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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 2017, 

konané 12. září 2017 
 
Usnesení s termínem č.: 
662 SÚaŽP  ihned 
854 Taj.    ihned 
952 OSÚaŽP  ihned 
762 Taj. (ONI)  30.06. 
82 ONI   03.10. 
682 Taj.    03.10. 

953 MTSB   03.10. 
679 Taj. (ONI)  17.10. 
1000 ONI   17.10. 
1116 Taj. (SÚ)  31.10. 
1158  Taj. (ONI)  31.10. 
373 ONI   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. ukládá 
 
952  
Vedoucímu stavebního úřadu a životního prostředí poptat firmy, které se specializují na 
měření prašnosti a hlučnosti, a to z důvodu posouzení znečišťování životního prostření na 
území města Bílina.        OSÚaŽP – ihned 
 
953  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina zajistit cenovou nabídku na nákup stánku pro 
potřeby pana Jiřího Lisce – výroba a opravy galanterie z usní a jiných materiálů. 
          MTSB – 03.10. 
 

II. schvaluje 
 
954  
Rozpočtovou změnu č. 141/2017 – navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola 
Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci na 
projekt s názvem Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Kamarádíme se 
s logikou“ ve výši 535.193,40 Kč. 
 
955  
Rozpočtovou změnu č. 142/2017 – navýšení částky na odpisy na nově pořízený majetek 
v roce 2017 pro organizaci Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, okres Bílina, 
příspěvková organizace ve výši 4.457 Kč a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na 
rok 2017 na celkovou výši 185.208 Kč. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury 
a sportu.  
 
956  
Rozpočtovou změnu č. 143/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 51.000 Kč v kapitole 77 u organizací č. 16-45 
a č. 17-17.  
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957  
Rozpočtovou změnu č. 144/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na úhradu vratky dotace Ministerstvu životního 
prostředí z akce Snížení energetické náročnosti nemocnice s poliklinikou ve výši 343.000 Kč. 
 
958  
Rozpočtovou změnu č. 145/2017 – navýšení částky na odpisy na nově pořízený majetek 
v roce 2017 pro organizaci Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace ve výši 
4.115 Kč a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2017 na celkovou výši 
51.673 Kč. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
959  
Rozpočtovou změnu č. 146/2017 – přesun finančních prostředků – odvod finančních 
prostředků z rozpočtu mateřské školy Síbova do rozpočtu odboru nemovitostí a investic, 
v celkové výši 80.000 Kč. 
 
960  
Rozpočtovou změnu č. 147/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 299.000 Kč na akci 17-88 Sanace stěny nad 
garážemi v Teplickém Předměstí z akce 17-57 ZŠ Lidická, opravy římsy a okapů. 
 
961  
Rozpočtovou změnu č. 148/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na PD ve výši 64.000 Kč na akce odboru 
nemovitostí a investic. 
 
962  
Rozpočtovou změnu č. 150/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 198.000 Kč z akce 17-03 Reko chodníku 
Jenišovská na akci č. 16-16 Sanace sesuvu svahu v ul. Pražská.  
 
963  
Rozpočtovou změnu č. 151/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na DINA ve výši 144.000 Kč na akce 
odboru nemovitostí a investic. 
 
964  
Rozpočtovou změnu č. 152/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 40.000 Kč z celospolečenské 
funkce lesů a 100.000 Kč z úpravy drobných vodních toků na veřejnou zeleň vč. DPH.  
 
965  
Rozpočtovou změnu č. 153/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a panem Pavlem Sixtou jako příjemcem ve výši 
25.000 Kč na pořádání oslav k 80. výročí založení Obce Baráčníků v roce 2017. Bude 
hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
966  
Rozpočtovou změnu č. 154/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 8.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem Maďarů – CSMMSZ, z. s., 
p. s., Teplice, jako příjemcem na náklady spojené s účastí maďarských kuchařů na akci Den 
horníků v Bílině, která se koná 16.09.2017. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
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967  
Rozpočtovou změnu č. 155/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí na zpracování vstupní analýzy pro potřeby 
naplnění požadavků Nařízení GDPR v celkové výši 250.000 Kč. 
 

