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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 5. schůze v roce 2018, 
konané 20. března 2018 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
679 Taj. (ONI)  01.01. 
150 ONI   20.03. 
151 ONI   20.03. 
152 ONI   20.03. 
153 OD   10.04. 
154 OD   10.04. 
245 ONI   10.04. 

293  Taj.   10.04. 
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.: 1377, 40, 155, 156, 157,  
 

Trvalé usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informov at 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 
 

245  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic prověřit možnost přednostní realizace vybudování 
nové regenerační nádrže v plavecké hale dle, v současné době připravované, projektové 
dokumentace.         ONI – 10.04. 
 

II. ruší 
 
246  
Usnesení rady města č. 14 z 09.01.2018, kterým bylo schváleno 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 na rok 2018. 
 

III. schvaluje 
 
247  
Rozpočtovou změnu č. 32/2018 – přesun schválených finančních prostředků z kapitoly 07 
odbor nemovitostí a investic na kapitolu 08 vnitřní správa odd. § 61 71 v celkové výši 
53.000 Kč. 
 
248  
Rozpočtovou změnu č. 33/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 20.000 Kč z úpravy drobných 
vodních toků na sběr a svoz komunálního odpadu, vč. DPH. 
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249  
Rozpočtovou změnu č. 34/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic, z akce 18-26 „Zelená hala-opravy“ na akci č. 18-58 
„Plavecká hala – vybavení“ ve výši 85.000 Kč. 
 
250  
Rozpočtovou změnu č. 36/2018 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a panem Jiřím Faitem jako příjemcem ve výši 10.000 Kč 
na náklady spojené s pronájmem letního amfiteátru v rámci akce „Dejte nám šanci žít“ v roce 
2018 v Bílině. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  
 
251  
Rozpočtovou změnu č. 35/2018 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci – 2. zálohovou platbu 
na projekt Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Kamarádíme se s logikou“ ve 
výši 356.795,60 Kč. 
 
252  
Rozpočtovou změnu č. 38/2018 – přijetí dotace ze SFŽP ve výši 100.000 Kč na nákup 
vozidel s pohonem CNG pro městskou policii. 
 
253  
Rozpočtovou změnu č. 40/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 
6.000 Kč na akci zasklení zastávky u Lidlu odboru nemovitostí a investic. 
 
254  
Rozpočtovou změnu č. 41/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD ve výši 
220.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
255  
Rozpočtovou změnu č. 43/2018 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 30.000 Kč na uskutečněný výjezd 
na lyžařský výcvik, kterého se účastnilo 30 žáků. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě 
a lyžařské výcviky. 
 
256  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Klub rybolovné techniky Bílina, z. s., jako příjemcem 
na náklady spojené s pořádáním akce „Národní kolo Zlaté udice 2018“, která se koná 
15.06.–17.06.2018 v Bílině. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
257  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a společností Arkadie, o. p. s., jako příjemcem, na projekt „Ozdravný 
pobyt Harkány – Maďarsko od 15.6.2018 do 24.6 2018“, z programu na podporu sociálních 
služeb ve městě Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
258  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností HIPODROM MOST, a. s., jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na dostihový den 
– „Jarní cena“, který se koná 12.05.2018 a v rámci kterého se uskuteční dostih s názvem 
„Cena města Bílina“. Bude hrazeno z rezervy pro sport. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
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259  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o., jako 
příjemcem, na projekt „Festival hájský kohout“, z programu na podporu sociálních služeb ve 
městě Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
260  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a církevní organizací Oblastní charita Most, jako příjemcem, na projekt 
„Azylový dům pro muže a ženy v Oseku“, z programu na podporu sociálních služeb ve městě 
Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
261  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a církevní organizací Oblastní charita Most, jako příjemcem, na projekt 
„Azylový dům a Noclehárna v Duchcově“, z programu na podporu sociálních služeb ve 
městě Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
262  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., okresní organizace 
Teplice, jako příjemcem ve na uspořádání 33. ročníku sportovního setkání zdravotně 
a mentálně postižených dětí, mládeže a vozíčkářů v roce 2018. Bude hrazeno z rezervy 
sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
263  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a panem Janem Musilem jako příjemcem na akci „BOBování 2018“ – 
pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Bílině, nákup pohárů a diplomů v roce 2018. 
Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
264  
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 
organizace, v celkové výši 119.000 Kč na pořízení myčky nádobí od firmy ELKUS, s. r. o., 
nám. Prokopa Velikého 443/12a, Ústí nad Labem. 
 
