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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 21. schůze v roce 2017, 
konané 28. listopadu 2017 

 

Usnesení s termínem č.: 
1221 ONI   bezodkladně 
1222 ONI   bezodkladně 
82 ONI   03.10. 
682 Taj.    28.11. 
762 Taj. (ONI)  28.11.  
373 ONI   31.12. 
1220 MTSB   31.12. 
1223  OSÚaŽP  31.12  
679 Taj. (ONI)  01.01. 

1226 MTSB   09.01. 
1086  OD   30.01. 
1219 OD   30.01. 
1225 OD   30.01. 
1227 OŠaK   27.02. 
1116 Taj. (SÚ)  31.03. 
1158  Taj. (ONI)  31.03. 
952 OSÚaŽP  30.04. 
1224 OSÚaŽP  30.06. 

 

Splněná usnesení č.: 1006, 1085 
 

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 
 
1219  
Vedoucímu odboru dopravy provedení místního šetření v prostoru křižovatky ulic Zahradní 
a Jenišovská II, kde je konec parkoviště osazen obrubníky, které tvoří ostrou hranu 
zasahující do vozovky, kdy by tím mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Ze 
závěru tohoto šetření poté vyvodit další postup.    VOD – 30.01.2018 
 
1220  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina prověřit a následně zajistit pokácení 4 ks 
uschlých stromů v ulici Aléská, za domem č. p. 248.   MTSB – 31.12. 
 
1221  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic zajistit zpracování projektové dokumentace na 
nutné stavební práce pro odstranění havarijního stavu budovy a plynového vedení regulační 
stanice plynu na p. p. č. 1940, k. ú. Bílina.     VONI – bezodkladně 
 
1222  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic zajistit, ve spolupráci s AK Kříženecký, nápravu ve 
věci zatékání do Zelené haly.     VONI – bezodkladně  
 
1223  
Vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí provést kontroly porost v areálu 
lázeňského parku a jeho okolí po nedávných nárazových větrech. VSÚaŽP – 31.12. 
 
1224  
Vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí zajistit geologický průzkum pro 
zjištění možnosti potenciální budoucí výstavby v klidové luční zóně Pod Chlumem.  
          VOSÚaŽP – 30.06.2018 
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1225  
Vedoucímu odboru dopravy prověřit možnost provedení označení nově vybudovaných 
komunikací pro pěší v centru města, konkrétně jejich rozšířených úseků (zálivů) 
v ul. Seifertova před budovou odboru dopravy a na Mírovém náměstí v křižovatce s ulicí 
Želivského (u prodejny barvy-laky), tak aby upozorňovalo řidiče na zúžený prostor vozovky.  
          VOD – 30.01.2018 
1226  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina zpracovat plán údržby zeleně na rok 2018, 
včetně vymezení konkrétních ploch, které budou spravovány Městskými technickými 
službami Bílina a které externí firmou.     MTSB – 09.01.2018 
 
1227  
Vedoucí odboru školství, kultury a sportu zpracovat v souladu s odst. 3 § 166 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podklady pro vyhlášení konkursních řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy, Bílina, Lidická 18, okres Teplice, 
příspěvková organizace, Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace, Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, 
Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, Domu dětí a mládeže Bílina 
a Základní umělecké školy Gustava Waltera, a to v termínu do zasedání rady města v únoru 
2018. Další úkony spojené s tímto rozhodnutím budou uskutečněny v termínech dle vyhlášky 
MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. 
          VOŠaK – 27.02.2018  
 

II. revokuje 
 
1228  
Usnesení rady města č. 1020 z 6. října 2017, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Báňské projekty 
Teplice, a. s., jako dodavatelem k akci „Projektová dokumentace (PD), Napojení komunikace 
Bílina – Kostomlaty na dopravní síť v Bílině“. Předmětem dodatku bylo prodloužení termínu 
provedení díla. Podpisem dodatku byl pověřen starosta města, viz usnesení č. 1260. 
 
 

III. schvaluje 
 
1229  
Rozpočtovou změnu č. 182/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 40.000 Kč, z akce 17-62, Opravy zelené haly, 
na akci 17-08, Plavecká hala – revitalizace – 1. etapa, objekt B. 
 
1230  
Rozpočtovou změnu č. 188/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu na úhradu daně z příjmů právnických osob za rok 
2013 za zrušenou organizaci Kulturní centrum Kaskáda ve výši 1.140 Kč. 
 
1231  
Rozpočtovou změnu č. 189/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 583,50 Kč na úhradu za výrobu Bílinského 
zpravodaje. 
 
1232  
Rozpočtovou změnu č. 191/2017 – navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola 
Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku 19.953 Kč na opravu 
havarijního stavu uzávěrů ústředního topení. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury 
a sportu. 
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1233  
Rozpočtovou změnu č. 192/2017 – přijetí státní dotace na činnost odborného lesního 
hospodáře za III. čtvrtletí roku 2017 ve výši 7.028 Kč pro Lesy ČR, s. p., Lesní správa 
Litoměřice a Litvínov. 
 
