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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 2. schůze v roce 2018, 
konané 30. ledna 2018 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
679 Taj. (ONI)  01.01. 
35 MTSB   27.02. 
36 OD   27.02. 
37 OD    27.02. 
38 OSÚaŽP  27.02. 
39 MěP   27.02. 
40  Taj.    27.02. 

41 Taj.    30.06. 
1227 OŠaK   27.02. 
1116 Taj. (SÚ)  31.03. 
1158  Taj. (ONI)  31.03. 
952 OSÚaŽP  30.04. 
373 ONI   30.04. 
1103 Taj.   30.06. 
1224 OSÚaŽP  30.06. 

 

Splněné usnesení č.: 82, 762, 1086, 1219, 1221, 1223, 1225, 1226 
 
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 
 
35  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina, p. o. prověřit a v případě nutnosti následně 
zajistit pokácení 1 ks uschlé dřeviny (třešně) v ulici Jenišovská II.  MTSB – 27.02. 
 
36  
Vedoucímu odboru dopravy provedení místního šetření v prostoru křižovatky ulic Spojovací 
a 5. května, konkrétně v prostoru přechodu pro chodce, kdy tento není osvětlen, a to 
z důvodu možného rizika střetu chodců s jedoucími vozy. Ze závěru tohoto šetření následně 
vyvodit další postup.        OD – 27.02.  
 
37  
Vedoucímu odboru dopravy provedení místního šetření v prostoru křižovatky ulic 
Bezejmenná a Aléská (u obj. č. p. 256), a to z důvodu poničení veřejné zeleně 
a konstrukčních částí místní komunikace, kdy toto je s největší pravděpodobností způsobeno 
provozem vozidel s hmotností nad 3,5 t, zejména pak školního autobusu. Ze závěru tohoto 
šetření následně vyvodit další postup.     OD – 27.02.  
 
38  
Vedoucímu odboru stavební úřadu a životní prostředí provedení kontroly porostů a zeleně, 
které se nacházejí v okolí panelových domů v ulici Fügnerova č. p. 257–259 a ul. Pražská 
č. p. 261–263, a to z důvodu možného narušení zateplených fasád jednotlivých objektů 
a dále pak z důvodu obavy, kdy hrozí, zejména v době silných větrů nebezpečí ohrožení 
života a zdraví osob a zvířat a škody na majetku. Ze závěru této kontroly následně vyvodit 
další postup.         OSÚaŽP – 27.02. 
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39  
Řediteli Městské policie Bílina provedení místního šetření v ulici Antonína Sovy, konkrétně 
na odstavné ploše za domem s č. p. 643. V tomto místě se nachází nepojízdný automobil 
tovární zn. Renault Laguna combi, modré barvy, vykazující známky autovraku. Z tohoto 
šetření následně vyvodit další postup.     MěP – 27.02.  
 
40  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zvýšit 
četnost a intenzitu pravidelných kontrol bytů (viz usnesení rady města č. 1377 z 19.12.2017) 
a zhodnotit šetření a předložit radě města další návrhy k těmto kontrolám. 
           Taj. – 27.02. 
41  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit splnění zákonné povinnosti týkající se evidence 
skutečných majitelů v rejstříku, dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů.  Taj. – 30.06.  
 
 

II. schvaluje 
 
 
42  
Rozpočtovou změnu číslo 4/2018 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
z přebytku hospodaření o částku ve výši 2.000 Kč na vratku přeplatku výživného ve výši 
1.597,62 Kč. 
 
43  
Rozpočtovou změnu č. 7/2018 – navýšení rozpočtu organizaci Základní škola Bílina, Lidická 
31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 10.000 Kč, na úhradu akce 
Bakalář 2018, která se koná 23.03.2018. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury 
a sportu. 
 
44  
Rozpočtovou změnu č. 10/2018 – přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic v celkové výši 38.000 Kč z rezervy údržby nebytového hospodářství do zařízení 
domu s pečovatelskou službou. 
 
45  
Rozpočtovou změnu č. 11/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
18.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
46  
Rozpočtovou změnu č. 12/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD ve výši 
313.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
47  
Rozpočtovou změnu č. 15/2018 – přijetí peněžních prostředků z dětských klubů při ZŠ 
Lidická ve výši 14.400 Kč. 
 
