
Usnesení rady města z 06.02.2018   1 

 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 3. schůze v roce 2018, 
konané v mimořádném termínu 6. února 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. 

 
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. schvaluje 
 
141  
Podání žádosti o dotaci na akci „Radiostanice pro Městskou policii Bílina" z Programu 2018 
pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce 
v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů akce. 
 
142  
Rozpočtovou změnu č. 17/2018 – přesun finančních prostředků odboru nemovitostí 
a investic z rezervy na projektovou dokumentaci ve výši 99.000 Kč. 
 
143  
Doplnění pracovní skupiny pro investiční akce ve složení: Oldřich Bubeníček (KSČM), Jiří 
Konárek (KSČM), Jana Homolová (KSČM), Pavel Musil (HNHRM), Ing. Lucie Ječmenová 
(HNHRM), Ing. Radek Zenker (ANO 2011), Jiří Urbánek (ANO 2011) a Tomáš Nepomucký 
(ANO 2011). 
 
 

II. rozhodla 
 
 
144  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem "Generální oprava 
střech objektu DDM" společnosti Střechy Šanda, s. r. o., formou přímého zadání, a to 
z důvodu havarijního stavu střechy na objektu. Zároveň pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy o dílo. 
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III. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
145  
Rozdělení finančních prostředků sportovním spolkům na činnost v roce 2018, dle Programu 
podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina, na který je v rozpočtu města 
vyčleněna částka 6.700.000 Kč, zároveň doporučuje schválit uzavření smluv o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi městem Bílina a těmito sportovními spolky jako příjemci na podporu 
činnosti v roce 2018:  
a) Atletický klub Bílina ve výši 1.100.000 Kč,  
b) ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílina, ve výši 30.000 Kč,  
c) Foosball Severní Čechy, z. s., ve výši 20.000 Kč,  
d) Fotbalový klub Bílina, z. s., ve výši 1.350.000 Kč,  
e) Klub rybolovné techniky Bílina, z. s., ve výši 80.000 Kč,  
f) LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s., ve výši 330.000 Kč,  
g) PS. AVZO TSČ ČR – Bílina, ve výši 20.000 Kč,  
h) "PRO-AKTIV, z. s." ve výši 65.000 Kč,  
i) "SanDoMon Bílina", z. s., ve výši 40.000 Kč,  
j) SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA, z. s., ve výši 250.000 Kč,  
k) SK Bílina, z. s., ve výši 335.000 Kč,  
l) SK FAVORIT Bílina, z. s., ve výši 20.000 Kč,  
m) SK HC Draci Bílina, z. s., ve výši 1.000.000 Kč,  
n) SK Velosport team Bílina, z. s., ve výši 35.000 Kč,  
o) Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., ve výši 300.000 Kč,  
p) Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s., ve výši 100.000 Kč,  
q) Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Lidická Bílina, pobočný spolek, ve výši 100.000 Kč,  
r) Tělocvičná jednota Sokol Bílina, ve výši 160.000 Kč,  
s) AKB GYM BÍLINA, z. s., ve výši 15.000 Kč.  
Podpisem smluv doporučuje pověřit starostu města. 
 
146  
Finanční příspěvek ve výši 1.350.000 Kč sportovnímu spolku Draci Bílina, z. s., na činnost 
v roce 2018. Výplata je podmíněna předložením potvrzení vydané Městskými technickými 
službami Bílina o úhradě dlužné částky ve výši 316.225 Kč za pronájem ledů v období září 
až prosinec 2017. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
147  
Právní jednání starosty dle § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spočívající 
v uzavření darovací smlouvy č. 29/2017, která byla uzavřena 24.10.2017 dle usnesení 
Zastupitelstva města Bíliny č. 92 z 22.06.2017, jímž bylo rozhodnuto, ve smyslu ustanovení 
§ 85a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o nabytí pozemku (bezúplatného převodu), 
pozemku p. č. 1932/13, zapsaném na listu vlastnictví č. 7273 v k. ú. Bílina, a to mezi státním 
podnikem BALMED Praha, IČ: 25125877, sídlem Lysolajské údolí 15/53, Lysaloje, Praha, 
jako dárcem (převodcem) a městem Bílina jako obdarovaným (nabyvatelem) a zároveň 
doporučuje souhlasit s podmínkami v této smlouvě uvedenými. 
 
148  
Uzavření kupní smlouvy evidenční číslo ČS, a. s.: 2018/2310/180 mezi městem Bílina jako 
kupujícím a společností Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, jako 
prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 3 o výměře 341 m2 k. ú. 
Bílina, jehož součástí je stavba čp. 52, Bílina, za maximální kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem 4.978.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města.  
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149  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a společností Česká spořitelna, 
a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, jako prodávající, kdy předmětem smlouvy je koupě 
použitých movitých věcí „soubor věcí", za maximální kupní cenu 22.000 Kč. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 