1234  
Rozpočtovou změnu č. 193/2017 – přijetí státní dotace na zpracování lesních hospodářských 
osnov pro zařizovací obvod Bílina ve výši 14.728 Kč. 
 
1235  
Rozpočtovou změnu č. 195/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 150.000 Kč z akce č. 36-39 na přípravné 
práce pro opravu kanalizace ve dvoře Tesca v Bílině. 
 
1236  
Rozpočtovou změnu č. 196/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektovou 
dokumentaci odboru nemovitostí a investic ve výši 31.000 Kč na projekt na požárně 
bezpečnostní řešení v divadle. 
 
1237  
Rozpočtovou změnu č. 197/2017 – uzavření darovacích smluv mezi městem Bílina, jako 
obdarovaným a těmito dárci:  
a) Stanislav Tejček, IČ 43266134, ve výši 5.000 Kč,  
b) Mach design, IČ 65609298, ve výši 2.500 Kč.  
Předmětem smluv je poskytnutí peněžního daru pro Kulturní centrum Bílina na pořízení 
tomboly na ples města, který se koná 13.01.2018. Podpisem smluv pověřuje starostu města. 
 
1238  
Rozpočtovou změnu č. 198/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské policie Bílina v celkové výši 700.000 Kč na projekt „Komplexní program 
podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – TRANSFER“. 
 
1239  
Rozpočtovou změnu č. 199/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské policie Bílina ve výši 60.000 Kč na zřízení kamerového bodu v podchodu 
u pobočky městské knihovny v ulici M. Švabinského. 
 
1240  
Rozpočtovou změnu č. 200/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce č. 17-32 Vybudování WC v budově radnice na 
akci 16-62-Oprava mostku na Kyselce, v celkové výši 40.000 Kč. 
 
1241  
Rozpočtovou změnu č. 201/2017 – přijetí dotace z Úřadu práce ČR ve výši 160.000 Kč na 
financování asistentů prevence kriminality. 
 
1242  
Rozpočtovou změnu č. 202/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 216.000 Kč v kapitole 07. 
 
1243  
Rozpočtovou změnu č. 203/2017 – navýšení částky na odpisy na nově pořízený majetek 
v roce 2017 pro organizaci Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace, ve výši 6.665 Kč a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2017. 
Bude hrazeno přesunem z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
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1244  
Rozpočtovou změnu č. 204/2017 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí v celkové výši 685.000 Kč, kapitoly 08 odd. § 55 
12 a odd. § 61 71. 
 
1245  
Rozpočtovou změnu č. 205/2017 – navýšení rozpočtu Základní školy Aléská o částku ve výši 
15.000 Kč na dopravu pěveckého sboru Melodica na vánoční koncerty v Praze. Bude 
hrazeno z rezervy kultury. 
 
1246  
Rozpočtovou změnu č. 206/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 25.000 Kč na zpracování projektové dokumentace 
na úpravu zahrady ZŠ Za Chlumem. 
 
1247  
Rozpočtovou změnu č. 207/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 17.500 Kč z rezervy kultury na akci 
Staročeské vánoce. 
 
1248  
Rozpočtovou změnu č. 208/2017 – přesun finančních prostředků z rezervy na drobné 
investiční náklady ve výši 3.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
1249  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Zdeňkem Mikešem, 
IČ 86742507, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 500 Kč ve formě 
punčochového zboží pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města, který se koná 
13.01.2018. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1250  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Kateřinou 
Volmanovou, IČ 04360532, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 1.000 Kč ve 
formě dárkových balíčků - mýdel pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města, který 
se koná 13.01.2018. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1251  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Pavlem Vrchotkou, 
IČ 47763833, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 4.000 Kč ve formě elektroniky 
pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města, který se koná 13.01.2018. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1252  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Barborou 
Švejnohovou, IČ: 03202984, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve 
formě dortu a poukázek na večeři pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města, 
který se koná 13.01.2018. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1253  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je nemovitý a movitý 
majetek. Smlouva se uzavírá na dobu provozování předmětu podnikání vypůjčitele. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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1254  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Ing. Michaelou 
Zavázalovou jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je notebook HP s inv. číslem 
MUBIH000VA12 v celkové pořizovací ceně 11.026 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na 
dobu určitou (po dobu trvání pracovního poměru vypůjčitele) s účinností ode dne jejího 
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1255  
Uzavření licenční smlouvy k projektové dokumentaci výhradní mezi panem Ing. Pavlem 
Adamcem jako poskytovatelem a městem Bílina jako nabyvatelem týkající se projektové 
dokumentace pro akci „Revitalizace Mírového náměstí v Bílině“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
1256  
Zadání zakázky na veřejné služby v přepravě cestujících městskou bezemisní autobusovou 
dopravou, provozovateli přímým zadáním, v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., 
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
1257  
Zveřejnění informací týkajících se uzavření smlouvy o veřejné službě v přepravě cestujících, 
městskou bezemisní autobusovou dopravou, která bude uzavírána přímým zadáním podle 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v Úředním věstníku Evropské unie v souladu 
s článkem 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007, o veřejných 
službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 1191/69 a č. 1107/70 a zároveň pověřuje starostu města podpisem žádosti o zveřejnění 
informace v Úředním věstníku Evropské unie. 
 