48  
Rozpočtovou změnu č. 16/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 60.000 Kč z rezervy údržby 
nebytového hospodářství do zařízení Domu dětí a mládeže. 
 
49  
Zachovat původní výši sazby 250 Kč/1m2/rok nájemného z prostor sloužících podnikání 
v majetku města Bíliny pro rok 2018 a tuto sazbu zveřejnit. 
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50  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi panem Jiřím Liscem, bytem 
Fišerova 312/23, Bílina, 418 01, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 
Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 
71, parcela číslo 30/1, KÚ Bílina, přízemí o celkové výměře 31,98 m2 pro využití jako 
provozovna pro výrobu a opravy galanterie za nájemné dle platné směrnice o nájmu 
z prostor sloužících podnikání na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle § 2312 zákona 
89/2012 Sb., občanský zákoník. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
51  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ing. sítě č. IV-12-4014490/VB/1, 
týkající se stavby s označením „TP-Bílina, Mostecká, p. č. 2167/4-nové OM“, která se dotkne 
pozemků p. č. 2087/3 k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
zastoupenou na základě plné moci společností RYDVAL – ELEKTRO, s. r. o., se sídlem plk. 
Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25298194 jako stranu oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnosti se sjednává na dobu neurčitou 
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
52  
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 275/2017/TPČ, týkající se stavby 
vodovodního řadu a kanalizační stoky č. TP 001 0057 s názvem „Bílina, Újezdské Předměstí 
– vodovod a kanalizace pro 7 RD na p. p. č. 984/1“, která se dotkne pozemků v majetku 
města Bíliny, a to p. č. 380/42, p. č. 413/1, p. č. 950/10, p. č. 958 a p. č. 969 k. ú. Bílina-
Újezd, mezi městem Bílinou jako stranou povinnou, společností Severočeská vodárenská 
společnost, a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, IČ 49099469, zastoupenou 
na základě plné moci společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem 
v Teplicích, Přítkovská 1689, IČ 49099451, jako stranou oprávněnou z věcného břemene 
a Ing. Tomášem Konrádem jako investorem stavby. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu 
neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku ve výši 30.073 Kč 
včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
53  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ing. sítě č. 7700071872_1/VB, 
týkající se stavby s označením „REKO MS Bílina – Teplická II. etapa +1“, která se dotkne 
pozemků p. č. 1186/3, 1186/4, 1186/5, 1186/7, 1186/10, 1186/1, 1194/28, 1194/1, 1194/61, 
1199, 1268, 1298, 1683/81, 1683/82, 1683/15, 1703 k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako 
stranou povinnou a společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, 
s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 jako stranu 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnosti se sjednává na dobu 
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 394.400 Kč včetně DPH. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
54  
Směrnici č. 2/2018 upravující postupy při odtahu vozidel včetně autovraků a jejich ekologické 
likvidaci ve městě Bílina, dle návrhu předloženého vedoucím odboru dopravy. 
 
55  
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 2.511,60 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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56  
Snížení pracovního úvazku na pozici „programový pracovník” z úvazku 1,0 na úvazek 0,75 
s platností od 01.02.2018. Celkový počet zaměstnanců v Kulturním centru Bílina zůstává 8.  
 
57  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.04.2018 a zároveň stanovuje 
celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina dle zákona č. 128/2000 
Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.04.2018 na 106, dle návrhu 
předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 
58  
Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality 2018 
Ministerstva vnitra ČR na projekty „Bílina – Asistenti prevence kriminality 2018–2020“, „Bílina 
- Modernizace záznamového centra pro MKDS“ a „Bílina – Víkendové pobyty 
OSPOD“. 
 
59  
Předfinancování akce „Bílina – Modernizace záznamového centra pro MKDS“ z rozpočtu 
města a financování vlastního podílu na akci ve výši minimálně 16 % z celkových nákladů 
projektu v případě, že žádost o dotaci bude schválena. 
 
60  
Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace, o 30 žáků, tj. na celkovou kapacitu 150 žáků, s účinností od 
01.09.2018. 
 
61  
Záměr rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na lyžařské výcviky 
a školy v přírodě dle předloženého návrhu odborem školství, kultury a sportu. Příspěvek na 
žáka na lyžařský výcvik činí 1.000 Kč a příspěvek na žáka ZŠ a MŠ na školu v přírodě činí 
500 Kč. 
 
