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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 1. schůze v roce 2018, 
konané 9. ledna 2018 

 

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. 
1223  OSÚaŽP  31.12  
679 Taj. (ONI)  01.01. 
1226 MTSB   30.01. 

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. 

 

Splněné usnesení č.: 1220 
 
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. revokuje 
 
1  
Usnesení rady města č. 1384 z 19.12.2017, kterým byla schválena rozpočtová změna 
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, viz usnesení č. 3. 
 
2  
Usnesení rady města č. 1421 z 27.12.2017, kterým bylo schváleno uzavření nájemní 
smlouvy na byt č. 4 v ul. Seifertova 105, s MUDr. Zahedem Karnoubem, na dobu určitou 
jednoho roku, viz usnesení č. 10. 
 

II. schvaluje 
 
 
3  
Rozpočtovou změnu č. 216/2017 – rozpuštění finančních prostředků z rezervy na DINA ve 
výši 26.000 Kč a přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 34.000 Kč z akce 17-11, rekonstrukce kanalizace v HNsP na 
akci „Kamerová zkouška a mapování kanalizace v ul. Kyselská“. 
 
4  
Rozpočtovou změnu č. 1/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru dotací a projektů na projektovou přípravu akce „Zateplení dvou bytových domů 
v ul. 5. května“. 
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5  
Rozpočtovou změnu č. 2/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru dotací a projektů ve výši 76.000 Kč na zpracování projektové dokumentace 
na úpravu zahrad MŠ Maxe Švabinského, MŠ Čapkova a ZŠ Za Chlumem. 
 
6  
Rozpočtovou změnu č. 3/2018 – přesun finančních prostředků odboru nemovitostí a investic 
z rezervy na projektovou dokumentaci ve výši 60.000 Kč pro projektovou dokumentaci 
na rekonstrukci regulační stanice plynu k lázním Kyselka. 
 
7  
Podání tří žádostí o dotace na úpravu zahrad MŠ Maxe Švabinského, MŠ Čapkova a ZŠ Za 
Chlumem z výzvy č. 16/2017 Ministerstva životního prostředí v rámci Národního programu 
Životní prostředí. 
 
8  
Podání žádosti o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého 
kraje pro rok 2018 na projekt „Oprava mostku v areálu Lázní Kyselka“. 
 
9  
Podání žádosti o grant nadace ČEZ – Podpora regionů na projekt „Animoterapie v HNsP“ 
a finanční spoluúčast města na tomto projektu ve výši 32.843 Kč. 
 
10  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 49 u. Tyršova 320/10 s panem MUDr. Zahedem 
Karnoubem na dobu určitou jednoho roku a zároveň mění kategorii „rozjezdový“ na kategorii 
„běžný“. 
 
11  
Navýšení celkového počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském 
úřadě v Bílině, v případě konání II. kola volby prezidenta ČR, o 100 dohod, pro členy 
okrskových volebních komisí, vyjma předsedů a zapisovatelek. 
 
12  
Uzavření příkazní smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Bílina jako 
příkazcem a ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ Kříženecký & partneři, s. r. o., České Budějovice. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
13  
Složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro veřejné zakázky 
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Členové: 
Mgr. Zuzana Bařtipánová, Ing. Lucie Ječmenová, Mgr. Aleš Tallowitz, Roman Slánička, 
Josef Horáček. Náhradníci: Oldřich Bubeníček, Vendula Vodičková, Ing. Radek Zenker. 
 
14  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Městskou policií Bílina, 
Želivského 50/1, Bílina, jako vypůjčitelem prostor o celkové výměře 26,90 m2 na adrese 
M. Švabinského 831, Bílina pro využití jako služebna - odloučené pracoviště Městské policie 
Bílina, s dobou účinnosti smlouvy na rok 2018. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města 
Bíliny. 
 
