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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 4. schůze v roce 2018, 
konané 27. února 2018 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
679 Taj. (ONI)  01.01. 
40  Taj.    27.02. 
1227 OŠaK   27.02. 
150 ONI   20.03. 
151 ONI   20.03. 
152 ONI   20.03. 
153 OD   20.03. 
154 OD   20.03. 
155  MěP   20.03. 

156 MTSB   20.03. 
157 MTSB   20.03. 
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. 
41 Taj.    30.06. 

 

Splněná usnesení č.: 35, 36, 37, 38, 39 
 

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 
 

 
150  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic provedení místního šetření za účelem zjištění 
technického stavu poškozeného chodníku u objektu č. p. 703, ul. Pivovarská. Ze závěru této 
kontroly následně vyvodit další postup.     ONI – 20.03. 
 

151  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic prověřit možnost vhodné stavební úpravy v místě 
křížení ulic Bezejmenná a Aléská (u obj. č. p. 256), a to ve smyslu posunutí obruby 
komunikace směrem k oplocení poz. parc. č. 336/124, k. ú. Bílina, tak aby byl rozšířen 
manipulační prostor v této lokalitě. Po prověření možné stavební úpravy vyvodit další postup 
ve věci samé.         ONI – 20.03. 
 

152  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic prověřit možnost instalace přídavného světelného 
tělesa na stávající stožár veřejného osvětlení, umístěný v prostoru křížení ulic Spojovací 
a 5. května v Bílině, avšak v nižší úrovni nad přechodem pro chodce, a to z důvodu 
bezpečnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích, zejména pak chodců. 
Ze závěru tohoto šetření následně vyvodit další postup ve věci samé. ONI – 20.03. 
 
153  
Vedoucímu odboru dopravy provedení místního šetření ve věci obnovení vodorovného 
a umístění nového svislého dopravního značení u objektu č. p. 762 v ul. Sídliště 
Za Chlumem, kdy zde v současné době parkující vozidla brání jedinému možnému příjezdu 
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vozidel integrovaného záchranného systému. Ze závěru tohoto šetření následně vyvodit 
další postup.         OD – 20.03. 
 
154  
Vedoucímu odboru dopravy provedení místního šetření a následné vyhotovení zprávy 
ve věci možné realizace propojení společné stezky pro chodce a cyklisty po levém břehu 
řeky Bíliny od ulice Břežánská do Sídliště U Nového nádraží. Ze závěru tohoto šetření 
následně vyvodit další postup.      OD – 20.03. 
 
155  
Řediteli Městské policie Bílina provedení místního šetření v ulici Radniční, konkrétně 
v prostoru bývalé tržnice. Na tomto místě se nachází dodávkový automobil bílé barvy, kdy je 
zde podezření, že vykazuje známky vraku a dále pak, zda zde nedochází k neoprávněnému 
záboru veřejného prostranství, kdy pozemek je majetkem města Bílina. Z tohoto šetření 
následně vyvodit další postup.      MěP – 20.03. 
 

156  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina, p. o., prověřit a v případě nutnosti následně 
zajistit výměnu stávajícího osvětlovacího tělesa (zdroje světla) za nové, které by vydávalo 
intenzivnější osvětlení celého prostoru přechodu pro chodce v prostoru křížení ulic Spojovací 
a 5. května v Bílině.        MTSB – 20.03. 
 

157  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina, p. o., prověřit a v případě nutnosti následně 
zajistit prořez stromů v zahradách ZŠ Aléská a MŠ Aléská, jejichž větve přerůstají oplocení 
a zasahují do komunikace pro pěší v ulici Jenišovská.   MTSB – 20.03. 
 
