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Usnesení z 15. schůze v roce 2016,
konané 28. 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)
44
Taj. (ONI)
1361 Taj. (OD)

31.05.
14.06.
31.12.

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

RADA MĚSTA
I. odvolává
678
Paní Mgr. Zdeňku Jílkovou z funkce vedoucí organizační složky Městská knihovna Bílina,
k 28.06.2016, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

II. pověřuje
679
Bc. Danu Svobodou vedením organizační složky Městská knihovna Bílina, s účinností od
29.06.2016, do doby jmenování nové/ho vedoucí/ho.

III. schvaluje
680
Rozpočtovou změnu č. 107/2016 – přesun finančních prostředků uvnitř kapitoly 08 odboru
správního a vnitřních věcí odd. § 61 71 na úhradu odstupného zaměstnanců Kulturního
centra Kaskáda Bílina v celkové výši 23.000 Kč.
681
Rozpočtovou změnu č. 110/2016 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Mysliveckým sdružením Bořeň
Bílina, z. s., jako příjemcem na pořádání Dětského dne, který se koná dne 18.06.2016. Bude
hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
682
Rozpočtovou změnu č. 111/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši
11.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic.
683
Rozpočtovou změnu č. 112/2016 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD ve výši
113.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic.
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684
Rozpočtovou změnu č. 113/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 104.000 Kč z akce „Napojení komunikace –
Kostomlaty“ na zajištění akce "Byt Lidická – sanace omítek v pokoji".
685
Rozpočtovou změnu č. 114/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 115.000 Kč z akce "Restaurace U Kádi” na
akci „Demolice vstupního objektu do areálu koupaliště“.
686
Rozpočtovou změnu č. 115/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 104.000 Kč z akce „Napojení komunikace –
Kostomlaty“ na akci „Hřbitov – přípojka plynu“.
687
Rozpočtovou změnu č. 117/2016 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí kapitola 08 odd. § 61 71 na úhradu členského
příspěvku ve Sdružení lázeňských míst ČR, Třeboň, za rok 2016, ve výši 34.000 Kč.
688
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina
jako poskytovatelem a organizací LAWEN TENIS KLUB Bílina jako příjemcem na úhradu
poplatků Městským technickým službám Bílina za pronájem tenisových kurtů v období od
01.03.2016 do 31.10.2016, na mistrovské utkání a na příměstský kemp, jejíž podmínkou je
zaslání finančních prostředků přímo Městským technickým službám Bílina, příspěvkové
organizaci, která má tenisové kurty ve správě. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem
smlouvy pověřuje starostu města.
689
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 16.000 Kč mezi městem Bílina
jako poskytovatelem a organizací Bílina Open, z. s., jako příjemcem, na nákup
lukostřeleckého vybavení. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje
starostu města.
690
Změnu účelu použití finančních prostředků schválených usnesením rady města č. 368
z 19.04.2016 ve výši 3.000 Kč. ZŠ Lidická použije tento příspěvek na akci Karel IV., která se
koná 28.06.2016 v Teplicích.
691
Zapojení fondu investic ZŠ Za Chlumem ve výši 68.625 Kč na pořízení interaktivního
systému.
692
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a firmou Josef Polcar,
Valdštejnská 920, Litvínov, jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí nepeněžního daru ve
výši 2.300 Kč ve formě poukázek do Vinotéky Bez kocoura pro Informační centrum Bílina pro
soutěž v Bílinském zpravodaji. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
693
Uzavření dodatku č. 4 smlouvy o výpůjčce uzavřené 30.08.2014 mezi městem Bílina jako
půjčitetem a Centrální školní jídelnou jako vypůjčitelem. Předmětem je zvýšení účetní
hodnoty vypůjčené budovy z důvodu technického zhodnocení. Podpisem dodatku pověřuje
starostu města.
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694
Ukončení nájemní smlouvy č. 99 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní
Zdeňkou Linderovou – účetní agentura POLI, jako nájemcem, prostor sloužících podnikání
o celkové výměře 44,75 m2 v přízemí objektu Břežánská 49, Bílina, vypovězením ze strany
pronajímatele písemnou výpovědí se šestiměsíční výpovědní dobou. Podpisem výpovědi
pověřuje starostu města.
695
Uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Martinem
Orlem, Přátelství 192/63, Praha 10-Uhříněves PSČ 104 00, jako nájemcem. Předmětem
smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 90, Bílina,
přízemí o celkové výměře 123,92 m2 pro účel využití jako prodejna hraček s účinností
smlouvy od 01.08.2016 na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle § 2312 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících
podnikání. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
696
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 612 prostoru sloužícího podnikání mezi
Kateřinou Pondělíčkovou, bytem 5. května 270/76, 418 01 Bílina, jako nájemcem a městem
Bílina jako pronajímatelem. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení doby pronájmu prostoru
sloužícího podnikání na adrese Žižkovo náměstí 58, Bílina, o celkové výměře 68,82 m2 za
nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání s účinností od
01.07.2016 na dobu určitou do 31.07.2016. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.
697
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Michalem
Jůdou jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 509/2 o výměře
cca 600 m2 k. ú. Bílina za účelem využití k drobné pěstební činnosti a chovu domácího
ptactva za cenu 5 Kč/m2/rok, tj. 3.000 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
698
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Českým střeleckým
svazem – sportovně střeleckým klubem 0715 Bílina jako vypůjčitelem, kdy předmětem
smlouvy je výpůjčka pozemku p. č. 2157/1 k. ú. Bílina za účelem provozování sportovní
střelnice, na dobu určitou do 31.12.2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
699
Navýšení úvazku pracovního místa „Operativní evidence majetku“ na 1,0, a to od
01.07.2016.
700
Navýšení počtu zaměstnanců z důvodu získání dotace na projekt „Dětské kluby při ZŠ“,
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) § 102 odst. 2 písm. j)
v platném znění, a to:
- Manažer projektu – dohoda o pracovní činnosti – max. 60 hod./měs., od 01.07.2016 do
30.06.2018,
- Koordinátor – 4 pracovní místa na dohodu o pracovní činnosti – max. 21 hod./měs – od
01.07.2016 do 30.06.2018,
- Pečovatelé – celkem úvazek 4,0, od 01.09.2016 do 30.06.2018,
- Asistenti pečovatelů – s celkovým úvazkem 1,0, od 01.09.2016 do 30.06.2018.
701
Navýšení počtu dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce z důvodů získání
dotace na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání", v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) § 102 odst. 2 písm. j) v platném znění, a to:
- Projektový manažer – dohoda o pracovní činnosti – max. 60 hod./měs. od 01.07.2016 do
Usnesení rady města z 28.06.2016