15  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2313 o výměře cca 255 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. 
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16  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Janem 
a Miroslavou Švarcovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku 
p. č. 1505/1 o výměře cca 20 m2 k. ú. Bílina, za účelem zřízení předzahrádky bez oplocení, 
za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 
5 Kč/m2/rok, tj. 500 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
17  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Pavlem 
Vágnerem jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku parcel 
č. 2313 o výměře cca 480 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci a drobné 
pěstební činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků 
města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 2.400 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
18  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Martinem 
Chládkem jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemků parcel 
č. 2093/3 o výměře cca 50 m2 a p. č. 2094/1 o výměře cca 18,5 m2k. ú. Bílina, za účelem 
využití přístupu k rodinnému domu, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 500 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
19  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností ALTEP, 
s. r. o., jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 263/1 
o výměře cca 450 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci a drobné pěstební 
činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města 
Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 2.250 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
20  
Prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 1226 z 28. listopadu 2017, kterým bylo 
ředitelce Městských technických služeb Bílina uloženo zpracovat plán údržby zeleně na rok 
2018, včetně vymezení konkrétních ploch, které budou spravovány Městskými technickými 
službami Bílina a které externí firmou, a to do 30. ledna 2018. 

 
III. zamítá 

 
21  
Žádost studentů Podkrušnohorského gymnázia o bezplatné poskytnutí prostor Kulturního 
domu Fontána na maturitní ples, který se koná 27.01.2018. Nájemné je stanoveno na částku 
ve výši 7.200 Kč, což je 50 %, z vyčíslené částky dle platného ceníku. Rada města zároveň 
zamítá žádost o povolení ukončení plesu ve 4:00 hodiny. 

 
IV. rozhodla 

 
22  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, na služby „Právní služby pro město Bílina“ Advokátní kanceláři 
Kříženecký a partneři, s. r. o., České Budějovice. 

 
V.  odvolává 

 
23  
Redakční radu Bílinského zpravodaje, včetně všech jejích členů. 
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VI. volí 
 
24  
Redakční radu Bílinského zpravodaje ve složení: Mgr. Pavlína Nevrlá – vedoucí redakce, 
Mgr. Pavel Pátek, Mgr. Eva Böhmová, Vendula Vodičková, Mgr. Zuzana Bařtipánová, 
Oldřich Bubeníček. 
 

VII. zřizuje 
 
25  
Pracovní skupinu pro investiční akce ve složení: Vendula Vodičková, Mgr. Zuzana 
Bařtipánová, Pavel Bárta, Mgr. Aleš Tallowitz. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
26  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Antonínem 
Sobotkou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/54 o výměře 
22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu vycházející z cenové mapy města Bíliny 
90 Kč/m2, tj. 1.980 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
27  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Bc. Marií Hartlichovou 
a Ing. Pavlem Rubášem, Ph.D., jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 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, tj. 2.250 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostu města. 
 
28  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Kamilou 
a Ondřejem Rehušovými jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 873/9 o výměře 240 a pozemku p. č. 2869/5 o výměře 368 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 
100 Kč/m2, tj. 60.800 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
 

IX. bere na vědomí 
 
29  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů MěÚ Bílina za období leden-listopad 
2017. 
 
30  
Informaci odboru nemovitostí a investic o průběhu reklamace díla: Rekonstrukce sportovní 
haly – Žižkovo údolí (Zelená hala). 
 
31  
Podrobnou Informaci odboru nemovitostí a investic o stavu objektu B plavecké haly po 
dokončení rekonstrukce (sauna, masáže a občerstvení), včetně reklamačního řízení 
zjištěných závad. 
 
32  
Informace redaktorky Bílinského zpravodaje k činnosti redakční rady. 
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33  
Výroční zprávu Městského úřadu Bílina o poskytování informací za rok 2017, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
34  
Splnění usnesení rady města č. 1220 z 28. listopadu 2017, kterým bylo ředitelce Městských 
technických služeb Bílina uloženo prověřit a následně zajistit pokácení 4 ks uschlých stromů 
v ulici Aléská, za domem č. p. 248. 

 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 