968  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – mobilní telefon iPhone 6, 64GB Silver 
(datum pořízení 30.04.2015) za prodejní cenu 5.105 Kč, paní Mgr. Veronice Horové. 
 

969  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – notebook MacBook Air 13“ (datum 
pořízení 17.06.2015) za prodejní cenu 7.000 Kč, paní Mgr. Veronice Horové. 
 

970  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – tablet iPad Air (datum pořízení 
17.06.2015) za prodejní cenu 4.000 Kč, panu Procházkovi. 
 

971  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – mobilní telefon iPhone 6, 64GB Space 
Grey (datum pořízení 30.04.2015) za prodejní cenu 5.105 Kč, paní Mgr. Zuzaně 
Bařtipánové.  
 

972  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Automotosport Osek, z. s., jako příjemcem ve výši 12.000 Kč na pořízení pohárů 
pro závodníky Krušnohorského poháru, který se koná 23.09.2017. Bude hrazeno z rezervy 
sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

973  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi paní Vita Babiy, bytem 
Sídliště Za Chlumem č. p. 791, 418 01 Bílina, jako nájemcem a městem Bílina jako 
pronajímatelem. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese 
Mírové náměstí 46, parcela číslo 75, KÚ Bílina, 1. patro o celkové výměře 37,82 m2 pro 
využití jako provozovna kosmetických služeb za nájemné dle platné směrnice o nájmu 
z prostor sloužících podnikání, s účinností smlouvy o nájmu od 01.10.2017 na dobu 
neurčitou, s výpovědní dobou dle § 2312 zákona č. 89/2012 Sb., OZ. Podpisem pověřuje 
starostu města. 
 

974  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Vybudování lanového centra Plamínek 
v lokalitě Za Chlumem“ mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Roman Kudrna, 
Marwyn, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je provedení dodatečných prací. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
 

975  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 ul. Tyršova 320/10 kategorie „rezerva města“ na 
dobu určitou 6+6 měsíců s panem MUDr. Zahedem Karnoubem. 
 

976  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem, 
a společností RELIEF PROJECTS, s r. o., jako zhotovitelem na akci: Projektová 
dokumentace (PD), Rekonstrukce komunikací v ulici 5. května – Bílina-Újezd. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 
 

977  
Žádost společnosti TRUNN, s. r. o., o zrušení sankce z prodlení díla „Výroba, dodávka 
a montáž schodiště koupaliště Kyselka“ s tím, že městu nevznikla žádná škoda. 
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III. rozhodla 
 
978  
Zrušit výzvu na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem – Rekonstrukce 
ulice Zámecká a Komenského z důvodu, že nebyly podány žádné nabídky. 
 
979  
Zrušit veřejnou výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – nákup osobního 
automobilu pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví z dotace na výkon sociálně-právní 
ochrany dětí prostřednictvím leasingových splátek. 
 
980  
Vypsat výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
s názvem „Leasing – osobní automobil”. 
 
981  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, a to společnosti 4SOFT, s. r. o., 
Tanvald na akci: „Revitalizace zahrady mateřské školy Síbova“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
982  
Neodvolat Ing. Petra Procházku ze sportovní komise Euroregionu Krušnohoří. 
 
983  
Udělit výjimku Občanské demokratické straně ze zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 při konání ohlášeného 
politického shromáždění, které se bude konat 14.09.2017 od 13:30 do 17:30 hodin na 
Mírovém náměstí (proluka u městské knihovny), Bílina. 
 
984  
O neodstranění městského mobiliáře – lavičky v ulici Maxe Švabinského, na základě žádosti 
občana. 
 

IV. pověřuje 
 
985  
Vedoucího odboru stavebního úřadu a životního prostředí k zaslání stanoviska města Bílina 
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. 
 