 
 

II. revokuje 
 
158  
Usnesení rady města č. 1145 z 08.11.2016, kterým byla zvolena hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu pro Městský úřad Bílina 
a mateřské školy, ze kterých bude starosta jmenovat zástupce pro následné posouzení 
a hodnocení nabídek ve složení předseda: Mgr. Zuzana Bařtipánová, členové: Luděk 
Svoboda, Tomáš Nepomucký, Martin Kačírek, Lenka Glabazňová, Šárka Knapová, 
Mgr. Veronika Horová, Miroslava Chodounská, Jiří Konárek, Bc. Lukáš Brázda, Roman 
Slánička, Ing. Petr Rosenkranz, Pavel Pastyřík, MSc. MBA, náhradník: Ing. Ladislav Kvěch. 
Rada města zároveň zvolila novou hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení zakázek 
pro ostatní příspěvkové organizace ve složení: statutární orgán příspěvkové organizace, 
1. místostarostka, 2. místostarostka, (náhradník: vedoucí odboru nemovitostí a investic, 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu, tajemník MěÚ) a zároveň revokuje usnesení rady 
města č. 1053 z 06.10.2017, kterým byla paní Vendula Vodičková, 1. místostarostku města 
pro věci neinvestiční, členkou hodnotící komise pro posouzení a hodnocení veřejných 
zakázek malého rozsahu pro Městský úřad Bílina, dále usnesení rady města č. 1192 
z 07.11.2017, kterým byla paní Ing. Lucie Ječmenová (HNHRM) zvolena členkou hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu pro Městský úřad 
Bílina a usnesení rady města č. 450 z 02.05.2017, kterým byl Mgr. Aleš Tallowitz zvolen 
členem hodnotící komise pro posouzení a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu 
pro Městský úřad Bílina a mateřské školy, s účinností od 01.06.2017. 
 
159  
Usnesení rady města č. 1144 z 08.11.2016, kterým byla jmenována komise pro otevírání 
obálek s nabídkami pro Městský úřad Bílina a mateřské školy do doby zpracování nové 
směrnice pro veřejné zakázky malého rozsahu ve složení: 1. místostarostka, 
2. místostarostka, vedoucí odboru resp. zástupce mateřské školy (náhradník: tajemník MěÚ). 
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III. schvaluje 
 
160  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 14.02.2018. 
 
161  
Rozpočtovou změnu č. 18/2018 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a firmou Josef Žejdlík jako dárcem na přijetí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč 
pro Pečovatelskou službu Bílina na volnočasové aktivity seniorů. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
162  
Rozpočtovou změnu č. 19/2018 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a Mgr. Vladimírou Hazdrovou, vedoucí Lékárny na Litoměřické v Bílině, jako 
dárcem na přijetí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč pro Pečovatelskou službu Bílina 
na volnočasové aktivity seniorů. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
163  
Rozpočtovou změnu č. 20/2018 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a společností Petr Arpáš, s. r. o., jako dárcem na přijetí peněžitého daru 
ve výši 5.000 Kč pro Pečovatelskou službu Bílina na volnočasové aktivity seniorů. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
164  
Rozpočtovou změnu č. 21/2018 – navýšení rozpočtu z přebytku hospodaření na finanční 
vypořádání dotací se státním rozpočtem v celkové výši 731.000 Kč. 
 
165  
Rozpočtovou změnu č. 23/2018 – navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola 
Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku 31.000 Kč na opravu 
střechy nad velkou tělocvičnou. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu.  
 
166  
Rozpočtovou změnu č. 24/2018 – navýšení částky na odpisy na rok 2018 pro tyto 
příspěvkové organizace:  
a) Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, ve výši 27.000 Kč,  
b) Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, ve výši 1.000 Kč,  
c) Dům dětí a mládeže Bílina, ve výši 12.000 Kč.  
Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
167  
Rozpočtovou změnu č. 25/2018 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
20.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Dětským domovem a Školní jídelnou, 
Tuchlov 47, příspěvkovou organizací, jako příjemcem na letní krátkodobé zážitkové 
a poznávací pobyty, výlety, sportovní a kulturní akce, vstupy, ubytování v roce 2018. Bude 
hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje 1. místostarostku města pro věci 
neinvestiční. 
 
