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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 22. schůze v roce 2017, 
konané 19. prosince 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. 
1103 Taj.   30.06. 
1224 OSÚaŽP  30.06. 

 
 

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

1376 MěP  kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky 

1377 Taj. (OSVaZ)  kontroly bytů 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
 
1376  
Řediteli městské policie zajistit častější kontroly v sídlišti Za Chlumem v blízkosti základní 
školy a dětského hřiště z důvodu zvýšeného nálezu injekčních stříkaček. 
 
1377  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
prováděním pravidelných kontrol bytů za účelem zjištění sociálních poměrů v rodinách ve 
spolupráci s oddělením životního prostředí (kontrola nepořádku). 
 

II. schvaluje 
 
 
1378  
Rozpočtovou změnu č. 209/2017 – navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola 
Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice o částku ve výši 24.000 Kč na úhradu opravy střechy 
na budově školy, poničené v důsledku silného větru. Bude hrazeno z rezervy odboru 
školství, kultury a sportu a z příjmů pojistného plnění od pojišťovny. 
 
1379  
Rozpočtovou změnu č. 210/2017 – navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola 
Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice o částku ve výši 33.000 Kč na úhradu opravy 
promáčeného stropu na budově školy. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury 
a sportu. 
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1380  
Rozpočtovou změnu č. 211/2017 – přijetí státní dotace na meliorační a zpevňovací dřeviny 
ve výši 5.000 Kč pro Lesy ČR, s. p., Lesní správa Litoměřice. 
 
1381  
Rozpočtovou změnu č. 212/2017 – přijetí vyrovnávací platby k dotaci na podporu sociálních 
služeb pro Pečovatelskou službu Bílina ve výši 451.300 Kč, kterou poskytne Ústecký kraj.  
 
1382  
Rozpočtovou změnu č. 213/2017 – přesuny finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí, kapitoly 08 odd. § 55 12, odd. § 61 12 a odd. 
§ 61 71, v celkové výši 520.000 Kč. 
 
1383  
Rozpočtovou změnu č. 214/2017 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 83.000 Kč z akce 16-44 – 
„Rekonstrukce komunikace 5. května“ na akci 17-90 „Oprava příjezdových komunikací 
k minigolfu“. 
 
1384  
Rozpočtovou změnu č. 216/2017 – rozpuštění finančních prostředků z rezervy na DINA ve 
výši 44.000 Kč a přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 16.000 Kč z akce 17-11, rekonstrukce kanalizace v HNsP na 
akci Kamerová zkouška a mapování kanalizace v ul. Kyselská. 
 
1385  
Uzavření prováděcí smlouvy č. 2017_124 k rámcové smlouvě na pořizování licencí 
k produktům Microsoft uzavřené 01.12.2014 mezi městem Bílina jako objednatelem a DNS, 
a. s., se sídlem Na strži 1702/65, 14000, Praha, Nusle, IČ 25146441, jako dodavatelem, a to 
na základě veřejné zakázky č. N006/17/V00008609 provedené Ministerstvem vnitra ČR na 
základě dohody o centralizovaném zadávání. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
1386  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi společností HENIG security 
servis, s. r. o., se sídlem 5. května 797, 470 01 Česká Lípa, jako nájemcem a městem Bílina 
jako pronajímatelem. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na 
adrese ul. Reussova, Zátiší II, č. p. 160, parcela číslo 1953, Bílina o celkové výměře 
34,50 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání, s účinností 
smlouvy od 01.01.2018 na dobu určitou, a to uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města Bíliny. 
 
1387  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Rekonstrukce bytu č. 1 a 2 – 
ul. Břežánská, č. p. 49, Bílina“ se společností Petr Arpáš, s. r. o., Bílina, týkající se 
prodloužení termínu předání díla. Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 
 
1388  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 596 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní 
Lenkou Šragovou, bytem Sídliště Za Chlumem č. p. 756, Bílina jako nájemcem, a to 
k 31.12.2017. Předmětem smlouvy je pronájem prostor sloužících podnikání na adrese 
Mírové náměstí 71, Bílina, přízemí, o celkové výměře 31,98 m2. 
 
1389  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 71, 
Bílina, přízemí, o celkové výměře 31,98 m2 pro účel využití jako prodejna, kancelář. 
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1390  
Záměr výpůjčky pozemkové parcely č. 1907 v k. ú. Bílina, jejíž součástí je fotbalového hřiště 
s umělým povrchem, a to na dobu neurčitou. 
 
1391  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Bohemia 
Healing Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí Bílinské kyselky 
v celkové hodnotě 5.313 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1392  
Uzavření rámcové smlouvy o dodávkách stlačeného zemního plynu (CNG) mezi společností 
Vemex, s. r. o., jako prodávajícím a městem Bílina, jako kupujícím. Předmětem smlouvy je 
odběr stlačeného zemního plynu (CNG) pro tankování služebních vozidel Městské policie 
Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1393  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce z 11.11.2015 mezi městem Bílina a paní 
Ladou Laiblovou, na notebook HP ProBook 4520 s inv. číslem MUBIH000ELF4 v celkové 
pořizovací ceně 32.496 Kč. Dodatek č. 3 se uzavírá na dobu určitou (po dobu trvání funkce 
vedoucí Infocentra Bílina), s účinností ode dne jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. 
Podpisem dodatku č. 3 pověřuje starostu města. 
 