265  
Uzavření smlouvy o podmínkách podávání poštovních zásilek mezi městem Bílina jako 
provozovatelem a společností APK Cinema Service, s. r. o., Politických vězňů 445/13, 
266 01 Beroun. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
266  
Uzavření smlouvy o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech 
a obdobných zařízeních mezi městem Bílina jako provozovatelem a společností Fénix 
Distribution, s. r. o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4, jako distributorem na pronájem 
filmových kopií. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
267  
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Základní 
školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Základní školy, Bílina, 
Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, Mateřské školy Bílina, Čapkova 
869, příspěvková organizace, Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, 
Domu dětí a mládeže Bílina a Základní umělecké školy Gustava Waltera, dle předloženého 
návrhu, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 166 odst. 2 a odst. 3 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
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vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a ukládá vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu zveřejnit oznámení o konání konkursu na úřední desce města Bíliny, 
v periodickém tisku a na webových stránkách Ústeckého kraje. 
 
268  
Ukončení smlouvy o nájmu č. 627 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní 
Vitou Babiy, bytem Za Chlumem č. p. 791, Bílina, jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy 
je pronájem prostor sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 46, Bílina, 1. patro 
o celkové výměře 37,82 m2, a to dle žádosti nájemce, ke dni 30.04.2018. 
 
269  
Výpověď z nájemní smlouvy č. 386 uzavřené 08.09.1986 mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a manželi Věrou a Miroslavem Klempárovými jako nájemci, jejímž 
předmětem je pronájem části pozemku p. č. 873/5 a p. č. 2869/1 o celkové výměře cca 
500 m2 k. ú. Bílina, s tím že nájemní vztah bude ukončen dohodou k 28.02.2018. Podpisem 
dohody o ukončení nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
270  
Záměr pronájmu pozemků části p. č. 227/6 o výměře 787 m2, části p. č. 227/8 o výměře 
17 717 m2, části p. č. 82/2 o výměře 139 m2, části p. č. 99/2 o výměře 6 752 m2 a pozemků 
části p. č. 146/6 o výměře 12 083 m2, části p. č. 146/13 o výměře 1 159 m2, části p. č. 146/14 
o výměře 307 m2, části p. č. 146/15 o výměře 75 m2 vše k. ú. Štrbice za účelem uspořádání 
motoristických závodů konaných 28.04.–29.04.2018, za celkovou cenu pronájmu 268 Kč. 
 
271  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 46, 
Bílina, 1. patro o celkové výměře 37,82 m2 pro účel využití jako provozovna služeb. 
 
272  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1838/1 k. ú. Bílina o výměře 727 m2 k. ú. Bílina, na dobu 
šesti měsíců, za účelem uskladnění stavebního materiálu. 
 
273  
Zahraniční pracovní cestu – odbornou exkurzi do Itálie, kterou pořádá společnost ČEZ, a. s., 
v termínu od 22.04.2018 do 25.04.2018 za účasti Mgr. Zuzany Bařtipánové. 
 
274  
Zahraniční studijní služební cestu do Mnichova a Ženevy na téma „Ženevské instituce OSN 
a udržitelná energetika pro Evropu a svět“, kterou pořádají Severočeské doly, a. s., v termínu 
od 21.05.2018 do 25.05.2018, za účasti Mgr. Zuzany Bařtipánové, 2. místostarostky města 
a pana Jiřího Konárka, člena rady města. 
 