3

-

31.05.2018,
Finanční manažer – dohoda o pracovní činnosti – max. 30 hod./měs., od 01.07.2016 do
31.05.2018,
Koordinátor – dohoda o pracovní činnosti – max. 60 hod./měs., od 01.07.2016 do
31.05.2018,
Odborní pracovníci – max. 16 dohod o provedení práce, od 01.09.2016 do 31.05.2018.

702
Žádost paní Aleny Kühnelové, paní Jitky Valentové, paní Zdeňky Zelinkové, paní Anny
Karáskové, paní Kristy Vernerové a paní Jitky Valentové 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
žadatelek, tj. před vchodem M. Švabinského č. p. 618, M. Švabinského 650, M. Švabinského
650, M. Švabinského 612, M. Švabinského 613, M. Švabinského 614 v období od
01.04.2016 do 31.10.2016. Předměty sloužící 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 výše uvedených
adresách, 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 tento souhlas
pozbývá účinnosti k datu porušení dané podmínky.
703
Žádost paní Blahoslavy Pochové a paní Jany Korfové 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 žadatelek,
tj. před vchodem Sídliště SHD 577/22 od 01.04.2016 do 31.10.2016. Předměty sloužící
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 výše uvedených adresách, 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 tento souhlas pozbývá účinnosti k datu porušení dané podmínky.
704
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4013817/001, týkající se stavby
s názvem „TP Bílina, Nemocniční p. p. č. 2167/1 – nové OM“, mezi městem Bílina jako
stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ: 415 01 IČ 24729035 zastoupenou společností R-bulit, s. r. o., se
sídlem Radovesice 169, PSČ 410 02 Radovesice, IČ 25430645, jako stranu oprávněnou
z věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu
ve výši 5.493 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
705
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. PPS/05/2016 mezi městem Bílina jako
vlastníkem pozemků a společností fa HAKIM, s. r. o., Bílina, Fišerova 461, IČ 25433636,
jako stavebníkem jejímž předmětem je souhlas s provedením stavby s názvem „Výstavba
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školicího střediska Hakim, s. r. o., na parc. č. 2276, k.ú. Bílina“ na pozemku p. č. 2212/1
v k. ú. Bílina. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými.
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
706
Změnu "Pravidel pro vydávání povolenek k průjezdu ulicemi Pražská a Spojovací ve městě
Bílina" pro motorová vozidla s hmotností převyšující 6 tun, a to s účinností od 01.07.2016,
dle návrhu předloženého vedoucím odboru dopravy.