168  
Rozpočtovou změnu č. 26/2018 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
6.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Základní školou praktická, Bílina, 
Kmochova 205/10, příspěvková organizace, jako příjemcem na projekt „Sportování nás 
baví“, v rámci kterého budou v roce 2018 uspořádány tři oblastní soutěže pro žáky 
speciálních škol. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje 
1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 
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169  
Rozpočtovou změnu č. 28/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí v celkové výši 20.000 Kč ze vzhledu 
obcí a veřejné zeleně do ochrany přírody a krajiny pro zabezpečení úkolu finanční podpory 
pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem. 
 
170  
Rozpočtovou změnu č. 29/2018 – přijetí peněžních prostředků z dětských klubů při ZŠ 
Aléská ve výši 34.000 Kč. 
 
171  
Rozpočtovou změnu č. 30/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 120.000 Kč na projektovou přípravu akcí 
„ZŠ Lidická – odborné učebny a bezbariérové řešení školy“ a „ZŠ Za Chlumem – odborná 
učebna a bezbariérové řešení školy“. 
 
172  
Rozpočtovou změnu č. 31/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 500.000 Kč na nafukovací halu.  
 
173  
Uzavření smlouvy o reklamě mezi městem Bílina a firmou JTH Fitness, s. r. o., Teplice, 
jejímž předmětem je poskytnutí reklamního plnění v Bílinském zpravodaji. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
174  
Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Bílina jako příkazcem a společností JCA, s. r. o., 
Most, jako příkazníkem, jejímž předmětem je zajištění technického dozoru stavebníka 
na veřejnou zakázku zadávanou dle §53 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, „Revitalizace Mírového náměstí, Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.  
 
175  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Pavlem 
Vágnerem jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 2313 
o výměře cca 255 m2 k. ú. Bílina, za účelem využití k individuální rekreaci a drobné 
pěstitelské činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků 
města Bíliny, 5 Kč/m2/rok, tj. 1.275 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
176  
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě č. 2018/OPU/OSB/11408, týkající se stavby s označením „Nová koncepce napájení 
elektřinou DB“ č. akce STAMB-860-PP, která se dotkne pozemku p. č. 207/3 k. ú. Chudeřice 
u Bíliny, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností Severočeské doly, 
a. s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, IČ: 49901982, zastoupenou jako stranu 
budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, 
úhrada bude provedena jednorázově za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
177  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. 541 uzavřenou mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a společností HEINEKEN Česká republika, a. s., Krušovice, 
U Pivovaru 1, PSČ 270 53, jako nájemcem budovy č. p. 189 (objekt občanské vybavenosti) 
na pozemku parcela č. 1915 o celkové výměře 716 m2 a pozemku parcela č. 1914 (ostatní 
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plocha-zeleň) o celkové výměře 713 m2 dle předloženého návrhu. Předmětem dodatku č. 1 
je prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 31.03.2023. Podpisem dodatku č. 1 pověřuje 
starostu města. 
 

178  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností T-MAPY,  
s. r. o., jejímž předmětem je poskytnutí služeb pro zajištění průběžné aktualizaci dat územně 
analytických podkladů v rozsahu správního území ORP Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 

179  
Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Bílina jako příkazcem a Regionální rozvojovou 
agenturou Ústeckého kraje, a. s., Ústí nad Labem, jako příkazníkem, na administraci 
zadávacích řízení v roce 2018:  
a) zjednodušené podlimitní řízení na stavbu s názvem „Rekonstrukce objektu Mírové 

náměstí čp. 23“  
b) zjednodušené podlimitní řízení na stavbu s názvem „HNSP LDN C“  
c) zjednodušené podlimitní řízení na stavbu/dodávku s názvem „Podzemní popelnice“  
d) zjednodušené podlimitní řízení na stavbu/dodávku s názvem „Rekonstrukce jevištní 

