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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

 
Usnesení z 19. schůze v roce 2017, 

konané 7. listopadu 2017 
 
Usnesení s termínem č.: 
82 ONI   03.10. 
1116 Taj. (SÚ)  31.03. 
1158  Taj. (ONI)  31.03. 
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.

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

 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 
 

I. schvaluje 
 

1150  

Rozpočtovou změnu č. 171/2017 – přijetí dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 390.000 Kč, kterou poskytne Ministerstvo 

financí prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 

1151  

Rozpočtovou změnu č. 172/2017 – přijetí dotace na úhradu výdajů souvisejících 

s přípravnou fází volby prezidenta republiky ve výši 30.000 Kč, kterou poskytne Ministerstvo 

financí prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 

1152  

Rozpočtovou změnu č. 173/2017 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu 

o neinvestiční dotaci na realizaci projektu „Setkání partnerských měst při oslavách Dne 

horníků“ ve výši 100.000 Kč. 

 

1153  

Rozpočtovou změnu č. 174/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 10.000 Kč z odd., § 43 – 72 (krizová 

pomoc), položky 5222 (příspěvek spolkům), do odd., § 41 – 71 (raná péče), položky 5221 

(příspěvek pro o. p. s.). 

 

1154  
Rozpočtovou změnu č. 175/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
odboru nemovitostí a investic ve výši 789.000 Kč z akce 16–44 – Rekonstrukce komunikace 
5. května na akci 17–90 – Oprava komunikace k minigolfu na Kyselce. 

 

1155  

Rozpočtovou změnu č. 177/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 31.000 Kč na zpracování projektové dokumentace 

na úpravu zahrady v MŠ Maxe Švabinského. 
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1156  

Rozpočtovou změnu č. 178/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu Kulturního centra Bílina – snížení položky 5171 – opravy a udržování o 205.000 Kč 

a zároveň navýšení položky 6122 – investice o 80.000 Kč, položky 5137 – investiční 

a neinvestiční majetek o 100.000 Kč, položky 5134 – prádlo, oděv, obuv o 25.000 Kč, 

a snížení položky 5164 nájemné o 150.000 Kč a zároveň zvýšení položky 5169 – kulturní 

služby o 150.000 Kč. 

 

1157  

Rozpočtovou změnu č. 179/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu Informačního centra Bílina – snížení položky 5169 – ostatní služby o 30.000 Kč, 

položky 5137 – drobný investiční a neinvestiční majetek o 30.000 Kč, položky 5172 – 

programové vybavení o 15.000 Kč a navýšení položky 5138 – nákup zboží za účelem 

prodeje o 50.000 Kč, položky 5139 – materiál o 25.000 Kč. 

 

1158  

Rozpočtovou změnu č. 180/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce 17–16 Sanace vlhkosti v domě 

s pečovatelskou službou 200.000 Kč a z akce 17–62 Zelená hala 60.000 Kč na akci č. 17–15 

Revitalizace inhalatoria v celkové výši 260.000 Kč. 

 

1159  

Rozpočtovou změnu č. 181/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na PD ve výši 291.000 Kč – akce Snížení 

energetické náročnosti bytových domů 5. května 268–271. 

 

1160  

Rozpočtovou změnu č. 183/2017 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 

okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci – 2. zálohovou platbu na projekt 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Zvyšování kvality vzdělávání v Duhové 

škole“ ve výši 380.625,60 Kč. 

 

1161  

Rozpočtovou změnu č. 184/2017 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 

okres Teplice, příspěvková organizace o průtokovou dotaci – 1. zálohovou platbu na projekt 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Zlepšujeme kvalitu společného vzdělávání“ 

ve výši 841.826,40 Kč. 

 

1162  

Rozpočtovou změnu č. 185/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 53.000 Kč z akce 17–61–Koupaliště kemp na 

akci 17–08–Plavecká hala–oprava komínového tělesa. 

 

1163  

Rozpočtovou změnu č. 186/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic z rezervy na DINA ve výši 256.000 Kč na akce 

odboru nemovitostí a investic. 
 
1164  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a paní Ladou Novotnou ve věci umožnění provedení 

stavby a zpřístupnění pozemku p. č. 2087/13, KÚ Bílina za účelem oprav a údržby stavby 

„Bílina – chodník Mostecká”. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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1165  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a manželi Miroslavem a Ludmilou Veselými ve věci 

umožnění provedení stavby a zpřístupnění pozemku p. č. 2087/17, KÚ Bílina za účelem 

oprav a údržby stavby „Bílina – chodník Mostecká“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 

města. 