1258  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností Relan, s. r. o., Teplice, na stavební práce „Oprava trafostanice HNsP Bílina“. 
Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení stavby. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
1259  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 026/2017 na akci „Bílina – bezbariérová trasa od 
nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa“, mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností Petr Arpáš, s. r. o., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku se posouvá termín 
zhotovení díla do 10.01.2018. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1260  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností B-PROJEKTY Teplice, s. r. o., jako dodavatelem k akci „Projektová 
dokumentace (PD), Napojení komunikace Bílina – Kostomlaty na dopravní síť v Bílině“. 
Předmětem dodatku je prodloužení termínu provedení díla. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
1261  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – údržba, servis a opravy kamerového systému 
Unicam VELOCITY 3 č. D36-12S-G mezi městem Bílina, jako objednatelem a společností 
NTD group, a. s., jako zhotovitelem. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení platnosti 
smlouvy do 31.12.2018. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
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1262  
Uzavření dodatku č. 2 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. Předmětem 
dodatku je prodloužení termínu dokončení díla. Podpisem dodatku č. 2 pověřuje starostu 
města.  
 
1263  
Změnu užívání volného bytu č. 1 o výměře 28,76 m2 na adrese Havířská 582/27 Bílina na 
nebytový prostor – kancelář organizační složky Pečovatelská služba Bílina. 
 
1264  
Ukončení nájemní smlouvy č. 318 uzavřené 07.05.2008 ve znění dodatku č. 1 z 07.01.2015 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manžely Sýkorovými jako nájemci, jejímž 
předmětem je pronájem části pozemku p. č. 2093/3 a části p. č. 2094/1 o celkové výměře 
cca 68,5 m2 k. ú. Bílina, dohodou k 31.12.2017. 
 
1265  
Ukončení nájemní smlouvy č. 348 ve znění pozdějších dodatků uzavřené 12.05.2010 mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem a panem Pavlem Provazníkem jako nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem části pozemku p. č. 2313 o výměře cca 480 m2 k. ú. Bílina, dohodou 
k 30.11.2017. 
 
1266  
Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 399 uzavřené 19.03.2015 mezi městem 
Bílinou jako pronajímatelem a paní Evou Halendovou jako nájemcem, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku p. č. 263/1 o výměře cca 450 m2 k. ú. Bílina, s tím že nájemní vztah 
bude ukončen dohodou k 31.12.2017. 
 
1267  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2093/3 a 2094/1 o celkové výměře cca 68,5 m2 k. ú. 
Bílina za účelem využití jako manipulační plochy – přístupu k rodinnému domu dle směrnice 
č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
1268  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2313 o výměře cca 480 m2 k. ú. Bílina za účelem 
umístění k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti dle směrnice č. 4/2014 upravující 
podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
1269  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1505/1 o výměře cca 20 m2 k. ú. Bílina za účelem 
zřízení předzahrádky bez oplocení dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu 
pozemků města Bíliny. 
 
1270  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 263/1 o výměře cca 450 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. 
 
1271  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Společenstvím 
vlastníků jednotek Čapkova 839, Bílina, jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je 
pronájem 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. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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1272  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Irenou 
Leissnerovou jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 
1636/12 k. ú. Bílina o výměře cca 90 m2 za účelem využití k individuální rekreaci a drobné 
pěstební činnosti, dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města 
Bíliny. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1273  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Jiřím Polákem 
jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 1005/4 k. ú. Bílina 
o výměře cca 150 m2 za účelem využití k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti, dle 
směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
1274  
Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 26,90 m2 na 
adrese M. Švabinského č. p. 831, Bílina, pro účel využití jako služebna Městské policie Bílina 
na období roku 2018. 
 
1275  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 15.11.2017, vyjma bodu h) a zároveň schvaluje 
bytový pořadník na I. pololetí roku 2018, dle návrhu předloženého bytovou komisí. 
 
1276  
Celkový počet dohod o prací konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
v roce 2018 na 22, v organizační složce Kulturní centrum Bílina na 22, v organizační složce 
Městská knihovna na 3, v organizační složce Pečovatelská služba Bílina na 4. 
 
1277  
Navýšení úvazku na pozici „údržba“ na 0,90 dle návrhu vedoucí odboru správního a vnitřních 
věcí s účinností od 01.02.2018. 
 
1278  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.02.2018 a zároveň schvaluje 
stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.02.2018 na 104, dle 
návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 
1279  
Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu města Bíliny pro zdravotně postižené nezletilé 
děti, s účinností od 01.01.2018, dle návrhu předloženého vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví. 
 