techniky“  
e) zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Koncepce rozvoje veřejného 

osvětlení ve městě Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

180  
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Bílina jako stavebníkem 
a Ing. Martinem Vackem jako vlastníkem nemovitosti, jejímž předmětem je souhlas vlastníka 
nemovitosti s přístupem stavebníka na pozemek p. p. č. 959 k. ú. Bílina ve vlastnictví pana 
Ing. Martina Vacka za účelem údržby a opravy stávající opěrné zdi a komunikace v ulici 
Bezovka. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
181  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, příspěvková organizace, jako 
příjemcem na chov zvířete Irbis, tj. na ochranu zvířat a jejich zdraví. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města 
 
182  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizaci Domov důchodců Bystřany, p. o., jako příjemcem, 
na projekt „Pečovatelský set”. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

183  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a SPOLKEM PŘÁTEL MODELOVÉ ŽELEZNICE BÍLINA BiMo Bílinské 
moduly jako příjemcem na podporu činnosti v roce 2018. Bude hrazeno z rezervy kultury. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

184  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – 
Teplice, p. o., jako příjemcem, na projekt „Kulturní akce pro seniory“. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

185  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Bc. Irenou Štrálovou jako 
vypůjčitelem, na notebook HP s inv. číslem MUBIH000ELE9 v celkové pořizovací ceně 
31.176 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu trvání pracovního 
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poměru vypůjčitele) s účinností ode dne podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
186  
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Bílina jako stavebníkem, 
a společností Severočeské doly, a. s., jako vlastníkem dotčených pozemků, jejímž 
předmětem je provedení stavby „Obnova silnice Bílina - Kostomlaty, II. etapa (napojení 
na dopravní síť V Bílině)“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

187  
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Bílina jako stavebníkem, 
a společností JTH Idea, a. s., jako vlastníkem dotčených pozemků, jejímž předmětem je 
provedení stavby „Obnova silnice Bílina – Kostomlaty, II. etapa (napojení na dopravní síť 
v Bílině)”. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
188  
Uzavření dohody mezi městem Bílina jako poskytovatelem a společností Eurocard, s. r. o., 
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je umístění distribuční tabule v Informačním centru 
v Bílině. Podpisem dohody pověřuje starostu města. 
 
189  
Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2018, dle předložených žádostí 
odpisovaného majetku, v celkové výši 1.009.000 Kč takto:  
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, ve výši 76.000 

Kč,  
b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, ve výši 89.000 Kč,  
c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, ve výši 108.000 Kč,  
d) Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 

184.000 Kč,  
e) Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 

177.000 Kč,  
f) Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 

170.000 Kč,  
g) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, ve výši 109.000 Kč,  
h) Základní umělecká škola Gustava Waltera, ve výši 34.000 Kč,  
i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, ve výši 62.000 Kč. 
 
190  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 06.03.2017 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a paní Renatou Langovou (zaměstnankyní Městských technických služeb Bílina) 
jako vypůjčitelem na notebook HP s inv. číslem MUBIH000ELZC v celkové pořizovací ceně 
29.038 Kč a tiskárnu HP LaserJet 1018 s inv. číslem MUBIH000GTS1 v celkové pořizovací 
ceně 2.641,80 Kč. Předmětem dodatku je prodloužení výpůjční doby na dobu určitou, a to 
po dobu zpracovávání agendy ve veřejné službě půjčitele. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města. 
 
191  
Směrnici č. 3/2018 o zahraničních pracovních cestách, s účinností od 01.03.2018. 
 
192  
Zapojení fondu investic organizace Základní umělecká škola Gustava Waltera na pořízení 
tanečního lina Baletizol Coppélia pro taneční sál ve výši 47.702 Kč. 
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IV. souhlasí 
 

193  
S provedením změny místní úpravy v ulicích Seifertova a Želivského v rámci dopravní 
situace v centru města, a to ve smyslu označení míst pro zásobování a označení míst 
k parkování, kdy tyto budou časově omezeny za využití parkovacího kotouče. 
 
