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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 
Usnesení z 18. schůze v roce 2017, 

konané 17. října 2017 
 
Usnesení s termínem č.: 
82 ONI   03.10. 
1116 Taj. INO( )  31.10. 
1158  Taj. (ONI)  31.10. 
1085 MTSB   07.11. 
1086 VOD   07.11. 

682 Taj.    28.11. 
762 Taj. (ONI)  28.11.  
373 ONI   31.12. 
679 Taj. (ONI)  01.01. 
952 OSÚaŽP  30.04.

 
 
Splněná usnesení: 854, 953, 1000 
 
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 
 
1085  

Ředitelce Městských technických služeb města Bílina prověřit stav a eventuální doplnění 

počtu odpadkových košů v areálu lázní Kyselka, a to v termínu do zasedání příští rady 

města, tj. do 07.11.2017.       MTSB – 07.11. 

1086  
Vedoucímu odboru dopravy prověřit možnosti provedení úprav dopravního značení 
v křižovatce ulic P. Bezruče a Alšova. Jedná se o doplnění dopravního zařízení o odrazové 
zrcadlo, a to v termínu do zasedání příští rady města, tj. do 07.11.2017. 
          VOD – 07.11. 
 

II. schvaluje 
 
1087  
Rozpočtovou změnu č. 168/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 11.000 Kč z akce č. 17–10 na akci č.17–75–
Dlažba k šachovnicovým stolkům u minigolfu. 
 
1088  
Rozpočtovou změnu č. 169/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 31.000 Kč na projektovou přípravu akce „Zateplení 
dvou bytových domů v ul. 5. května“. 
 
1089  
Rozpočtovou změnu č. 171/2017 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Mateřskou školou Ohníč, příspěvková organizace, jako 
příjemcem ve výši 10.000 Kč na pořízení interaktivní tabule v roce 2017. Bude hrazeno 
z rezervy rady. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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1090  
Uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo uzavřené 08.09.2016 mezi městem Bílina jako 
objednatelem a obchodní společností ABS, s. r. o., Bílina, jako zhotovitelem na „Přípravné 
stavební práce pro montáž nafukovací přetlakové haly na tenisových kurtech Bílina, 
Kyselka“. Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
 
1091  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem AKB GYM BÍLINA, z. s., jako příjemcem ve výši 12.000 Kč na dovybavení klubu 
pro děti a dorost v roce 2017. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
1092  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené 01.06.2017 mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností REM plus, s. r. o., Praha, jako zhotovitelem na akci: Sanace 
vlhkosti spodní stavby objektu SO 101, DsPS Havířská 582/27, Bílina. Podpisem dodatku 
pověřuje starostu města. 
 
1093  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost číslo MUBI 
32392/2017, jako příjemcem dotace ve výši 8.920 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1094  
Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě uzavřené 04.07.2017 mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a společností Severočeské doly, a. s., jako dárcem. Předmětem dodatku je 
rozdělení finančních prostředků na jednotlivé projekty. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1095  
Uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Šanderou na byt č. 22 ul. Sídliště Za Chlumem 
751 na dobu určitou jednoho roku. 
 
1096  
Ukončení nájemní smlouvy č. 323, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené 08.07.2008 mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem a panem Miroslavem Čapkem jako nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1636/12 o výměře cca 90 m2 k. ú. Bílina, 
dohodou k 31.10.2017. 
 
1097  
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1005/4 o výměře cca 150 m2 k. ú. Bílina, za 
účelem využití k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti, dle směrnice č. 4/2014 
upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
1098  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 937/41 o výměře cca 9 m2 k. ú. Bílina za účelem 
umístění tepelných čerpadel a oplocení, dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny. Rada města zároveň souhlasí s vydáním souhlasu 
s umístěním zařízení na předmětném pozemku pro účely stavebního řízení. 
 