62  
Zapojení fondu investic pro organizaci Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, 
příspěvková organizace, v celkové výši 77.354 Kč, na pořízení elektrické pece Alba TPE 20 
ARS s podstavcem.  
 
63  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 13.500 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a panem Františkem Weiglem jako příjemcem na úhradu příjemcem 
proplacených nákladů za pronájem ledové plochy na akci „1. Ročník Bílinského Březňák 
cupu 2018“, který se uskutečnil 20.01.2018 na zimním stadionu v Bílině. Bude hrazeno 
z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
64  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Fotbalovým klubem 
Bílina, z. s., jako vypůjčitelem, kde předmětem výpůjčky je fotbalové hřiště s umělým 
povrchem na pozemkové parcele č. 1907 o celkové výměře 12.388 m2 v k. ú. Bílina. 
Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran po dobu, po kterou bude vypůjčitel provozovat sportovní klub. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
65  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 ul. Seifertova 105/11, s paní Alenou Simčákovou, na 
dobu určitou jednoho roku. 
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66  
Uzavření smlouvy o obstarání produkčního, technického a organizačního zabezpečení 
farmářských trhů na Žižkově náměstí v Bílině mezi městem Bílina a organizací Český um - 
Artificium Bohemicum se sídlem v Doksech. Farmářské trhy se uskuteční v termínech 
27.04.2018, 25.05.2018, 22.06.2018, 12.10.2018 a 09.11.2018. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
67  
Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Bílina jako příkazcem a Radimem Pecháčkem jako 
příkazníkem, jejímž předmětem je zajištění provozu zookoutku v areálu Letního kina na 
Kyselce, s platností do 31.12.2018. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
68  
Podání žádosti o dotaci z Fondu Ústeckého kraje na projekt „1025 let města Bíliny a 100 let 
republiky” pro rok 2018 zpracovaný organizační složkou Kulturní centrum Bílina. 
 
69  
Schůzi rady města v mimořádném termínu, a to v úterý 6. února 2018. 
 
 

III. neschvaluje 
 
70  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a panem Ing. Martinem Vackem, za účelem 
poskytnutí finančního daru městu Bílina ve výši 40.000 Kč na opravu opěrné zdi na pozemku 
města Bílina a části pozemku pana Vacka a dále neschvaluje uzavření smluvní dohody 
o dočasném uskladnění zeminy na pozemku pana Vacka během probíhající stavby 
a likvidaci přebytečné zeminy po dokončení stavby. 
 

IV. souhlasí 
 
71  
S odprodejem starých nepotřebných vozidel Městských technických služeb Bílina, která jsou 
v současné době v depozitu. Odprodej vozidel zajistí firma Veocom, s. r. o., formou aukce. 
Podpisem smlouvy pověřuje ředitelku Městských technických služeb Bílina. 
 
72  
S postupem odboru nemovitostí a investic – provést opravu opěrné zdi v Bezovce 
a komunikace pouze na pozemku města Bílina. 
 
73  
S navrhovaným postupem odboru nemovitostí a investic – vytvoření poptávkového řízení 
na instalaci a připojení elektrických kotlů v Bytovém domě v Důlní ulici, s požadovaným 
výkonem. 
 
74  
S provedenými stavebními úpravami, dle informací podaných jednatelkou společnosti 
na jednání rady města 06.10.2017, usnesením č. 1082, ve výši 302.054,72 Kč na oddělení 
rehabilitace. Vydáním souhlasu, v souladu s čl. III odst. 10 smlouvy o výpůjčce, 
z 13.12.2017, pověřuje starostu města. 
 
75  
S úhradou členského příspěvku svazku obcí Euroregion Labe na rok 2018 v celkové výši 
68.820 Kč. 
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V. rozhodla 
 
76  
Zrušit výzvu zadávanou v uzavřeném řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
pod názvem: Generální oprava střech objektu DDM. 
 
77  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek 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 služby „Zpracování analýzy a návrh opatření na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR“. 
 
78  
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 – Oprava 
historického mostku v areálu lázní Kyselka v Bílině. 
 
79  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou v Bílině 
a schvaluje žádost paní Hany Ulrichové o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Bílině.  
 
80  
Zadat plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace Mírového náměstí, 
Bílina” zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
vybranému dodavateli Metrostav, a. s., Praha 8 Libeň. Zároveň pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 
 

VI. zamítá 
 
81  
Žádost pana Jaroslava Hřebřiny, bytem Důl Bedřich 484/10, Dubí 1, 417 01 o pronájem 
prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 71, Bílina. 
 
