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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 26. schůze v roce 2016, 
konané 22. listopadu 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 Taj.  31.12. 
763 Vedení 31.12. 
992 Taj.   31.12. 
1116 Taj.  (SÚ) 31.12. 
1117 OD  31.12. 
1158  Taj.  31.01. 
1159 Star.  31.01. 

 
Splněné usnesení č.: 1153 
 
Trvalé usnesení č.: 
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
1158  
Tajemníkovi městského úřadu připravit pravidla pro převod a případný výkup veřejné 
infrastruktury od soukromých investorů a vlastníků.    Taj. – 31.01. 
 
1159  
Starostovi města vyvolat jednání s Bc. Petrem Tunkou, týkající se nabídky na výkupu veřejné 
infrastruktury v lokalitě Na Výsluní, Bílina.     Star. – 31.01. 
 
 

II. schvaluje 
 

1160  
Rozpočtovou změnu č. 198/2016 – k již schválené dotaci ve výši 90.000 Kč pro organizaci 
LAWEN TENIS KLUB Bílina. 
 
1161  
Rozpočtovou změnu č. 215/2016 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Hospicem sv. Štěpána, z. s., jako příjemcem na projekt 
„Hospicová péče pro občany města Bíliny“ ve výši 30.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
1162  
Rozpočtovou změnu č. 217/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 190.000 Kč. 
 
1163  
Rozpočtovou změnu č. 218/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 40.000 Kč na veřejnou zeleň. 
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1164  
Rozpočtovou změnu č. 221/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Informačního centra Bílina ve výši 8.000 Kč. 
 
1165  
Rozpočtovou změnu č. 222/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Kulturního centra Bílina ve výši 180.000 Kč. 
 
1166  
Rozpočtovou změnu č. 223/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Aléská o částku ve výši 10.000 Kč 
na autobus pro pěvecký sbor Melodica na mezinárodní pěvecký festival Diamonďs Voice 
2016 v Betlémské kapli v Praze. Bude hrazeno z rezervy kultury. 
 
1167  
Rozpočtovou změnu č. 224/2016 – navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o průtokovou dotaci na 
projekt „Cestou kolem světa“ ve výši 23.000 Kč. 
 
1168  
Rozpočtovou změnu č. 225/2016 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a firmou Stanislav Tejček – Elektroservis Bílina jako dárcem na přijetí 
peněžitého daru ve výši 3.000 Kč pro Klub důchodců I. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1169  
Rozpočtovou změnu č. 226/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dopravy na rok 2016 v celkové výši 102.000 Kč, a to za účelem zakoupení 
dvou ukazatelů rychlosti vč. snímací kamery. 
 
1170  
Rozpočtovou změnu č. 227/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 62.000 Kč na zřízení plynového etážového 
topení v bytové jednotce Důlní 399. 
 
1171  
Rozpočtovou změnu č. 228/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí kapitola 08 odd. § 61 71, v celkové výši 
299.000 Kč. 
 
1172  
Rozpočtovou změnu č. 229/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 508.000 Kč z akce 16–05 DDM – 
Zateplení + rekonstrukce DDM na akci 16–57 – Dětská sportovní hřiště/hřiště Čapkova. 
 
1173  
Záměr pronájmu pozemků části p. č. 227/6 o výměře 787 m2, části p. č. 227/8 o výměře 17 
717 m2, části p. č. 82/2 o výměře 139 m2, části p. č. 99/2 o výměře 6 752 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 12 083 m2, části p. č. 146/13 o výměře 1 159 m2, části p. č. 146/14 o výměře 
307 m2, části p. č. 146/15 o výměře 75 m2 vše k. ú. Štrbice za účelem uspořádání 
motoristických závodů v osmi dnech v roce 2017 za cenu 536 Kč/rok. Zároveň vydává 
souhlas s ponecháním 40 ks pneumatik v areálu bývalé skládky Chotovenka do doby 
ukončení závodů konaných v roce 2017. 
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1174  
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a panem Janem Krejčím jako příjemcem na náklady na realizaci 
vánočního turnaje v šipkách a věcné ceny, který se koná dne 17.12.2016 v Bílině. Bude 
hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1175  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací Draci Bílina, o. s., jako příjemcem schválené usnesením Rady 
města Bíliny č. 61 z 09.02.2016. Předmětem dodatku č. 2 je použití dotace na nákup 
hokejových výstrojí pro začínající děti v roce 2016. Podpisem dodatku pověřuje starostu 
města. 
 