1280  
Úpravu pravidel odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem Bílina, 
s účinností dnem schválení, dle návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 
 
1281  
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 
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Waltera, Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, Bc. Andree Sentenské, 
ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, v souladu 
s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu 
odboru školství, kultury a sportu vypracovaného v souladu s „Pravidly pro odměňování 
ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem Bílina“. 
 
1282  
Úpravu platu Bc. Ladislavy Pěchové, ředitelky Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 
664, příspěvková organizace, paní Lenky Zlatohlávkové, ředitelky Mateřské školy Bílina, 
Čapkova 869, příspěvková organizace, Bc. Zdeňky Heinrichové, ředitelky Mateřské školy 
Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, Mgr. Ivany Svobodové, ředitelky Základní školy, 
Bílina, Lidická 31 /18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Evy Flenderové, ředitelky 
Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
Mgr. Dagmar Axamitové, ředitelky Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace, Bc. Jiřího Kopy, řediteli Základní umělecké školy Gustava Waltera, 
Bc. Kristy Sýkorové, ředitelky Domu dětí a mládeže Bílina, Bc. Andrey Sentenské, ředitelky 
Centrální školní jídelny, Nábřeží 381, příspěvková organizace v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností od 01.11.2017, dle návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 
 
1283  
Odměnu ředitelce Městských technických služeb Bílina, dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění. 
 
1284  
Termíny konání vítání občánků na rok 2018, dle návrhu předloženého vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí, vždy v úterý od 14:30 hodin a 15:30 hodin, v následujících 
termínech: 27. března., 26. června., 25. září, 18. prosince. 
 

1285  
Termíny svatebních obřadů na rok 2018, včetně místa a času konání svatebních obřadů 
v obřadní síni městského úřadu, dle návrhu předloženého vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí, včetně jmen oddávajících. Svatební obřady se v roce 2018 uskuteční 
v následujících termínech: leden 20.; únor 17.; březen 10., 24.; duben 07., 21.; květen 12.; 
červen 09., 23.; červenec 07., 21.; srpen 11., 25.; září 08., 22.; říjen 13., 27.; listopad 10., 
24.; prosinec 15. 
 

1286  
Harmonogram zasedání Rady města Bíliny na rok 2018, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 9. ledna, 30. ledna, 27. února, 
20. března, 10. dubna, 2. května, 22. května, 12. června, 17. července, 14. srpna, 4. září, 
25. září. 
 

1287  
Harmonogram účetní závěrky na rok 2017, včetně přílohy č. 1 – postup, termíny 
a odpovědné osoby za provedení inventury jednotlivých účtů rozvahy a podrozvahy, dle 
návrhu předloženého vedoucí finančního odboru. 

 
IV. neschvaluje 

 
1288  
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, společnosti O2 Czech Republic, a. s., zároveň rada města 
neschvaluje uzavření smlouvy o dílo GDPR diagnostika mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností O2 Czech Republic, a. s., jako poskytovatelem. 



Usnesení rady města z 28.11.2017   9 
 

V.  souhlasí 
 
1289  
S tím, aby město Bílina napadlo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající 
se obecně závazné vyhlášky (4/2013, 7/2015 a 10/2015) o regulaci provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her správní žalobou u Krajského soudu v Brně ve stanovené 
lhůtě (2 měsíců), prostřednictvím advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, s. r. o., 
JUDr. Martina Nedelky, Ph.D., kdy součástí žaloby bude návrh na odkladný účinek žaloby. 
 
1290  
S vybudováním vstupu na pozemek p. č. 1692/1 k. ú. Bílina z ulice Hasičská pro manžele 
Zvešperovi s tím, že si vstup nájemci vybudují na vlastní náklady. 
 
 

VI. zamítá 
 
1291  
Žádost spolku Draci Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na 
náklady spojené s činností klubu v roce 2017. V rezervě pro sport již nejsou finanční 
prostředky pro poskytnutí dotace. 
 
1292  
Žádost spolku Draci Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na 
hokejový turnaj ve Švédsku. V rezervě pro sport již nejsou finanční prostředky pro poskytnutí 
dotace. 
 
1293  
Žádost pana Jana Krejčího o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč na akci 
„Silvestrovský turnaj pod Bořní, která se koná 30.12.2017 v Bílině. V rezervě pro sport již 
nejsou finanční prostředky pro poskytnutí dotace. 
 
 

VII. rozhodla 
 
1294  
Zadat 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 dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady stanovené 
§ 6 zákona, na stavební práce „Generální oprava střech objektu Domu dětí a mládeže“ 
formou uzavřené výzvy. 
 
1295  
Zadat 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 dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady stanovené 
§ 6 zákona, na stavební práce „Stavební úpravy části 3. NP budovy C v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou s. r. o., Bílina“ formou uzavřené výzvy. 
 