1099  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1636/12 o výměře cca 90 m2 k. ú. Bílina za účelem 
využití k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti, dle směrnice č. 4/2014 upravující 
podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
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1100  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině, paní Jindřišce 
Sutnarové. 
 
1101  
Návrh na zápis do Kroniky města Bíliny za rok 2016. 
 
1102  
Zahraniční služební cestu do partnerského města Jaraczewo (Polsko) ve dnech 09.11.–
12.11.2017 za účasti Mgr. Zuzany Bařtipánové, pana Jiřího Konárka a Mgr. Aleše Tallowitze. 

 

III. rozhodla 
 
1103  
Vypsat zadávací řízení formou uzavřeného řízení k podání nabídky na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Leasing – osobní automobil” v lednu 2018.  
 
1104  
Vypsat zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel není povinen 
postupovat při výběru nejvýhodnější nabídky dle zákona. V souladu s § 31 tohoto zákona je 
povinen dodržet zásady stanovené § 6 zákona, a to na služby „Ostraha areálu Lázně 
Kyselka“ pro rok 2018. 
 
1105  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schvaluje žádost paní Helgy Králové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině. 
 
1106  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schvaluje žádost pana Jiřího Oplta o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině. 
 

IV. souhlasí 
 
1107  
S opravou stánku pro potřeby pana Jiřího Lisce – výroba a opravy galanterie z usní a jiných 
materiálů, dle návrhu ředitelky Městských technických služeb Bílina. 
 
1108  
Se zapojením fondu investic Městských technických služeb Bílina ve výši 950.000 Kč 
na úhradu stavebních úprav v areálu kasáren. 
 
1109  
S posílením investičního fondu Městských technických služeb Bílina z rezervního fondu 
ve výši 850.000 Kč na úhradu stavebních úprav v areálu kasáren. 
 
1110  
S prohlášením, že silniční vegetace v průjezdním úseku silnice I/13, není a nikdy nebyla 
ve vlastnictví města Bílina. Podpisem prohlášení pověřuje starostu města. 
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V. zamítá 
 
1111  
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace žadateli o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé 
dítě – viz žádost číslo MUBI 37952/2017. 
 
1112  
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Hospic knížete Václava, o. p. s., na 
projekt „Zavedení domácí hospicové péče na Bílinsku“.  
 
1113  
Žádost paní Márie Matouškové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou v Bílině. 
 

VI. ruší 
 
1114  
Výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Leasing – osobní automobil“. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
 
1115  
Usnesení zastupitelstva města č. 152 ze 07.09.2017, kterým bylo schváleno uzavření 
darovací smlouvy mezi Severočeskými doly, a. s., jako dárcem a městem Bílina jako 
obdarovaným, kdy předmětem smlouvy byl převod pozemku p. č. 1666/4 o výměře 1 094 m2 
k. ú. Bílina, stavba mostu nacházející se na pozemku p. č. 1666/5 a p. č. 1666/6 k. ú. Bílina, 
stavba komunikace „Přeložka silnice Radovesice – Bílina“ nacházející se na pozemcích 
p. č. 1662/3, p. č. 1664/300, p. č. 1666/1, p. č. 1666/4, p. č. 1666/5 a p. č. 1666/6 k. ú. Bílina. 
Podpisem smlouvy byl pověřen starosta města. Viz usnesení č. 1123. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
1116  
Rozpočtovou změnu č. 170/2017 – navýšení rozpočtu výdajové položky č. 6121 na výkup 
nemovitých věcí, ve výši 4.700.000 Kč z přebytku hospodaření. 
 