 

1166  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Ing. Ivanou Kadlečkovou ve věci umožnění 

provedení stavby a zpřístupnění pozemku p. č. 2087/16, KÚ Bílina za účelem oprav a údržby 

stavby „Bílina – chodník Mostecká“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 

1167  

Uzavření smlouvy o nájmu č. 628 mezi společností WAMB, v. o. s., Bílina, jako nájemcem 

a městem Bílina jako pronajímatelem, kde předmětem nájmu jsou prostory Hotelu U Lva, 

Mírové náměstí č. p. 91 a 92, Bílina, s účinností smlouvy od 01.11.2017 do 31.10.2022 dle 

předloženého návrhu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 

1168  

Uzavření smlouvy o bezplatném poskytování právních služeb mezi městem Bílina 

a advokátem JUDr. Matějem Outratou. Předmětem smlouvy je poskytnutí bezplatné právní 

služby v rozsahu zastoupení obce jako poškozeného v trestním řízení o zabrání věcí 

z konkurzní podstaty společnosti KTP Quantum, a. s. Podpisem smlouvy a plné moci 

pověřuje starostu města. 

 

1169  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a společností Demosthenes, o. p. s., jako příjemcem, na projekt „Raná péče 

DEMOSTHENA“, ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 

1170  

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

a smlouvy o právu provést stavbu č. IV–12–4015645/SOBS01, BVB/11/2017, týkající se 

stavby zařízení distribuční soustavy s názvem „TP–Bílina, Mostecká ppč. 1813 – nové OM“, 

která se dotkne pozemku v majetku města Bíliny, a to p. č. 1800/4 k. ú. Bílina, mezi městem 

Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 

IV–Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupenou na základě plné moci 

z 23.02.2017, evidenční číslo PM/II–035/2017, společností VLACH elektroinstalace, s. r. o., 

IČ 25490974, se sídlem v Krupce, Husitská 1/25 jako stranou budoucí oprávněnou 

z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude 

provedena jednorázově za dohodnutou částku 100 Kč za běžný metr (bez DPH). Rada 

města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostu města.  

 

1171  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 45 ul. Sídliště Za Chlumem 751 s paní Veronikou 

Lindovou, na dobu určitou jednoho roku. 

 

1172  

Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Mgr. Zuzanou Bařtipánovou, na 

notebook IP Flex s inv. číslem MUBIH000CRMP v celkové pořizovací ceně 22.481,80 Kč. 

Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou, s účinností ode dne jejího podpisu 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nejpozději však do konce volebního období. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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1173  

Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Vendulou Vodičkovou, na notebook 

IP Flex s iv. číslem MUBIH000CRLU v celkové pořizovací ceně 22.481,80 Kč. Smlouva 

o výpůjčce se sjednává na dobu určitou s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, nejpozději však do konce volebního období. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostu města. 

 

1174  

Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a panem Tomášem 

Zahradníkem, Most, jako zhotovitelem o zajištění zpracování grafického návrhu loga města 

Bílina včetně tvorby logomanuálu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 

1175  

Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako objednatelem a panem Karlem Kalibou, 

Koporeč, jako zhotovitelem, na dodání čtyř postav Betlému – Josefa, Marie, Ježíška a oslíka. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 

1176  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a 

společností Projekty CZ, s. r. o., jako zhotovitelem na akci: Projektová dokumentace (PD), 

Revitalizace plavecké haly – objekt A. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení 

díla. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 

 

1177  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem, a 

společností Martin Černý – MEANDR jako zhotovitelem na akci „Oprava fasády objektu ZUŠ 

Bílina“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla. Podpisem dodatku 

pověřuje starostu města. 

 

1178  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené 27.06.2017 mezi městem Bílina jako 

objednatelem a společností Petr Arpáš, s. r. o., jako zhotovitelem na akci „Bílina – 

bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu, I. etapa“. Předmětem dodatku je 

změna ceny díla. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 

 

1179  

Uzavření dohody o narovnání mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Naturtep, 

s. r. o., jako zhotovitelem na akci „Vybudování sídla Rychlé záchranné služby Ústeckého 

kraje (RZS ÚK) v objektu mateřské školy Švabinského“. Podpisem dohody pověřuje starostu 

města. 

 

1180  

Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Reussova 160, Bílina, 

o celkové výměře 34,50 m2 pro účel využití jako kancelář ostrahy, za nájemné dle platné 

směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících podnikání. 

 

1181  

Zapojení fondu investic organizaci Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 

příspěvková organizace, v celkové výši 120.565 Kč na pořízení interaktivního tabulového 

systému. 
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II. rozhodla 
 
1182  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava příjezdových cest 
k minigolfu“ společnosti DIOMONTA, s. r. o., Praha. 
 
 

III. souhlasí 
 
1183  

S čerpáním finančních prostředků na sanace a rekultivace pozemků prováděných 

společností Severočeské doly, a. s., které se budou realizovat v katastru města Bílina na 

těchto plochách: 

 Rekultivace Radovesice VI., XV., XVI.,  

 Rekultivace Radovesice obnova komunikačního propojení,  

 Rekultivace VMG – Jižní svahy DB II.,  

 Rekultivace Jižní svahy III., IV.,  

 Rekultivace Vnitřní výsypka I.,   

 Rekultivace Areál ČOV.  