1296  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, společnosti O2 Czech Republic, a. s., formou přímého zadaní a zároveň 
rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb servisní a technické podpory 
a maintenance k informačním technologiím mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností O2 Czech Republic, a. s., jako poskytovatelem, na období jednoho roku. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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1297  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 
řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 
zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona je povinen 
dodržet zásady stanovené § 6 zákona, na služby „Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka“ 
pro rok 2018. 
 
1298  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 
řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 
zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je 
povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce na akci - Zateplení fasád 
a výměna výplní otvorů objektu pošty, sídliště Za Chlumem 820 – Bílina. 
 
1299  
Obnovit činnost pracovní skupiny pro vytvoření nové obecně závazné vyhlášky o regulaci 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, která byla zřízena usnesením 
rady města č. 1004 z 15.09.2015. 
 
 

VIII. ruší 
 
1300  
Usnesení rady města č. 874 z 22.08.2017, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího podnikání mezi Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, se sídlem Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, 
zastoupenou ředitelem MUDr. Iljou Deyelem jako nájemcem a městem Bílina jako 
pronajímatelem. Předmětem smlouvy byl pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese 
ul. Antonína Sovy č. p. 668, parcela číslo 1683/105, k. ú. Bílina o celkové výměře 113,64 m2 
pro využití jako výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace. 
 
 

IX. zřizuje 
 
1301  
Čtyři pracovní pozice „vrátný“ zařazené do Městského úřadu v Bílině, odboru správního 
a vnitřních věcí s celkovým úvazkem 4,0, a to od 01.02.2018. 
 
1302  
Pracovní pozici „koordinátor/ka volnočasových aktivit“ zařazené do organizační složky 
Pečovatelská služba Bílina, s úvazkem 1,0, a to od 01.01.2018. 
 
 

X.  pověřuje 
 
 
1303  
Vedoucího odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Ing. Oldřicha Lukeše, k zaslání 
souhlasného vyjádření obce k posuzovanému záměru „Suchá nádrž Syčivka (Bílina – 
Žižkovo údolí)“ se závěrem bez připomínek Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství. 
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XI. stanovuje 
 
1304  
Celkový počet zaměstnanců organizační složky Pečovatelská služba Bílina, dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění na 11 a zároveň schvaluje 
organizační schéma organizační složky Pečovatelská služba Bílina, vše s účinností od 
01.01.2018. 
 
1305  
V souladu s § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou dále při 
obřadech, vítání občánků a rovněž při přijetí zahraničních delegací a významných 
návštěvách užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky místostarostky 
a členové zastupitelstva města, dle určení rady města. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
 
 
1306  
Část usnesení zastupitelstva města č. 12 z 23.02.2017, kterým bylo schváleno uzavření 
kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a manželi Bc. Petrem a Milanou 
Tunkovými jako prodávajícími, kdy předmětem smlouvy byl výkup pozemku p. č. 2085/1 
o výměře 2 486 k. ú. Bílina včetně stavby komunikace s příslušenstvím za nabídnutou kupní 
cenu 1.888.232 Kč a bezúplatný převod veřejného osvětlení do majetku města; a to 
z důvodu administrativní chyby, viz usnesení č. 1311. 
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
1307  
Rozpočtovou změnu č. 187/2017 – přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva práce 
a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Dětské kluby při 
základních školách v Bílině“ ve výši 1.098.314 Kč. 
 
1308  
Rozpočtovou změnu č. 190/2017 – přijetí dvou záloh neinvestiční dotace od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na 
projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ v celkové výši 627.000 Kč. 
 
1309  
Rozpočtovou změnu č. 194/2017 – přijetí investiční dotace z Ministerstva vnitra ČR 
z Programu prevence kriminality na rok 2017 ve výši 152.000 Kč na projekt „Bílina – 
Rozšíření MKDS o mobilní kamerový bod“. 
 
1310  
Uzavření smlouvy č. 01471721 mezi městem Bílina jako příjemcem podpory a Státním 
fondem životního prostředí ČR jako fondem na poskytnutí podpory ve výši 100.000 Kč na 
projekt „Nákup dvou osobních vozidel s pohonem CNG pro potřeby MP Bílina“. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1311  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a manželi Bc. Petrem a Milanou 
Tunkovými jako prodávajícími, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 2085/1 
o výměře 2 486 k. ú. Bílina včetně stavby komunikace s příslušenstvím a včetně veřejného 
osvětlení za nabídnutou kupní cenu 1.888.232 Kč. 
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1312  
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. K ceně nemovitostí budou připočítány náklady spojené 
s prodejem.  
 
1313  
Záměr prodeje pozemku p. č. 2180/2 o výměře 77 m2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem s tím, že znalecký posudek si žadatel nechá vyhotovit na 
vlastní náklady. 
 
1314  
Záměr prodeje pozemku p. č. 962/1 o výměře 630 m2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou, 
stanovenou znaleckým posudkem s tím, že znalecký posudek si žadatel nechá vyhotovit na 
vlastní náklady. 
 