82  
Žádost společnosti Remax Synergy-Salutant, s. r. o., se sídlem Krupská 30, Teplice 
zastoupené panem Milanem Vršeckým, bytem Na Větráku 423, Bílina, 418 01, o pronájem 
prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 71, Bílina. 
 
83  
Žádost Horolezeckého oddílu Bořeň Bílina o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
50.000 Kč na výstavu k 60. výročí založení oddílu. 
 
84  
Žádost společnosti Sting, s. r. o., o pronájem části pozemků p. č. 1723/1 a p. č. 1186/1 k. ú. 
Bílina. 
 
85  
Žádost organizace Člověk v tísni, o. p. s., o bezplatné poskytnutí prostor Kulturního domu 
Fontána na akce Motivační dopoledne pro mládež a Slavnostní ples skupiny NEJSME 
V TÍSNI, které se konají 02.03.2018. 
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VII. jmenuje 
 
86  
Ladu Laiblovou členkou redakční rady Bílinského zpravodaje. 
 
 

VIII. zřizuje 
 
87  
Pracovní pozici „investiční referent”, zařazenou do Městského úřadu v Bílině, odboru 
nemovitostí a investic, s úvazkem 1,0, a to od 01.04.2018. 
 
88  
Pracovní pozici „úřad územního plánování I“, zařazenou do Městského úřadu v Bílině, 
odboru stavebního úřadu a životního prostředí, s úvazkem 1,0, a to od 01.04.2018. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
89  
Rozpočtovou změnu číslo 5/2018 – přijetí neinvestiční dotace ve výši 966.400 Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby 
ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 mezi Ústeckým 
krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit 1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 
 
90  
Rozpočtovou změnu č. 6/2018 – převod finančních prostředků ve výši 4.700.000 Kč z roku 
2017 do rozpočtu roku 2018 na výkup nemovitých věcí, a to stavby čp. 52 umístěné na 
pozemku p. č. 3 k. ú. Bílina z přebytku hospodaření. 
 
91  
Rozpočtovou změnu č. 8/2018 – převod finančních prostředků odboru nemovitostí a investic 
v celkové výši 28.292.000 Kč z roku 2017 do roku 2018 na plnění smluvních závazků z roku 
2017. 
 
92  
Rozpočtovou změnu č. 9/2018 – přijetí neinvestiční dotace na konání volby prezidenta 
republiky ve výši 439.000 Kč, kterou poskytne Ministerstvo financí ČR prostřednictvím 
Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
93  
Rozpočtovou změnu č. 13/2018 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 2.510.000 Kč na projekt Dětské kluby při 
základních školách v Bílině. 
 
94  
Rozpočtovou změnu č. 14/2018 – převod finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 1.707.000 Kč na projekt Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání na Bílinsku. 
 
95  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/167 o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za cenu 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. 
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96  
Záměr prodeje pozemku p. č. 35/5 o výměře cca 15 m2 k. ú. Bílina za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem. 
 
97  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 704 o výměře cca 400 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
určenou na základě znaleckého posudku s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady 
vyhotovit znalecký posudek a geometrický plán na oddělení pozemku. 
 
98  
Uzavření kupní smlouvy mezi společností VRŠANSKÝ a spol., v. o. s., insolvenční správce 
dlužníka: Milan Steinocher, bytem Jižní 305, 418 01 Bílina, jako prodávajícím a městem 
Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je převod 
pozemku p. č. 1056/5 o výměře 13 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 2.600 Kč. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
99  
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. VI/6077/2017/UL na stavbu s názvem „Bílina – chodník Mostecká; SO 301 – přeložka 
vodovodu“, která se dotkne 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 budoucím povinným 
a městem Bílina jako budoucím oprávněným. Obsahem věcného břemene bude právo 
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav uvedeného zařízení včetně vstupu 
a vjezdu v souvislosti s již jmenovanými právy na předmětný pozemek. Věcné břemeno bude 
sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 
určenou podle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením 
č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, který je nedílnou součástí této smlouvy, k úhradě bude 
připočtena DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
100  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Pure Music, z. s., jako příjemcem na náklady spojené 
s konáním akce „13. International Roots & Blues festival“ v roce 2018 v Bílině. Bude hrazeno 
z rezervy kultury. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
101  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 966.400 Kč na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2018 do 
31.12.2018 mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., v Bílině, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 
 
102  
Zprávu o uplatňování Územního plánu Bílina v uplynulém období včetně zadání změny č. 1 
Územního plánu Bílina, která bude pořízena zkráceným postupem. Pořízení změny č. 1 
Územního plánu Bílina podmiňuje částečnou úhradou nákladů ze strany navrhovatele 
Severočeských dolů, a. s. 