275  
Zahraniční cestu do partnerského města Bilgoraj (Polsko), která se uskuteční od 08.06.2018 
do 10.06.2018 za účasti paní Jany Homolové, pana Josefa Horáčka, Jiřího Konárka.  
 
276  
Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí do specifického cíle 4.4 
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně na projekt s názvem „Revitalizace 
lázeňského parku Kyselka“. 
 
277  
Podání žádosti o dotaci z 62. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 
vyhlašované pro integrované projekty komunitně vedeného místního rozvoje na projekt 
s názvem „Přístavba multifunkčního objektu Domu s pečovatelskou službou Bílina“.  



Usnesení rady města z 20.03.2018   5 

 

278  
Prodloužení termínu pro splnění usnesení č. 153 z 27.02.2018, kterým bylo vedoucímu 
odboru dopravy uloženo 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 
vozidel integrovaného záchranného systému. Ze závěru tohoto šetření následně vyvodit 
další postup“ a usnesení č. 154 z 27.02.2018, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy 
uloženo 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, a to do 10.04.2018. 
 
 

IV. souhlasí 
 
279  
S užíváním prostor o celkové výměře 28 m2 na adrese Havířská 582, Bílina Městskou policií 
Bílina jako posilovna Městské policie na dobu neurčitou, kdy bude odborem nemovitostí 
a investic vyhotoven předávací protokol. 
 
280  
S užíváním prostor o celkové výměře 26,90 m2 na adrese M. Švabinského 831, Bílina, 
Městskou policií Bílina, jako služebna – odloučené pracoviště Městské policie, na dobu 
neurčitou, kdy bude odborem nemovitostí a investic vyhotoven předávací protokol. 
 
281  
S podáním přihlášky městem Bílina – Kulturním centrem Bílina, organizační složky města, 
jejímž předmětem je členství v Unii digitálních kin, z. s., Pražská 63, 102 00 Praha 10. 
Podpisem přihlášky pověřuje starostu města. 
 
282  
Se zřízením přípravné třídy ve školním roce 2018/2019 v Základní škole, Bílina, Aléská 270, 
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 JID: 
21371/2017/KUUK ke zřizování přípravných tříd. 
 
283  
S registrací do systému pro podávání poplatkových přiznání za kinematografická představení 
– PORT a zároveň pověřuje starostu města podpisem „Dokumentu ověření totožnosti“ 
statutárního orgánu poplatníka. 
 
284  
S využitím rezervního fondu Městských technických služeb Bílina na leasingové splátky 
a s akontací 2.000.000 Kč na zakoupení multifunkčního vozidla s lineárním stlačovací 
nástavbou pro svoz směsného komunálního odpadu a separace z nádob s horním 
a spodním výsypem, včetně podzemních kontejnerů. 
 
285  
Se zapojením investičního fondu Městských technických služeb Bílina v celkové výši 
1.940.000 Kč na pořízení bazénového vysavače, na nákup čelního kolového nakladače, 
opravy venkovního bazénu vč. nátěru a střech na chatičkách v autokempinku. 
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V. zamítá 
 
286  
Žádost pana Aloise Kružíka o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč na nákup 
povinného bezpečnostního oblečení pro členy oddílu Fitness Jiskra Bílina. 
 
287  
Žádost „Historického spolku města Bíliny” o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč 
na úhradu nákladů spojených s plavbou na historické lodi La Grace pro členy Historického 
spolku města Bíliny. 
 

VI. rozhodla 
 
288  
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 stavební práce Rekonstrukce zahradní terasy „U Kádi“. 
 
289  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava a nátěr dřevěného 
střešního pláště Lesní kavárny Na Kyselce v Bílině“ společnosti H.P.M. Servis, s. r. o., 
formou přímého zadání. 
 