1315  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1692/1 o výměře 259 m2 k. ú. Bílina za cenu v místě obvyklou 
s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit znalecký posudek. 
 
1316  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/219 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za cenu 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. 
 
1317  
Záměr výkupu pozemků p. č. 483/1 o výměře 2 300 m2, p. č. 483/2 o výměře 995 m2 a p. č. 
509/6 o výměře 680 m2 k. ú. Bílina za cenu 980.000 Kč. 
 
1318  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem a Janou 
Šlapákovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 269/282 
o výměře 15 m2 odděleného z pozemků p. č. 269/281 a p. č. 269/282 k. ú. Bílina na základě 
geometrického plánu č. 3001-17254/2017 vyhotoveného Ing. Jiřím Panznerem, Farní 13, 
Mikulov, za dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m2, tj. 3.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
1319  
Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty 
mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Bohumilem a Jitkou Čejkovskou jako 
kupujícími a povinnými z věcného břemene a paní Jitkou Borovskou jako oprávněnou 
z věcného břemene, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 639/2 o výměře 
273 m2 k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 639 k. ú. Bílina na základě geometrického 
plánu č. 2949-16217/2016 vyhotoveného Ing. Jindřichem Panznerem, Farní 13, Mikulov, za 
kupní cenu 130 Kč/m2, tj. 35.490 Kč, a zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty 
pro vlastníka pozemku p. č. 636/1 k. ú. Bílina vymezeného dle geometrického plánu č. 3006-
17265/2017. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1320  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IX/6022/2017/UL na stavbu s názvem 
„Přípojka plynu Mostecká č. p. 374, Bílina s. p. č. 2003/4, k. ú. Bílina“, která se dotkla 
pozemku p. č. 2087/1 k. ú. Bílina, vedeném na LV 7471 pro Ústecký kraj, Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje a komunikace č. MI/2538, mezi Ústeckým krajem, zastoupeným 
příspěvkovou organizací Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, se sídlem Ruská 260, 
Dubí 3, PSČ 41703 jako zavázaným a městem Bílina jako oprávněným z věcného břemene. 
Věcné břemeno je sjednáno úplatně na dobu neurčitou. Úplata byla smlouvou stanovena ve 
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výši 3.267 Kč vč. DPH. Rada města zároveň doporučuje souhlasit s podmínkami v této 
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1321  
Uzavření kupní smlouvy se zřízením předkupního práva a smlouvy o zřízení věcného 
břemene služebnosti stezky a cesty mezi městem Bílina jako prodávajícím a stranou 
povinnou z věcného břemene a společností ESOX ETC, s. r. o., č. p. 50, Račín, 
IČ 26901595 jako kupujícím a stranou oprávněnou z věcného břemene, kdy předmětem 
smlouvy je prodej pozemku p. č. 85/4 o výměře 344 m2 pozemků v k. ú. Bílina, jehož 
součástí je stavba bez čp./če. – jiná stavba za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
300.000 Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem ve výši10.890 Kč, zřízení předkupního 
práva pro město Bílina na dobu neurčitou a zřízení služebnosti stezky a cesty ke 
služebnému pozemku p. č. 85/1 /zastavená plocha a nádvoří/ jehož součástí je stavba čp. 38 
k. ú. Bílina s právem průchodu a průjezdu ve prospěch panujícího pozemku p. č. 85/4 
/zastavěná plocha a nádvoří/ jehož součástí je stavba bez čp./če. k. ú. Bílina. Rozsah 
věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 3000-522/2017. Věcné břemeno se 
zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1322  
Zahrnutí připomínky Kláry Aubrechtové a Vlastimila Aubrechta na prověření změny využití 
části p. p. č. 2432/20 a části p. p. č. 2372/8, k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Bílina. Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů v případě 
rozhodnutí o pořízení změny územního plánu. 
 
1323  
Zahrnutí připomínky Zdeňky Princlíkové na prověření změny využití p. p. č. 1304/10, k. ú. 
Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí připomínky 
nepodmiňuje úhradou nákladů v případě rozhodnutí o pořízení změny územního plánu.  
 
1324  
Zahrnutí připomínky Jiřího Zikmunda na prověření změny využití p. p. č. 1304/8, k. ú. Bílina 
do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí připomínky nepodmiňuje 
úhradou nákladů v případě rozhodnutí o pořízení změny územního plánu. 
 
1325  
Zahrnutí připomínky Ivety Častoralové a Jiřího Častorala na prověření změny využití části 
p. p. č. 351/1 a části p. p. č. 350/1, k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Bílina. Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů v případě rozhodnutí 
o pořízení změny územního plánu. 
 
1326  
Zahrnutí připomínky Milana Šamonila na prověření změny využití p. p. č. 920/6, k. ú. Bílina 
do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí připomínky nepodmiňuje 
úhradou nákladů v případě rozhodnutí o pořízení změny územního plánu. 
 