194  
S umístěním distribuční tabule v Informačním centru Bílina, Břežánská 50/1, Bílina s tím, že 
distribuční tabule zůstane majetkem zhotovitele, tj. firmy Eurocard, s. r. o., Chemická 955, 
148 00 Praha 4. 
 
195  
Se zapojením investičního fondu Městských technických služeb Bílina v celkové výši 
1.453.000 Kč na pořízení informačního panelu, bazénového mobilního zdvihače pro 
hendikepované osoby, generální opravu zdvihacího zařízení včetně úpravy a prodloužení 
katafalku, vybudování sněžné jámy, vysokotlakého čističe, zhotovení posuvné brány 
a doplnění kamerového systému. 
 
196  
S realizací záměru „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina”. Město 
Bílina nemá námitky k předložené dokumentaci. 
 
197  
S pokračováním činnosti přípravné třídy ve školním roce 2018/2019 v Základní škole, Bílina, 
Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 47 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zároveň pověřuje vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o souhlas dle 
metodického pokynu JlD: 21371/2017/KUUK ke zřizování přípravných tříd. 
 
 

V.  zamítá 
 
198  
Žádost Základní školy Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, o navýšení 
rozpočtu na opravu havarijního stavu bidetu včetně opravy WC v ZŠ Aléská. 
 
199  
Žádost ředitele Základní umělecké školy Gustava Waltera o změnu schváleného rozpočtu 
na rok 2018. 
 
200  
Žádost paní Pospíšilové o pronájem části pozemku p. č. 2313 k. ú. Bílina. 
 
201  
Žádost paní Sylvy Prchlíkové o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč 
na vytvoření autobiografické knihy o Sylvě Prchlíkové. 
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VI. rozhodla 
 
202  
Neupravovat harmonogram zasedání Rady města Bíliny na rok 2018. 
 

203  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební práce: 
Rekonstrukce komunikací v ulici 5. května – Bílina – Újezd. 
 

204  
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 - Rekonstrukce 
přípojky minerální vody k objektu Inhalatoria. 
 
205  
Zrušit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem: Zateplení 
fasád a výměna výplní otvorů objektu pošty, sídliště Za Chlumem 820 - Bílina. 
 

206  
Zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava historického mostku v areálu lázní 
Kyselka v Bílině“. 
 

207  
Zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, na služby „Zpracování analýzy a návrh opatření na nařízení 
EP a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR“. 
 

208  
Vypsat zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání není zadavatel povinen 
postupovat při výběru nejvýhodnější nabídky dle zákona. V souladu s § 31 tohoto zákona je 
povinen dodržet zásady stanovené § 6 zákona, a to na stavební práce „Vybudování 
parkovacích stání v lokalitě Sídliště U Nového nádraží 699 – 702, Bílina“. 
 
209  
Vypsat zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání není zadavatel povinen 
postupovat při výběru nejvýhodnější nabídky dle zákona. V souladu s § 31 tohoto zákona je 
povinen dodržet zásady stanovené § 6 zákon, a to na stavební práce „Rekonstrukce 
chodníku v ulici Jenišovská, Bílina“. 
 

210  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem, Výstavba 
přetlakové tenisové haly, Bílina – Kyselka“ společnosti Techtex, s. r. o., formou přímého 
zadání. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 

211  
Vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava historického mostku v areálu 
lázní Kyselka v Bílině“. 
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VII. volí 
 