1176  
Uzavření třístranné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě automatické tlakové 
stanice týkající se stavby „Inženýrské sítě pro 12 rodinných domů v Bílině Na Výsluní“ 
k pozemku p. č. 2077/1 k. ú. Bílina mezi městem Bílina jako stranou povinnou, 
společností Severočeská vodárenská společnost a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 
1689, IČ: 49099469, jako stranou oprávněnou a panem Bc. Petrem Tunkou jako investorem. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za 
dohodnutou částku 2.500 Kč (bez DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

1177  

Uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
městem Bílina, jako budoucím oprávněným z věcného břemena a Českými dráhami, a. s., 
Praha 1, jako budoucím povinným z věcného břemene, na akci „Rekonstrukce VO Bílina, 
lokalita Důlní”. Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
 
1178  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor na adrese Mírové náměstí 46, Bílina o celkové výměře 
34,28 m2 pro účel využití jako dámské kadeřnictví. 
 
1179  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 492 prostor sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 
46, Bílina uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Dášou Štěpánkovou, 
bytem Tyršova 320, 418 01 Bílina, jako nájemcem k 31.12.2016, dle žádosti nájemce. 
 
1180  
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, dle návrhu 
členů rady města. 
 
1181  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině panu Miroslavu 
Čapkovi. 
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1182  
Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu města Bílina na podporu sociálních 
a zdravotních služeb na podporu sociálních služeb, s účinností od 01.01.2017. 
 
1183  
Pokračování spolupráce s Ústeckým krajem na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 
2017 ve spádové oblasti Bílina a podat žádost o dotaci na zajištění lékařské pohotovostní 
služby v roce 2017. 
 

III. souhlasí 
 
1184  
S postupem odboru nemovitostí a investic, při výběru nejvhodnější nabídky na akci – Bílina – 
hřiště na p. p. č. 1896/1 – Dětské hřiště v ulici Čapkova. 
 
 

IV. zamítá 
 
1185  
Žádost pana Jiřího Ištoka o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou 
v Bílině. 
 

V. rozhodla 
 
1186  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu městem Bílina na:  
a) provádění vodoinstalačních prací  
b) provádění plynoinstalačních prací včetně revizí na odběrných plynových zařízeních  
c) provádění elektroinstalačních prací včetně revizí na elektrických zařízeních  
d) provádění topenářských prací pro rok 2017. 
 
1187  
Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na:  
a) provádění zednických a obkladačských prací  
b) provádění truhlářských prací  
c) provádění malířských a lakýrnických prací  
d) provádění klempířských a pokrývačských prací  
e) provádění zámečnických a sklenářských prací  
f) provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace pro rok 2017. 
 
1188  
Zveřejnit výzvu na zakázku malého rozsahu na akci PD „Rekonstrukce komunikací v ulici 
5. května – Bílina – Újezd“. 
 
1189  
Zveřejnit výzvu na zakázku malého rozsahu na akci „Oprava příjezdové cesty a nájezdů – 
garážová stání v ulici Čapkova“. 

 
1190  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schvaluje žádost paní Jindřišce Zilcherové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině. 
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VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
1191  
Rozpočtovou změnu č. 216/2016 – přijetí dotace z Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve výši 
40.000 Kč na výkon pěstounské péče. 
 
1192  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1727/50 o výměře 695 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 130 Kč/m2 s podmínkou 
předkupního práva pro město. 
 
1193  
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 1.200.000 Kč. 
V případě doručení více žádostí bude prodej uskutečněn formou obálkové metody 
s vyvolávací cenou 1.200.000 Kč. 
 
1194  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 35/5 o výměře cca 25 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 390 Kč/m2 s tím, že si žadatel 
nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 
 
1195  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a panem Jaroslavem 
Sochorem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1851/2 o výměře 
1 m2 odděleného z pozemku p. č. 1851 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 2889–
7024/2016 vyhotoveného společností Geodézie Alfa s. r. o., Krupka, za sjednanou kupní 
cenu 275 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1196  
Prominutí zbylé části poplatku z prodlení paní Evě Takácsové za opožděně uhrazené dlužné 
nájemné. 
 