Podpisem souhlasu pověřuje starostu města 

 

1184  
S použitím znaku města na karoserii tzv. Sociálního automobilu Domovů sociálních služeb 
Háj a Nová Ves. Znak města bude použit v souladu s obecně závaznou vyhláškou města 
Bíliny č. 2/2011 o městských symbolech a jejich užívání. Znak lze užívat v barevném 
i monochromním provedení v podobě dané popisem dle čl. I této vyhlášky, či ve shodě s jeho 
obsahem. 
 

IV. ruší 
 
1185  

Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Ostraha majetku v areálu 

Lázně Kyselka“ s tím, že bude vypsáno nové zadávací řízení. 

 

1186  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zateplení fasád a výměna 
výplní otvorů objektu pošty, sídliště Za Chlumem 820 – Bílina“ s tím, že bude vypsáno nové 
zadávací řízení. 

 

1187  

Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy 

části 3. NP budovy C v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou s. r. o., Bílina“ s tím, že 

bude vypsáno nové zadávací řízení. 

 

1188  
Usnesení č. 531 z 06.06.2017, kterým byla schválena rozpočtová změna č. 51/2017 – 
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS, a. s., jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na 
výrobu a instalaci panelů infostezky v areálu Bílina Kyselka v roce 2017. 
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V. nesouhlasí 
 
1189  
S provozováním zařízení ke sběru a výkupu odpadů společností SIK–TRANS, s. r. o., 
umístěného na pozemcích p. č. 1683/127, 1683/114, 1683/117, části 1683/118 a části 
1683/148 v k. ú. Bílina. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
1190  
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na 
projekt „Elektronické služby města Bílina” vedený pod registračním číslem 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005338. 
 
 

VII. odvolává 
 
1191  
Pana Tomáše Hereše (HNHRM) z hodnotící komise pro posouzení a hodnocení veřejných 
zakázek malého rozsahu pro Městský úřad Bílina. 
 
 

VIII. volí 
 
1192  
Paní Ing. Lucii Ječmenovou (HNHRM) členkou hodnotící komise pro posouzení a hodnocení 
veřejných zakázek malého rozsahu pro Městský úřad Bílina. 
 
 

IX. bere na vědomí 
 

1193  
Plnění usnesení rady města č. 1086 ze 17.10.2017, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy 
uloženo 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. 

 

1194  

Plnění usnesení rady města č. 1116 z 08.11.2016, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloženo připravit aktualizaci zásad pro prodej nemovitostí, a souhlasí s navrhnutým zněním 

pravidel pro převod nemovitých věcí z majetku města Bílina. Zároveň prodlužuje termín 

splnění usnesení do 31.03.2018. 

 

1195  

Plnění usnesení rady města č. 1158 z 22.11.2016, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 

uloženo připravit pravidla pro převod a případný výkup veřejné infrastruktury od soukromých 

investorů a vlastníků, a souhlasí s navrhnutým zněním pravidel podpory výstavby veřejné 

infrastruktury jinými investory. Zároveň prodlužuje termín splnění usnesení do 31.03.2018.  
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1196  

Ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a paní Vendulou Vodičkovou, na tablet 

Lenovo s inv. číslem MUBlH000CHOD a pořizovací cenou 7.365,07 Kč z důvodu vrácení 

předmětu výpůjčky půjčiteli, a to k 18.10.2017. 
 
1197  

Uplatnění nároku plnění u pojistitele Generali Pojišťovna, a. s., ve věci mimosoudních dohod 

vyrovnání s panem Tomášem Novákem a Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova, 

a. s. 

 

1198  

Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů MěÚ Bílina za období leden–září 2017.  

 

1199  

Metodiku údržby zeleně v Bílině, zpracovanou odborem stavebního úřadu a životního 

prostředí k údržbě veškeré zeleně ve vlastnictví města Bílina, zajišťované Městskými 

technickými službami Bílina. 

 

1200  

Cenový a grafický návrh na vybudování pumptrackové dráhy. 

 

1201  

Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané 17.10.2017. 

 

1202  

Zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny Bílina konané 

25.10.2017. 

 

1203  
Přehled plnění úkolů ze zápisu rady města. 
 
 

X. pověřuje 
 
1204  
Starostu města podpisem hlášení vzniku škody – pojištění odpovědnosti za škodu, ve věci 
mimosoudních dohod o narovnání. 
 
 

XI. stahuje z programu 
 
1205  
Materiál č. 1041 – výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Generální oprava střech objektu Domu dětí a mládeže“ s tím, že materiál bude předložen do 
další rady města. 

 
1206  
Materiál č. 1073 – žádost o schválení rozpočtové změny na označení objektu plavecké haly 
s tím, že materiál bude předložen do další rady města. 
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1207  
Materiál č. 1080 – nabídka společnosti Severočeské doly, a. s., na převod výměníkové 
stanice pro dodávku tepla pro Obytný dům do majetku města, s tím, že materiál bude 
předložen do další rady města. 
 
 
 
 
 

 
Oldřich Bubeníček v. r. 

starosta města 
Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 