1394  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Jiřím Urbánkem, na notebook 
Lenovo s inv. číslem MUBIH000V8MJ v celkové pořizovací ceně 12.745,65 Kč. Smlouva 
o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, nejpozději však do konce volebního období (2015–2018). 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1395  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené 
22.05.2006 mezi městem Bílina a společností Elektrowin, a. s. Předmětem dodatku je 
rozšíření sortimentu odebíraných elektrozařízení. Podpisem dodatku č. 3 pověřuje starostu 
města. 
 
1396  
Přijetí daru od společnosti Lidl Česká republika, v. o. s., prostřednictvím společníka Lidl 
Holding, s. r. o., ve výši 77.650 Kč pro organizaci Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres 
Teplice, příspěvková organizace. 
 
1397  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – notebook (datum pořízení 28.06.2013), 
za prodejní cenu 1.514 Kč a tablet (datum pořízení 08.12.2014), za prodejní cenu 483 Kč, 
paní Veronice Nodžákové. 
 
1398  
Prodloužení termínu plnění usnesení č. 1103, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo 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, a to do 30.06.2018. 
 
1399  
Pravidla pro vydávání Bílinského zpravodaje, s účinností od 01.01.2018. 
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III. souhlasí 
 
1400  
S úpravou směrnice č. 1/2017 – poskytování placených služeb Městskými technickými 
službami Bílina, dle návrhu předloženého ředitelkou Městských technických služeb Bílina, 
tzn. úprava cen za využití sauny na plavecké hale, za pronájem sportovní (zelené) haly 
a vyjmutím ceníku za poskytování služeb v kasárnách, s účinností od 01.01.2018. 
 
 

IV. zamítá 
 
1401  
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. 
 
1402  
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. 
 

V.  rozhodla 
 
1403  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
a schvaluje žádost paní Evy Volkové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině. 
 
1404  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Revitalizace Mírového náměstí, 
Bílina”. 
 
1405  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pro umístění psů a koček odchycených 
na území města Bílina v útulku pro rok 2018, na základě poptávkového řízení, Útulku pro 
opuštěná zvířata Jimlín, Bc. David Kubalík, Jimlín 147, Louny 44001. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

VI. jmenuje 
 
1406  
Paní Drahomíru Jandovou tajemnicí komise pro bezpečnost a prevenci kriminality s účinností 
od 01.01.2018, a to z důvodu ukončení pracovního poměru současné tajemnice. 
 
 

VII. ruší 
 
 
1407  
Zásady pro vyplácení reprezentačního příspěvku za svatební obřady, a to k 31.12.2017.  
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1408  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Ostraha majetku v areálu 
Lázně Kyselka“ s tím, že od 01.01.2018 bude tyto služby zajišťovat současná hlídací 
agentura HENIG-security servis, s. r. o., a to do doby, než bude vybrána nová hlídací 
agentura. V únoru 2018 bude vypsáno nové zadávací řízení s předpokládaným termínem 
zajištění služby od 01.04.2018. 
 
1409  
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 s tím, že v měsíci lednu 2018 bude 
vypsáno nové zadávací řízení formou uzavřené výzvy. 
 
 

VIII. bere na vědomí 
 
1410  
Ukončení smlouvy o výpůjčce z 17.12.2015 mezi městem Bílina a panem Mgr. Martinem 
Sýkorou, na tablet Lenovo s inventárním číslem MUBIH000CHST a pořizovací cenou 
7.365,07 Kč z důvodu rezignace pana Mgr. Martina Sýkory na mandát člena zastupitele 
města Bílina, a to k 07.12.2017. 
 
1411  
Ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a panem Jiřím Urbánkem, na notebook 
HP ProBook 4320 s inventárním číslem MUBIH000ELE9 a pořizovací cenou 31.176 Kč 
z důvodu vrácení předmětu výpůjčky půjčiteli. 
 
1412  
Poděkování ředitelky Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 
organizace, za finanční příspěvek na dopravu pro dětský pěvecký sbor Melodica, který 
během druhého adventního víkendu koncertoval v Praze. 
 
1413  
Informaci vedoucího oddělení informatiky ohledně přípravy veřejné zakázky na provedení 
celkové analýzy GDPR a její naplánování na leden 2018. 
 
1414  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise konané 14.11.2017. 
 
1415  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 04.12.2017, včetně termínů konání 
komise v roce 2018. 
 
1416  
Zápis z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 11.12.2017. 
 
1417  
Informace pana Aleše Dvořáka ze společnosti AD projekty, k akci dopravně inženýrská 
opatření – průtah městem Bílina. 
 
1418  
Žádost Nadačního fondu FOLIVORA o poskytnutí finančního daru na dostavbu Asijského 
domu v ZOO Ústí nad Labem. 
 



Usnesení rady města z 19.12.2017   6 
 

1419  
Podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury na podprogram Informační centra knihoven 
v rámci programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 pro rok 2018 pro organizační 
složku Městská knihovna Bílina. 
 
 

 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 