1117  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina, jako nabyvatelem, kdy předmětem bezúplatného 
převodu jsou workoutové hřiště na Kyselce – „Osmička“, Lanové centrum Plamínek 
(Za Chlumem 726) a doplnění mobiliáře na dětském hřišti Čapkova, v celkové výši 
807.814,21 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1118  
Bezúplatný převod hmotného majetku města Bíliny do správy Městským technickým službám 
Bílina, příspěvková organizace, kdy předmětem převodu je venkovní šachovnice v areálu 
minigolfu na Kyselce v celkové výši 42.368,15 Kč. Movitý majetek bude dle zřizovací listiny 
předán do správy na základě předávacího protokolu. 
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1119  
Uzavření dohody o změně hranic mezi obcí Hrobčice a městem Bílina, týkající se hranice 
mezi k. ú. Radovesice u Bíliny a k. ú. Bílina, dle průběhu navrženého státním pozemkovým 
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem, pobočka Teplice, v rámci provádění 
„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Radovesice u Bíliny, k. ú. Dřínek 
a část k. ú. Hetov“. Podpisem dohody doporučuje pověřit starostu města. 
 
1120  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností CH.E.S. Group, 
s. r. o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, IČ 290 00 157, jako kupující, kdy předmětem 
smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/228 o výměře 24 m2; pozemku p. č. 23/229 o výměře 
24 m2 a pozemku p. č. 23/230 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
vycházející z cenové mapy města Bíliny 90 Kč/m2, tj. 6.750 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
1121  
Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené 23.04.2012 mezi městem Bílina 
a obcí Kostomlaty pod Milešovkou. Předmětem dodatku je doplnění veřejnoprávní smlouvy – 
rozsah činnosti a úkolů Městské policie Bílina. Podpisem dodatku doporučuje pověřit 
starostu města. 
 
1122  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako kupujícím a společností Česká spořitelna, 
a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 452 44 782 jako prodávající, kdy předmětem 
smlouvy je výkup pozemku p. č. 3 o výměře 341 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba 
čp. 52, Bílina, za maximální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1123  
Uzavření darovací smlouvy mezi Severočeskými doly, a. s., jako dárcem a městem Bílina 
jako obdarovaným, kdy předmětem smlouvy je převod pozemku p. č. 1666/4 o výměře 
1 094 m2 k. ú. Bílina, stavba mostu nacházející se na pozemku p. č. 1666/5 a p. č. 1666/6 
k. ú. Bílina, stavba komunikace „Přeložka silnice Radovesice – Bílina“ nacházející se na 
pozemcích p. č. 1664/300, p. č. 1666/1, p. č. 1666/4, p. č. 1666/5 a p. č. 1666/6 k. ú. Bílina. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1124  
Uzavření dohody o spolupráci mezi městem Bílina a společností Tepgas, a. s., při realizaci 
staveb rekonstrukce komunikace a vodovodu v ulici 5. května v Bílině. Předmětem dohody je 
spolufinancování provedení finálních povrchů komunikace při akci realizované městem Bílina 
– Revitalizace ulice 5. května v Bílině. Spolufinancování společností Tepgas, a. s., v rozsahu 
stávající šířky silniční komunikace bude činit podíl 30 %. Podpisem dohody doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
1125  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1854/1 o výměře 718 m2, jehož součástí je stavba čp. 275 
/občanská vybavenost/, Mostecké Předměstí, k. ú. Bílina za minimální kupní cenu 
1.400.000 Kč stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitosti. Záměr bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu v Bílině a elektronické 
úřední desce po dobu dvou měsíců a v místním periodiku Bílinský zpravodaj. 
 
1126  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/214 o výměře 25 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
dle cenové mapy stavebních pozemků města Bíliny 90 Kč/m2. 
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1127  
Záměr výkupu pozemku p. č. 1056/5 o výměře 13 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m2, 
tj. 2.600 Kč, a pověřit právního zástupce města sjednáním podmínek výkupu a přípravou 
kupní smlouvy ve spolupráci s odborem nemovitostí a investic. 
 
1128  
Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Modernizace 
sběrného dvora v Bílině“. 
 