1197  
Paní Mgr. Zuzanu Bařtipánovou jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem na 
pořízení územně plánovací dokumentace města Bílina. 
 
1198  
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2017, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 23. února, 20. dubna, 
22. června, 7. září, 2. listopadu a 14. prosince. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
 
1199  
S rozsahem vypočteného nároku pro účely pozemkových úprav v k. ú. Štrbice, pro nemovité 
věci zapsané na LV 339 pro k. ú. Štrbice, obec Světec, dle návrhu Státního pozemkového 
úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Teplice. Podpisem soupisu 
nároků doporučuje pověřit starostu města. 
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VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 

1200  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 91 z 23.06.2016, kterým bylo radě města uloženo 
připravit možnost využití bývalého zdravotního střediska č. p. 462, v ul. Teplická, s termínem 
plnění do 31.12.2016. 
 
1201  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 191 z 08.09.2016, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo zajistit dva aktuální znalecké posudky na stanovení ceny obvyklé 
pozemku p. č. 2085/1 k. ú. Bílina včetně vybudované komunikace a veřejného osvětlení. 
 
 

IX. projednala a nezaujala stanovisko 
 
1202  
K žádosti organizace Draci Bílina, o. s., o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na zajištění 
mistrovských zápasů v období od 01.09.2016 do 31.12.2016. 
 

X. bere na vědomí 
 
1203  
Splnění usnesení rady města č. 1153 z 08.11, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru stavebního úřadu životního prostředí připravit materiály 
do rady a zastupitelstva města k záměru prodeje bývalého zdravotního střediska č. p. 462, 
v ul. Teplická za cenu dle znaleckého posudku. 
 
1204  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise konané 19.10.2016. 
 
1205  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport ze 07.11.2016. 
 
1206  
Zápis odboru nemovitostí a investic, týkající se realizace akce chodníku v SUNNu, na 
základě požadavku člena rady města. 
 
1207  
Interní pokyn vnitřního řešení schvalování změn rozpisu rozpočtu v rámci závazných 
ukazatelů schváleného rozpočtu. 
 
1208  
Plnění úkolů za zápisu rady města z 25.10.2016. 
 
1209  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů MěÚ Bílina za období leden–říjen 2016. 
 
1210  
Informaci pana Pavla Musila ohledně jednání s JUDr. Vilémem Podešvou o připomínkách 
k návrhu výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci: „Vytvoření strategie 
pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické Předměstí a jejich budoucí 
využití“ a zároveň pověřuje pana Pavla Musila jednáním s JUDr. Vilémem Podešvou 
o možnosti zakomponování dalších připomínek členů rady města a pracovní skupiny pro 
odkup bytů do této výzvy, která bude předložena na jednání rady města konané 
v mimořádném termínu 30.11.2016. 
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1211  
Nabídku společnosti Siemens, s. r. o., týkající se technologií zlepšující kvalitu a bezpečnost 
života obyvatel ve městě. 
 

XI. nezaujala stanovisko 
 
1212  
K žádosti organizace Draci Bílina, o. s., o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na zajištění 
mistrovských zápasů v období od 01.09.2016 do 31.12.2016. 

 
 

XII. stahuje z programu 
 
1213  
Materiál č. 1142 – Interní dokument „pravidla pro poskytování dotace pro zdravotně 
postižené nezletilé děti” s tím, že materiál bude dopracován dle připomínek členů rady města 
znovu předložen. 
 
1214  
Materiál č. 1150 – smlouva o poskytování služeb servisní a technické podpory 
a maintenance k informačním technologiím mezi městem Bílina a společností O2 Czech 
Republic, a. s. 
 

__________________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, Bílina, s. r. o.  
 
 

I. schvaluje 
 

1215  
Uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele mezi Ing. Andreou Novákovou, jako jednatelem 
a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček 
starosta města 

 Mgr. Zuzana Bařtipánová 
2. místostarostka města 