 

V. zamítá 
 

986  
Žádost spolku Draci Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace na částečné pokrytí 
nákladů na spolupořádání mezinárodního turnaje Christmas Cup 2017. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

987  
Rozpočtovou změnu č. 149/2017 – přijetí finančního daru od Severočeských dolů, a. s., ve 
výši 1.750.000 Kč. 
 
988  
Odpis nedobytné pohledávky za pana Zdeňka Janouška ve výši 62.244 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné z důvodu ukončení dědického řízení. 
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VII. jmenuje 
 
989  
Paní Mgr. Zuzanu Bařtipánovou členkou sportovní komise Euroregionu Krušnohoří. 
 
 

VIII. bere na vědomí 
 

990  

Ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Josefem Černíkem (ANO 2011) 

na tablet Lenovo s inv. číslem MUBIH000CI1D v pořizovací ceně 7.365,07 Kč, z důvodu 

rezignace na mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, a to k 01.09.2017. 

 

991  

Ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Bílina a Mgr. Veronikou Horovou na 

notebook MacBook Air 13“ ze 07.08.2015. 

 

992  

Ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Bílina a Ing. Petrem Procházkou na 

tablet iPad Air z 18.08.2015. 

 

993  

Informaci o plnění usnesení č. 662 z 22. června 2017, kterým bylo vedoucímu odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí vypracovat souhlas s ponecháním parního potrubí 

v zemi při demontáží výměníkové stanice v areálu kasáren, pro potřebu ČEZ Teplárenská, 

a. s. 

 
994  
Informaci o monitoringu životního prostředí ve městě Bílina, předloženou odborem 
stavebního úřadu a životního prostředí. 

 

995  

Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic ohledně stížnosti občanů na znečišťování 

lokality Na Výsluní stavbou rodinných domů. 

 

996  

Informaci o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr Adaptace kolejové nakládky prachového 

uhlí ÚUL na nové přepravní systémy ve stávajícím areálu Severočeských dolů, a. s., Dolů 

Bílina v Ledvicích. 

 

997  

Informaci odboru nemovitostí a investic o průběhu uplatnění nároku na reklamaci a kontrole 

Oblastního inspektorátu práce Ústeckého kraje – Závady ve sportovní hale, Žižkovo údolí 

(Zelená hala). 

 

998  

Záznam o poskytnutí metodické pomoci městu Bílina ve věci obecně závazné vyhlášky 

města č. 8/2015 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu 

města. 
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999  

Usnesení Policie ČR KŘP Ústeckého kraje o odložení trestní věci podezření ze spáchání 

přečinu podvod vypracováním nadhodnoceného stavebního rozpočtu společností GUTRA, 

s. r. o., na akci „Oprava kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.“, 

a podání stížnosti proti tomuto usnesení Advokátní kanceláří Kříženecký & partneři, s. r. o.  

 

1000  

Nabídku společnosti Česká spořitelna, a. s., a ukládá vedoucímu odboru nemovitostí 

a investic zajistit zpracování 2 znaleckých posudků na zjištění ceny obvyklé pozemku p. č. 3 

k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba čp. 52 Bílina.    ONI – 17.10. 

 

1001  

Stanovisko odboru dotací a projektů a odboru nemovitostí a investic k porušení rozpočtové 

kázně v projektu „Snížení energetické náročnosti nemocnice s poliklinikou”. 

 

1002  

Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 04.09.2017. 

 

1003  
Plnění usnesení č. 679 z 11.07.2017, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zadat kontrolu aktualizace projektové 
dokumentace na komunikaci pro chodce, Jenišovská ul., Bílina, zpracovanou Josefem 
Lágnerem v roce 2017, společnosti AZ Consult, s. r. o., Ústí nad Labem. Zároveň souhlasí 
s prodloužením termínu plnění usnesení do 17.10.2017. 

 

 

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 
 
1004  
S výší likvidačního zůstatku společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
v likvidaci, v částce 530.368,44 Kč. 

 

II. bere na vědomí  
 
1005  
Informace likvidátorky společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., o důvodech, 
které ovlivnily vyplacenou výši likvidačního zůstatku. 
 
 
 
 

 
Oldřich Bubeníček 

starosta města 
Mgr. Veronika Horová 
místostarostka města 

 
 
 

Mgr. Zuzana Bařtipánová 
místostarostka města 