 
X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 

 
 

103  
Informaci ředitele městské policie o činnosti Městské policie Bílina za rok 2017. 
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104  
Informaci vedoucí finančního odboru k evidenci skutečných majitelů v rejstříku dle zákona 
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských 
fondů. 
 
105  
Informaci ředitele Městské policie Bílina o podané zprávě o bezpečnostní situaci na teritoriu 
OOP Bílina v roce 2017, předkládanou vedoucím obvodního oddělení PČR Bílina 
npor. Bc. Radkem Kaňákem. 
 
 

XI. předkládá zastupitelstvu města k projednání 
 
106  
Návrh dodatku č. 1 k Zásadám pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo 
výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Bíliny, kterým se podmiňuje vyplácení odměn 
předsedům a členům výborů a komisí za účast, a to s účinností od 01.03.2018. 
 
107  
Návrh dodatku č. 1 k Zásadám pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města 
Bíliny, kterým se podmiňuje vyplácení odměn předsedům a členům výborů a komisí za 
účast, a to s účinností od 01.03.2018. 
 

 

XII. stahuje z programu 
 
108  
Žádost společnosti REM plus, s. r. o., o odstoupení od uplatnění práva na smluvní pokutu za 
nedodržení termínu předání díla městem Bílina jako objednatelem a odpuštění smluvní 
pokuty za dílo pod názvem: Sanace vlhkosti spodní stavby objektu SO 101, DsPS Havířská 
582/27, Bílina. Materiál bude doplněn a předložen k projednání na jednání rady města 
v mimořádném termínu 06.02.2018. 
 
109  
Podnět pana Tomáše Hereše k prošetření místní úpravy dopravního značení v lokalitách 
Pražské Předměstí I. a II. (jednosměrky). 
 
110  
Návrh výzvy k podání nabídek 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 služby „Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka a v areálu koupaliště Kyselka“.  
 
111  
Návrh směrnice č. 3/2018 o zahraničních pracovních cestách. 
 

 

XIII. bere na vědomí 
 
112  
Splnění usnesení rady města č. 82 ze 07.02.2017, kterým bylo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic uloženo připravit výběrová řízení na stavební dozor, který bude 
zajišťovat komplexní dozor včetně projektových příprav na akce revitalizace Mírového 
náměstí, rekonstrukce objektu „Černý kůň“, úpravy ulice 5. května, na stavební úpravy 
v areálu HNsP a revitalizaci plavecké haly s tím, že zajištěny jsou akce stavební úpravy 
v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině, revitalizace plavecké haly, revitalizace 
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Mírového náměstí a úpravy ulice 5. května. Zároveň prodlužuje termín plnění na zajištění 
stavebního dozoru pro zbývající akci „Rekonstrukce objektu Černý kůň“ do ukončení 
zadávacího řízení. 
 
113  
Plnění usnesení rady města č. 373 z 04.04.2017, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí 
a investic uloženo zajistit geodetické zaměření a legalizace užívání pozemků na Pražském 
Předměstí. Zároveň prodlužuje termín plnění na zajištění geodetického zaměření a legalizaci 
užívání pozemků do 30.04.2018. 
 
114  
Splnění 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 k. ú. Bílina (v parčíku 
před ZŠ Lidická) za p. č. 130/1 k. ú. Bílina (v okolí kostela). 
 
115  
Splnění usnesení rady města č. 1086 z 17.10.2017, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy 
uloženo prověřit možnost provedení úpravy dopravního značení v křižovatce ulic P. Bezruče 
a Alšova v Bílině (ul. Palackého), resp. možnost umístění dopravního odrazového zrcadla.  
 
116  
Splnění usnesení rady města č. 1219 z 28.11.2017, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy 
uloženo provést místní šetření v prostoru křižovatky ulic Zahradní a Jenišovská II, kde je 
konec parkoviště osazen obrubníky, které tvoří ostrý úhel zasahující do vozovky, kdy by 
tímto mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. 
 