1327  
Zahrnutí připomínky Karla Čiháka a Lenky Čihákové na prověření změny využití p. p. č. 
861/2 a 861/3, k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí 
připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 
 
1328  
Zahrnutí připomínky Jiřího Čiháka na prověření změny využití p. p. č. 860, k. ú. Bílina do 
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí připomínky nepodmiňuje 
úhradou nákladů v případě rozhodnutí o pořízení změny územního plánu. 
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1329  
Zahrnutí připomínky Antonína Kolrose a Jaroslavy Kolrosové na prověření změny využití 
p. p. č. 1304/7, k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí 
připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 
 
1330  
Zahrnutí připomínky Pavla Ryjáčka a Věry Ryjáčkové na prověření změny využití p. p. č. 
1304/5 a 1304/13, k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů v případě rozhodnutí o pořízení změny 
územního plánu. 
 
1331  
Zahrnutí připomínky Cyrila Kubešky a Jany Kubeškové na prověření změny využití  p. p. č. 
1304/9,  k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí 
připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 
 
1332  
Zahrnutí připomínky Davida Procházky na prověření změny využití p. p. č. 1304/12, k. ú. 
Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. Zahrnutí připomínky 
nepodmiňuje úhradou nákladů v případě rozhodnutí o pořízení změny územního plánu. 
 
1333  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy 
předmětem bezúplatného převodu je nový herní prvek – fotbalová branka, před 
víceúčelovým hřištěm na Kyselce nacházející se na parc. č. 1896/8 v k. ú. Bílina v celkové 
výši 22.058 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
1334  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Bíliny v období 2019-2020 v této výši: 
rok 2019: celkové příjmy ve výši 333.919.000 Kč, celkové výdaje ve výši 333.919.000 Kč,  
rok 2020: celkové příjmy ve výši 337.754.000 Kč, celkové výdaje ve výši 337.754.000 Kč.  
 
1335  
Zřizovací listinu organizační složky města – Pečovatelská služba Bílina, se sídlem Havířská 
ul. 582/27, 418 01 Bílina, s účinností od 1. ledna 2018 s tím, že do jednání zastupitelstva 
města bude materiál upraven dle připomínek rady města. 
 
1336  
Memorandum o spolupráci uzavírané mezi účastníky projektu „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání na Bílinsku“. Podpisem memoranda doporučuje pověřit starostu města.  
 
1337  
Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, s účinností od 
01.01.2018, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. V souladu s nařízením 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit tyto měsíční odměny:  
a) člen rady města 5.500 Kč,  
b) člen zastupitelstva města 1.800 Kč,  
c) předseda výboru nebo komise 3.600 Kč,  
d) člen výboru nebo komise 3.200 Kč. 
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1338  
Zásady pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Bíliny, s účinností od 01.01.2018, dle návrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu. Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit tyto měsíční 
odměny:  
a) předseda komise 1.600 Kč,  
b) člen výboru nebo komise 1.100 Kč. 
 
1339  
Pravidla pro poskytování náhrady mzdy/ztráty na výdělku neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Bíliny, s účinností od 01.01.2018, dle návrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu. Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit paušální částku ve 
výši 250 Kč/hodinu včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zvláštních právních předpisů 
jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou, nebo osobou provozující jinou 
samostatnou výdělečnou činnost. Nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého 
v souvislosti s výkonem jejich funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc doporučuje 
stanovit na částku ve výši 3.750 Kč včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zvláštních 
právních předpisů. 
 
1340  
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2018, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 15. února, 26. dubna, 
28. června, 20. září. 
 
 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města neschválit 
 
 
1341  
Zahrnutí připomínky Ireny Kidorové k veřejně prospěšné stavbě VD20 do návrhu Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Bílina. 
 
1342  
Zahrnutí připomínky Martiny Hlaváčkové (zástupce petičního výboru) pro lokalitu Z20 do 
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. 
 
1343  
Zahrnutí připomínky Bohuslava Blažka do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Bílina. 
 
1344  
Zahrnutí připomínky Pavla Raise pro lokalitu Z20 do návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Bílina. 
 
1345  
Zahrnutí připomínky Pavla Raise k veřejně prospěšné stavbě VD20 do návrhu Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Bílina. 
 
1346  
Zahrnutí připomínky Ing. Stanislava Holuba, MUDr. Hany Holubové, Ondřeje Drábka 
a Mgr. Hany Drábkové na změnu způsobu využití části p. p. č. 1676/2, k. ú. Bílina do návrhu 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. 
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1347  
Zahrnutí připomínky společnosti VERAMENTE, s. r. o., na změnu využití p. p. č. 1968/1, 
1969/1, 1976 a 1974, k. ú. Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílina. 
 
 

XV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
1348  
Žádost pana Stanislava Hlaváčka o prodej pozemku p. č. 2189/5 k. ú. Bílina. 
 
1349  
Předloženou petici „Nesouhlas s urbanistickou zástavbou klidové luční zóny Pod Chlumem“, 
v územním plánu města vedené pod označením Z20, RD, technickou a dopravní 
infrastrukturou. 
 
