář koordinátora“.
1309
Rozpočtovou změnu č. 252/2016 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako
obdarovaným a firmou Stanislav Tejček, Na Výsluní 341/4, Bílina jako dárcem na přijetí
peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro Kulturní centrum Bílina na pořízení tomboly na ples
města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
1310
Rozpočtovou změnu č. 254/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu Městské knihovny v Bílině ve výši 5.000 Kč.
1311
Rozpočtovou změnu č. 255/2016 – přijetí státní dotace na meliorační činnost za I. pololetí
roku 2016 ve výši 3.900 Kč pro Lesy ČR, s. p., Litoměřice.
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1312
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a firmou Lenka Voitová,
Čapkova 841, Bílina, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě
dárkového zboží – bytový textil pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města.
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
1313
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a firmou Pavel Vrchotka,
Mírové náměstí 48/4, Bílina, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 4.000 Kč ve
formě elektroniky pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města. Podpisem smlouvy
pověřuje starostu města.
1314
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a firmou Zdeněk Mikeš,
Pražská 198/66, Bílina, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 500 Kč ve formě
punčochového zboží pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města. Podpisem
smlouvy pověřuje starostu města.
1315
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a firmou Milan Stanislav,
Bžany 46, Teplice, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě
dárkového zboží pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města. Podpisem smlouvy
pověřuje starostu města.
1316
Uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností MELVI,
s. r. o., Bělehradská 586/92, 120 00 Praha 2-Vinohrady, jako nájemcem. Předmětem
smlouvy je pronájem části střešní plochy bytového domu na adrese Mírové náměstí 47, 48,
Bílina, za účelem umístění zařízení pro příjem a vysílání bezdrátového internetu zařízení pro
příjem a vysílání bezdrátového internetu za nájemné stanovené dle výše cen obvyklých
s účinností od 01.02.2017, na dobu určitou tří let. Podpisem smlouvy pověřuje starostu
města.
1317
Uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností MELVI,
s. r. o., Bělehradská 586/92, 120 00 Praha 2-Vinohrady, jako nájemcem. Předmětem
smlouvy je pronájem části střešní plochy bytového domu na adrese Sídliště Za Chlumem
751 Bílina za účelem umístění zařízení pro příjem a vysílání bezdrátového internetu zařízení
pro příjem a vysílání bezdrátového internetu za nájemné stanovené dle výše cen obvyklých
s účinností od 01.02.2017 na dobu určitou tří let. Podpisem smlouvy pověřuje starostu
města.
1318
Ukončení nájemní smlouvy č. 258 uzavřené 14.07.2003, jejímž předmětem byl pronájem
části pozemku p. č. 802 /ostatní plocha – ostatní komunikace/ o výměře cca 55 m2 k. ú.
Bílina, ve znění pozdějších dodatků, dohodou k 31.01.2017.
1319
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 595 uzavřené mezi městem Bílina jako
půjčitelem a Městskou policií Bílina, Želivského 50/1, Bílina jako vypůjčitelem prostor
o celkové výměře 26,90 m2 na adrese M. Švabinského 831, Bílina pro využití služebna –
odloučené pracoviště Městské policie Bílina. Doba účinnosti dodatku je rok 2017. Podpisem
pověřuje starostu města Bíliny.
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1320
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Bui Khanh
Hoa jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 35/5 o výměře cca
15 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití jako manipulační plochy (vjezdu), za cenu dle směrnice
č. 4/2014, která činí 500 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
1321
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi paní Blankou Wichtovou,
bytem M. Švabinského 663, 418 01 Bílina, jako nájemcem a městem Bílina jako
pronajímatelem. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese
Mírové náměstí 46, Bílina o celkové výměře 34,38 m2 za nájemné dle platné směrnice
o nájmu z prostor sloužících podnikání s účinností smlouvy o nájmu od 01.01.2017 na dobu
neurčitou s výpovědní dobou dle § 2312 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
1322
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 407 z 13.04.2015 mezi městem Bílina jako
pronajímatelem a panem Václavem Tomanem jako nájemcem, jehož předmětem bude
změna čísla pozemku p. č. 441 a výměry dle geometrického plánu č. 2900-102/2016
zpracovaného panem Martinem Lankem a úprava výše nájemného. Podpisem dodatku
pověřuje starostu města.
1323
Odpis pohledávky za společností Program centrum, s. r. o., v likvidaci, Ostrava, ve výši
2.900 Kč pro nemajetnost.
1324
Úpravu ceníku na zimním stadionu, který je součástí směrnice č. 2/2015 – Poskytování
placených služeb Městskými technickými službami Bílina, s účinností od 01.01.2017, dle
návrhu předloženého ředitelkou Městských technických služeb Bílina, s úpravami dle
připomínek členů rady města.
1325
Stanoviska bytové komise dle zápisu ze 07.12.2016, vyjma bodu 2 g) a zároveň schvaluje
bytový pořadník na I. pololetí roku 2017, dle návrhu předloženého bytovou komisí.
1326
Celkový počet dohod o prací konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině
v roce 2017 na 26, v organizační složce Kulturní centrum Bílina na 22, v organizační složce
Městská knihovna na 6, v organizační složce Pečovatelská služba Bílina na 2, v organizační
složce Bytový dům na 1, v organizační složce Klub důchodců I na 1 a v organizační složce
Klub důchodců II na 1.
1327
Pravidla pro poskytování dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti, s platností od
01.01.2017.
1328
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, ul. Seifertova 105, s panem Pavlem Šťástkou, na
dobu určitou jednoho roku, po ukončení nájemního vztahu stávajícího nájemce.
1329
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 ul. 5. května 270, s panem Pavlem Dolanským ml., na
dobu určitou jednoho roku.
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1330
Vydávání volných vstupenek s nulovou hodnotou na akce nebo představení pořádané KC
Bílina pro významné sponzory a osobnosti.
1331
Odpis 300 ks kalendářů pro rok 2017 s tím, že budou využity k propagaci města.