1129  
Podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt 
s názvem „Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina“. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat 
 
1130  
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2013, kterou se 
vydává cenová mapa stavebních pozemků města Bíliny s tím, že další prodej nemovitého 
majetku města Bíliny bude realizován za ceny dle znaleckého posudku. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
 
1131  
Organizační složku Klub důchodců I, se sídlem v Bílině, ul. Aléská 265, a to k 31.12.2017.  
 
1132  
Organizační složku Klub důchodců II, se sídlem v Bílině, ul. Havířská 583/28, a to 
k 31.12.2017. 
 

XI. jmenuje 
 
1133  
Bc. Pavla Ryjáčka tajemníkem komise pro životní prostředí a dopravu namísto Bc. Bohumila 
Sentenského. 
 
 

XII. bere na vědomí 
 
1134  
Plnění usnesení rady města 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. Rada 
města zároveň souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení do 01/2018. 
 
1135  
Plnění usnesení rady města č. 682 z 11.07.2017, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu připravit do dalšího jednání rady města, ve spolupráci s Advokátní 
kanceláří Kříženecký & partneři, s. r. o., dohodu o narovnání mezi městem Bílina a panem 
Josefem Horáčkem, jejímž předmětem bude smírné řešení sporu vedeného u Okresního 
soudu v Teplicích, ve věci bezdůvodného obohacení. 
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1136  
Plnění usnesení rady města č. 762 z 19.07.2016, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit podmínky možné směny pozemků, tj. p. p. č. 1787/1 v k. ú. Bílina (v parčíku 
před ZŠ Lidická) za část p. č. 66/1 v k. ú. Bílina (v okolí kostela). 
 
1137  
Plnění usnesení č. 952 z 12.09.2017, kterým bylo uloženo 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. 
 
1138  
Splnění usnesení rady města č. 854 z 22.08.2017, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu pověřit odbor dopravy – přestupky, pro vedení řízení ve věci vydání 
opatření obecné povahy. 
 
1139  
Splnění usnesení č. 953 z 12.09.2017, kterým bylo uloženo 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. 
 
1140  
Splnění usnesení rady města č. 1000 z 12.09.2017, kterým bylo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic uloženo zajistit zpracování 2 znaleckých posudků na zjištění ceny 
obvyklé pozemku p. č. 3 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba čp. 52 Bílina. 
 
1141  
Informaci 1. místostarostky města o plánovaném mezinárodním setkání mládeže v Bílině 
v termínu 04.06.–09.06.2018. 
 
1142  
Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou Krajským úřadem 
Ústeckého kraje – odborem životního prostředí, ve věci záměru Adaptace kolejové nakládky 
prachového uhlí na nové přepravní systémy. 
 
1143  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 404 uzavřené 30.03.2015 mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a panem Vladimírem Zelinkou a paní Hanou Němcovou jako nájemci, jejímž 
předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1005/4 o výměře cca 150 m2 k. ú. Bílina s tím, 
že nájemní vztah bude ukončen k 30.11.2017 uplynutím sjednané 3 měsíční výpovědní 
lhůty.  
 
1144  
Pozvání starosty polského města Jaraczewo, pana Dariusze Strugaly, k návštěvě města 
u příležitosti oslavy národního svátku Dne nezávislosti, která se uskuteční 09.11.–
12.11.2017.  
 
1145  
Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu, konané 20.09.2017. 
 
1146  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané 26.09.2017, včetně informace Ing. Andrey 
Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
o provozu nemocnice. 
 
1147  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport ze 04.10.2017. 
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XIII. stahuje z programu 
 
1148  
Materiál č. 1004 – návrh na zrušení organizační složky Obytný dům, se sídlem v Bílině, 
ul. Důlní 425 s tím, že materiál bude doplněn a předložen do příštího zasedání rady města. 
 
1149  
Materiál č. 1011 – nafukovací hala – tenisové kurty Bílina, Kyselka s tím, že materiál bude 
doplněn a předložen do příštího zasedání rady města. 
 
 
 
 
 
 

 
Oldřich Bubeníček v. r. 

starosta města 
Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 