212  
Komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro město Bílina a hodnotící komisi pro posouzení 
a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu pro město Bílina, ze kterých bude starosta 
jmenovat zástupce pro otevírání obálek a pro následné posouzení a hodnocení nabídek 
s tím, že komise pro otevírání obálek a hodnotící komise se vždy účastní minimálně 3 
členové. Složení: předseda: Mgr. Zuzana Bařtipánová, členové: Luděk Svoboda, Tomáš 
Nepomucký, Martin Kačírek, Vendula Vodičková, Lenka Glabazňová, Šárka Knapová, 
Ing. Lucie Ječmenová, Miroslava Chodounská, Mgr. Aleš Tallowitz, Jiří Konárek, Bc. Lukáš 
Brázda, Roman Slánička, Ing. Petr Rosenkranz, Pavel Pastyřík, MSc. MBA, náhradník: 
Ing. Ladislav Kvěch. Rada města zároveň volí hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení 
zakázek pro ostatní příspěvkové organizace ve složení: statutární orgán příspěvkové 
organizace, 1. místostarostka, 2. místostarostka, (náhradník: vedoucí odboru nemovitostí 
a investic, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, tajemník MěÚ). 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
213  
Rozpočtovou změnu č. 27/2018 – převod finančních prostředků odboru nemovitostí 
a investic ve výši 642.000 Kč z roku 2017 do roku 2018, na plnění smluvních závazků z roku 
2017.  
 

214  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.660.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., jako příjemcem, na projekt 
„Lékařská pohotovostní služba pro rok 2018“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
215  
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Mysliveckým spolkem Bořeň Bílina, z. s., jako příjemcem na chod 
Mysliveckého spolku Bořeň Bílina, z. s. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 
 
216  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Stanislavem 
Hlaváčkem, bytem v Bílině, K. H. Máchy 271/9, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je 
prodej pozemku p. č. 2180/2 o výměře 77 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 246 Kč/m2, tj. 18.930 
Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 5/20605/2018 vyhotoveného Ing. Janem Dvořákem. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
217  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Liborem Částkem, 
bytem v Bílině, Za Chlumem 776, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 962/1 o výměře 630 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 129,98 Kč/m2, tj. 80.000 Kč 
stanovenou znaleckým posudkem č. 5391-234/2018 vyhotoveného společností XP invest, 
s. r. o. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
218  
Záměr prodeje pozemku p. č. 663 o výměře 4.173 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem s tím, že znalecký posudek si žadatel nechá vyhotovit 
na vlastní náklady. 
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219  
Záměr prodeje pozemku p. č. 668 o výměře 302 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem s tím, že znalecký posudek si žadatel nechá vyhotovit 
na vlastní náklady. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
220  
Žádost pana J. Šrota o prodej části pozemku p. č. 2332/3 k. ú. Bílina. 
 
 

X.  projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat 
 
221  
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 51/2002 - řád 
veřejného pohřebiště. 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
 
222  
Projevit nezájem o nákup 1 akcie společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého 
kraje, a. s., kterou nabízí Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem. 
 

XII. stahuje z programu 
 
223  
Materiál č. 150 – vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/lek 
školských příspěvkových organizací, u kterých uplynulo 6-leté funkční období 
 
 

XIII. bere na vědomí 
 
224  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 23.01.2018. 
 

225  
Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu z 07.02.2018. 
 

226  
Informace tajemníka městského úřadu k činnosti a zařazení komise pro projednávání 
přestupků, a informace k zařazení pracovnic na pozici „přestupky“ pod odbor dopravy. 
 

227  
Informace ke stanovování počtu členů zastupitelstva města. 
 

228  
Informaci vedoucího odboru dopravy o provedení změny místní úpravy v ulicích Seifertova 
a Želivského v rámci dopravní situace v centru města, a to ve smyslu označení míst 
pro zásobování a označení míst k parkování, kdy tyto budou časově omezeny za využití 
parkovacího kotouče. 
 

229  
Žádost manželů Vondráčkových o informace k místnímu šetření v areálu Za Chlumem 819, 
Bílina. 
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230  
Přehled plnění úkolů ze zápisu rady města z 30. ledna 2018.  
 

231  
Termín osobního jednání se zástupci Ministerstva vnitra České republiky, odbor veřejné 
správy, dozoru a kontroly, ve věci obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 o regulaci hazardu 
ve městě Bílina. 
 