 

XVI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat 
 
 
1350  
Obecně závaznou vyhlášku o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany 
veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města. 
 
 

XVII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
 
 
1351  
Organizační složku Obytný dům, ul. Důlní 425, Bílina, dle návrhu předloženého tajemníkem 
Městského úřadu Bílina, a to k 31.01.2018. 
 
 

XVIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
1352  
Druhostupňové rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu 
z 03.01.2017 proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
z 20.12.2016 týkající se obecně závazné vyhlášky (4/2013, 7/2015 a 10/2015) o regulaci 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a podání správní žaloby 
u Krajského soudu v Brně ve stanovené lhůtě (2 měsíců), prostřednictvím advokátní 
kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, s. r. o., JUDr. Martina Nedelky, Ph.D., kdy součástí 
žaloby bude návrh na odkladný účinek žaloby. 
 
1353  
Srovnávací analýzu hospodaření města Bíliny za období 2013-2016 a nejvyšší stupeň 
iRatingového hodnocení finanční stability obce kategorie A. 
 
 

XIX. bere na vědomí 
 
1354  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden–
říjen 2017. 
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1355  
Informaci o druhostupňovém rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
o rozkladu z 03.01.2017 proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže z 20.12.2016 týkající se obecně závazné vyhlášky (4/2013, 7/2015 a 10/2015) 
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a možnosti dalšího 
postupu. 
 
1356  
Přehled plnění úkolů ze zápisu rady města ze 07.11.2017. 
 
1357  
Splnění usnesení rady města č. 1006 z 06.10.2017, kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo připravit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zruší část obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2015 – o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a zlepšení vzhledu města, v souladu s doporučením Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru 
a kontroly. 
 
1358  
Splnění usnesení rady města č. 1085 z 17.10.2017, kterým bylo ředitelce Městských 
technických služeb města Bílina uloženo prověřit stav a eventuální doplnění počtu 
odpadkových košů v areálu lázní Kyselka. 
 
1359  
Plnění usnesení rady města č. 1086 z 17.10.2017, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy 
uloženo prověřit možnosti provedení úprav dopravního značení v křižovatce ulic P. Bezruče 
a Alšova v Bílině (ul. Palackého), resp. možnost umístění odrazového zrcadla. Další termín 
30.01.2018. 
 
1360  
Vyhodnocení bytového pořadníku za II. pololetí roku 2017. 
 
1361  
Náplň práce komise pro životní prostředí a dopravu, zpracovanou předsedou komise. 
 
1362  
Žádost Českého rybářského svazu o provedení výkupu pozemků p. č. 872/5 o výměře 
707 m2 k. ú. Bílina a 872/6 o výměře 1804 m2 k. ú. Bílina s tím, že nejdříve bude osloven 
právní zástupce majitele pozemků s žádostí o prodej. 
 
1363  
Přijetí petice „Nesouhlas s urbanistickou zástavbou klidové luční zóny Pod Chlumem“, 
v územním plánu města vedené pod označením Z20, RD, technickou a dopravní 
infrastrukturou. 
 
1364  
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Programu prevence kriminality 2017 Ministerstva vnitra ČR 
na akci „Bílina – Rozšíření MKDS o mobilní kamerový bod“, ve výši 152.000 Kč. 
 
1365  
Oznámení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Suchá nádrž Syčivka (Bílina – Žižkovo údolí)“. 
 
1366  
Postup odboru nemovitostí a investic při řešení neutěšeného stavu odtoku dešťové vody ze 
dvora u Tesca v Bílině. 
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1367  
Zprávu odboru nemovitostí a investic o stavu regulační stanice plynu na p. p. č. 1940, k. ú. 
Bílina. 
 
1368  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o skutečnosti, že k 31. červenci 2018 
uplyne období šesti let výkonu práce na pracovním místě ředitele/ky Základní školy, Bílina, 
Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Základní školy, Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, 
příspěvková organizace, Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, Domu 
dětí a mládeže Bílina, Základní umělecké školy Gustava Waltera a Centrální školní jídelny 
Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace. 
 
1369  
Přípravu směrnice č. 10/2017 upravující postupy při odtahu vozidel včetně autovraků a jejich 
ekologické likvidaci ve městě Bílina, předloženou vedoucím odboru dopravy, s tím, že návrh 
bude konzultování s právním zástupcem města a předložen k projednání komisi pro životní 
prostředí a dopravu. 
 
1370  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 06.11.2017. 
 
1371  
Zápis z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 30.10.2017. 
 
1372  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a cestovní ruch z 08.11.2017. 
 
1373  
Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu z 06.11.2017. 

 

 

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

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

I. bere na vědomí 
 
1374  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, o podaných žádostech o dotace „Podpora Ústeckého kraje poskytovatelům 
sociálních služeb“ a „Kybernetická bezpečnost v zázemí HNsP“. 
 
1375  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s, r. o., o nedostatku praktických lékařů pro dospělé v Bílině. 
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