III. souhlasí
1332
S realizací projektu s názvem „Kamarádíme se s logikou“, který bude realizován na Základní
škole Bílina, Za Chlumem 824, v období 01.09.2017–30.06.2019.
1333
S podnájmem předmětu nájmu, v souladu s čl. VI odst. 4 smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího podnikání, uzavřené 09.05.2016 mezi městem Bílina jako pronajímatelem
a společností Physiocare MV, s. r. o., Skršín, jako nájemcem, jejímž předmětem je prostor
sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 46, Bílina, o celkové výměře 80,01 m2, dle
žádosti nájemce. Platnost souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy je od 01.01.2017
nejdéle na dobu trvání nájmu. Vztah mezi nájemcem – společností Physiocare MV, s. r. o.,
Skršín, a pronajímatelem – městem Bílina, se nemění.

IV. rozhodla
1334
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu na zajištění občerstvení, a to v rozsahu
živnosti - hostinská činnost, je nabídka paní Michaely Schwarzové, Bílina, IČ 86742442.
Zároveň schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Bílina jako příkazcem a paní
Michaelou Schwarzovou, Bílina, jako příkazníkem s tím, že smlouva bude upravena v čl. I
odst. 1.7 dle návrhu členů rady města. Podpisem této smlouvy pověřuje starostu města.

V. bere na vědomí
1335
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden–
listopad 2016.
1336
Přehled akcí odboru nemovitostí a investic za rok 2016.
1337
Žádost pana Josefa Veselého o pronájem částí pozemků p. č. 802 a p. č. 804/4 k. ú. Bílina
s tím, že k projednání záměru bude přistoupeno po vyhotovení geometrického plánu
a uvedení skutečného stavu pozemků do souladu s údaji v katastru nemovitostí.
1338
Přehled diskuzí k jednotlivým materiálům projednávaných radou města, týkající se dodávky
a montáže sezónní přetlakové haly na tenisových kurtech v Bílině.
1339
Vyhodnocení bytového pořadníku za II. pol. roku 2016.
1340
Plnění úkolů ze zápisu rady města z 22.11.2016 a z 06.12.2016.
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1341
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o vystavení objednávky firmě HENIG
– security servis, s. r. o., 5. května 797, 470 01 Česká Lípa, na služby – ostrahu objektu
Městských technických služeb Bílina na I. čtvrtletí roku 2017.

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
1342
S převodem drobného dlouhodobého hmotného majetku vedeného v nulové hodnotě na
podrozvahových účtech a odepsaného dlouhodobého majetku vedeného na účtech 022
a 082 v nulové hodnotě ze společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o.,
v likvidaci, do rozvahy a dispozice města Bílina. Převod bude proveden na základě fyzické
inventarizace a protokolu o předání a převzetí majetku.

Oldřich Bubeníček v. r.
starosta města

Mgr. Veronika Horová v. r.
místostarostka města
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