232  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden - 
prosinec 2017. 
 

233  
Upravený bytový pořadník na I. pololetí roku 2018. 
 

234  
Plnění trvalého usnesení č. 1376 z 19.12.2017, kterým bylo řediteli městské policie uloženo 
zajistit častější kontroly v sídlišti Za Chlumem v blízkosti základní školy a dětského hřiště 
z důvodu zvýšeného nálezu injekčních stříkaček. 
 
235  
Plnění usnesení rady města č. 1377 z 19.12.2017 a č. 40 z 30.01.2018, 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, zvýšit četnost a intenzitu pravidelných kontrol 
bytů a zhodnotit šetření. 
 

236  
Splnění usnesení rady města č. 35 z 30. ledna 2018, kterým bylo ředitelce Městských 
technických služeb Bílina, p. o., uloženo prověřit a v případě nutnosti následně zajistit 
pokácení 1 ks uschlé dřeviny (třešně) ulici Jenišovská II. 
 

237  
Splnění usnesení rady města č. 36 z 30.01.2018, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy 
uloženo provést místní šetření v prostoru křížení ulic Spojovací a 5. května, konkrétně 
v prostoru přechodu pro chodce, a to z důvodu možného rizika střetu chodců s jedoucími 
vozy. Doporučení komise pro životní prostředí a dopravu souhlasit s předloženou změnou 
místní úpravy dopravního značení v ul. Seifertova a Želivského, ve znění předloženém 
vedoucím odboru dopravy, a to ve smyslu označení míst pro zásobování a označení míst 
k parkování, kdy tyto budou časově omezeny za využití parkovacího kotouče. 
 

238  
Splnění usnesení rady města č. 37 z 30.01.2018, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy 
uloženo provést místní šetření v prostoru křížení 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. 
 

239  
Splnění usnesení rady města č. 38 z 30. ledna 2018, kterým bylo vedoucímu odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí uloženo provést kontroly porostů a zeleně v ulicích 
Fügnerova č. p. 257–259 a Pražská č. p. 261–263 a přijetí opatření k odstranění dřevin 
v blízkosti fasád uvedených domů. 
 

240  
Splnění usnesení rady města č. 39 z 30.01.2018, kterým bylo řediteli Městské policie Bílina 
uloženo provedení místního šetření ve věci vraku vozidla Renault Laguna nacházející se 
za domem čp. 643 v ulici A. Sovy v Bílině. Z tohoto šetření následně vyvodit další postup. 
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RADA MĚSTA 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti 
valné hromady společnosti 

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

 

I. schvaluje 
 
241  
Prolongaci (prodloužení platnosti lhůty) podnájemní smlouvy o dalších 5 let za stávajících 
podmínek mezi společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., a společností BENU 
Česká republika, a. s., IČO: 49621173, na základě stanoviska Advokátní kanceláře 
Kříženecký & partneři, s. r. o. 
 

242  
Zmaření investic (nákladů vynaložených v souvislosti s nedokončenými investicemi, 
o kterých bylo rozhodnuto, že budou zastaveny a nebude se v nich pokračovat) z období 
2011–2016, dle seznamu s vyjádřením odboru nemovitostí a investic, předloženého 
jednatelkou společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Ing. Andreou Novákovou. 
 
 

II. bere na vědomí 
 

 
243  
Informace od Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., o schválení dotace „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ 
zastupitelstvem Ústeckého kraje, pro „Sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení“ společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o. S uvedenou podporou Ústeckého kraje je 
předpoklad hospodaření tohoto nákladového střediska v roce 2018 s vyrovnaným 
rozpočtem.  
 
244  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., o záměru zabezpečit distribuční systém teplé vody v nemocnici proti bakteriím 
v souladu s protokoly o kontrole Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, a to v I. pololetí 
roku 2018. 
 
 
 

 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 
 