117  
Splnění usnesení rady města č. 1221 z 28.11.2017, kterým bylo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic uloženo 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. 
 
118  
Plnění usnesení rady města č. 1222 z 28.11.2017, kterým bylo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic uloženo zajistit ve spolupráci s Advokátní kanceláří Kříženecký 
& partneři nápravu ve věci zatékání do Zelené haly, a zároveň bere na vědomí informaci 
o dalším postupu odboru nemovitostí a investic při řešení reklamace vad na objektu 
sportovní haly v Žižkovo údolí – Zelená hala. 
 
119  
Splnění usnesení rady města č. 1223 z 28.11.2017, kterým bylo vedoucímu odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí uloženo provést kontroly porostů v areálu lázeňského 
parku a jeho okolí po nárazových větrech. 
 
120  
Splnění usnesení rady města č. 1225 z 28.11.2017, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy 
uloženo prověřit možnost provedení označení nově vybudovaných komunikací pro pěší 
v centru města, konkrétně jejich rozšířených úseků (zálivů) v ulici 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. 
 
121  
Splnění usnesení rady města č. 1226 z 28.11.2017, 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 
a které externí firmou. 
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122  
Plnění usnesení rady města č. 1377 z 19.12.2017, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo 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). 
 
123  
Informaci vedoucí finančního odboru o žalobě podané ke Krajskému soudu v Brně proti 
druhostupňovému rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci 
povolení hazardních her na adresných místech v Bílině a informaci o podané žádosti 
z 12.01.2018 o povolení posečkání úhrady pokuty na Celní úřad Jihomoravského kraje. 
 
124  
Investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., týkající se vybudování 
vysokorychlostního internetového připojení v Bílině do roku 2020. 
 
125  
Přijetí petice „za spravedlivé odměny členů volebních komisí“ podanou panem Patrikem 
Korandou, Tábor. 
 
126  
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o přijatých stížnostech a peticích v roce 
2017. 
 
127  
Zápis z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 10.01.2018. 
 
128  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané 12.12.2017, včetně harmonogramu 
zasedání na I. pololetí roku 2018. 
 
129  
Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu, konané dne 10.01.2018. 
 
130  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 08.01.2018. 
 
131  
Zájem vlastníků prodat pozemky p. č. 167. p. č. 170, p. č. 171, p. č. 169/8 a p. č. 169/2 
a ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic zajistit výkup těchto pozemků. 
Přehled plnění úkolů ze zápisů rady města z 28.11.2017 a z 19.12.2017. 
 
132  
Nabídku spolupráce s regionální televizí Severních Čech rtm+. 
 
133  
Rezignaci Mgr. Pavla Pátka na funkci člena redakční rady Bílinského zpravodaje, s platností 
od 17.01.2018. 
 
134  
Informace o nahrazení topné soustavy v Obytném domě v Důlní ulici 425. 
 
135  
Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
vydané 02.01.2018 pod č. j. 4325/ZPZ/2017 ve věci posouzení záměru „Suchá nádrž 
Syčivka (Bílina – Žižkovo údolí)“. 
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136  
Doporučení komise pro životní prostředí a dopravu schválit směrnici č. 2/2018, upravující 
postupy při odtahu vozidel vč. autovraků a jejich ekologické likvidaci ve městě Bílina, a to ve 
znění předloženém vedoucím odboru dopravy. 
 
137  
Informaci sdružení Lungta o 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a zároveň 
rozhodla o nepřipojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
 
138  
Informace Ing. Růženy Kittlové o existenci finančních prostředků na daňovém účtu zrušené 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 
 
 
 

__________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné 

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

 
 

 
139  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, o jmenování pověřence od 25.05.2018 dle obecného nařízení evropské 
legislativy – GDPR – ochrany osobních údajů. V lednu byly zahájeny pro zaměstnance 
nemocnice první školení a konzultace s právním zástupcem nemocnice. 

 
140  
Žádost Ing. Andrey Novákové, jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
o součinnost ve věci finančního zajištění technického vybavení zubní pohotovosti a pověřuje 
starostu města jednáním s Ústeckým krajem, obcemi a organizacemi v území. 

 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r.  
místostarostka města 