IV. souhlasí
707
Se zpracováním dopravního modelu města Bílina, zajištěním pověřuje vedoucího odboru
dopravy.

V. zamítá
708
Žádost paní Lucie Baškové 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), na
veřejných prostranstvích v místě trvalého bydliště žadatelek, z důvodu nesplnění všech
potřebných podmínek.

VI. rozhodla
709
Nejvhodnější nabídkou zakázky 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" je nabídka STANISLAVA TEJČKA –
ELEKTROSERVIS Bílina. Druhá v pořadí je nabídka ŘÍHY PETRA, Bílina. Podpisem
smlouvy o dílo pověřuje starostu města.
710
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se směrnicí č. 04/2007 – pravidla pro
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Oprava
havarijního stavu dvou kamerových bodů před nádražím ČD a v Čapkově ulici“ firmě Kasyja,
Dobrovíz.
711
Zadat zakázku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci "Konvektomat CŠJ" pro
Centrální školní jídelnu Bílina firmě Gastronomik KV, s. r. o., Závodu míru 208/46, 360 17
Karlovy Vary.
712
Vypsat výběrové řízení dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci „Projektová dokumentace (PD), Napojení
komunikace Bílina – Kostomlaty na dopravní síť v Bílině“.
713
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
„Dodávka a instalace záložního zdroje pro evakuační výtah v HNsP Bílina“.
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714
Vypsat výběrové řízení na „Dokončení digitalizace MKDS Bílina“ dle směrnice č. 04/2007 –
pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina, část
třetí, čl. VII. odst. 4 formou poptávkového řízení.
715
Nejvhodnější nabídkou zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pravidla pro
přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina na akci
„Rekonstrukce kuchyňského zařízení a přilehlých prostor v MŠ Za Chlumem, Bílina“ je
nabídka společnosti HAVI, s. r. o., Teplice. Druhá v pořadí je nabídka společnosti ABS –
stavební společnost, s. r. o., Bílina.
716
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 "Zajištění
podkladů pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické Předměstí.

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit
717
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti
města Bílina městskou autobusovou dopravou uzavřené dne 12.10.2015. Podpisem smlouvy
doporučuje pověřit místostarostku města.

VIII. navrhuje
718
Pana Mgr. Aleše Tallowitze jako kandidáta na pozici náhradníka člena dozorčí rady
společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.

IX. bere na vědomí
719
Informaci ohledně zahraniční služební cesty do polského zahraničního partnerského města
Bilgoraj, která se uskutečnila od 17.06. do 20.06.2016.
720
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 13.06.2016.
721
Zápis z jednání komise pro rozvoj a cestovní ruch z 08.06.2016.
722
Zápis z jednání komise pro dopravu a životní prostředí z 15.06.2016.
723
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí o pozemcích dotčených
plánovaným napojení komunikace Kostomlaty – Bílina a ukládá vedoucí odboru zajistit
znalecké posudky ke zjištění ceny obvyklé předmětných pozemků.
724
Informaci odboru dotací a projektů o možnostech financování projektových záměrů v oblasti
nakládání s odpady z Evropských investičních a strukturálních fondů.
Usnesení rady města z 28.06.2016
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725
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů MěÚ Bílina za období leden–květen 2016.

__________________________________________

RADA MĚSTA

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina

I. schvaluje
726
Účetní závěrku společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, za rok 2015
a návrh jednatele společnosti, RNDr. Jaroslava Herzingera, na ponechání vykázaného zisku
ve výši 1.295.611,98 Kč jako nerozděleného zisku minulých let pro krytí ztrát let budoucích.

II. bere na vědomí
727
Informaci jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o vztazích
za rok 2015, v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
728
Návrh smlouvy o pachtu části závodu mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou,
s. r. o., Bílina, jako propachtovatelem a společností Helix medical, s. r. o., jako pachtýřem,
jejímž předmětem je přenechání části závodu – poskytování zdravotních služeb v oboru
otorhinolaryngologie společnosti Helix medical, s. r. o.

Oldřich Bubeníček v. r.
starosta města

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

Usnesení rady města z 28.06.2016

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

7