290  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, na služby: Zpracování analýzy a návrh opatření na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR 
společnosti BDO Advisory, s. r. o., formou přímého zadání. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 

VII. projednala 
 
291  
Materiál č. 243 – zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - 
Oprava komunikace za bytovými domy v ulici 5. května 274-277 a zároveň pověřuje ředitelku 
Městských technických služeb Bílina zajistit základní opravu komunikace za bytovými domy 
v ulici 5. května 274–277. 
 

VIII. odvolává 
 
292  
Mgr. Ivanu Svobodovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy, Bílina, 
Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Evu Flenderovou z vedoucího 
pracovního místa ředitelky Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace, paní Lenku Zlatohlávkovou z vedoucího pracovního místa ředitelky 
Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, Bc. Zdeňku Heinrichovou 
z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková 
organizace, Bc. Kristu Sýkorovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Domu dětí 
a mládeže Bílina a Bc. Jiřího Kopu z vedoucího pracovního místa ředitele Základní umělecké 
školy Gustava Waltera, při výkonu zřizovatelské funkce podle ust. § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále 
s ust. § 166 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností 
k 31.07.2018. 
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IX. pověřuje 
 
293  
Tajemníka vypracováním materiálu ohledně nákupu zvukové aparatury pro KC Bílina.   
          Taj. – 10.04. 
294  
Vedoucí odboru školství, kultury a sportu k vyžádání delegování jednotlivých zástupců do 
konkursních komisí ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích a zároveň jí ukládá připravit návrh na jmenování konkursní komise. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
295  
Rozpočtovou změnu č. 39/2018 – přijetí státního příspěvku z Krajské pobočky úřadu práce 
ČR ve výši 1.776.000 Kč na výkon pěstounské péče v roce 2018. 
 
296  
Rozpočtovou změnu č. 42/2018 – navýšení rozpočtu odboru správních a vnitřních věcí 
o částku ve výši 1.925.000 Kč přijetím neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 
v roce 2018. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou 
Bílina v roce 2018. 
 
297  
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště Bílina, příspěvková 
organizace, jako příjemcem, ve výši 350.000 Kč na provozní náklady budovy gymnázia 
v Bílině v roce 2018. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
298  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a církevní organizací Oblastní charita Most, jako příjemcem, na projekt 
Centrum „Rodina v tísni“, z programu na podporu sociálních služeb ve městě Bílina. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
299  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy 
předmětem bezúplatného převodu jsou street workoutová sestava na sídlišti Za Chlumem 
s pořizovací cenou ve výši 245.858 Kč, dětské hřiště ve Fügnerově ulici s pořizovací cenou 
ve výši 917.527,49 Kč a šachovnice s dlažbou v areálu lázní Kyselka s pořizovací cenou 
ve výši 49.628 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
300  
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Bílina v rámci programu Regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2018 společnosti 
Bohemia Healing Marienbad Waters, a. s., na akci „Restaurování středového památníku 
F.A.Reusse“ ve výši 35.000 Kč. 
 
301  
Bezúplatný převod hmotného majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městským 
technickým službám Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem 
převodu je vybavení plavecké haly v celkové výši 208.622,86 Kč. Hmotný majetek bude dle 
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zřizovací listiny předán do správy na základě předávacího protokolu. Podpisem protokolu 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
302  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1671/57 o výměře cca 23 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
určenou na základě znaleckého posudku s tím, že znalecký posudek si žadatel nechá 
vyhotovit na vlastní náklady. 
 
303  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1664/182 o výměře cca 23 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. 
 
304  
Prodej pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická, Bílina, za kupní cenu dle obálkové metody, 
s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku. 
 
305  
Záměr prodeje vyřazovaného vozidla VOLKSWAGEN CADDY 1,6, RZ: 7U0 5120 (služební 
vozidlo Městské policie Bílina) za cenu dle znaleckého posudku za částku 195.000 Kč 
vč. DPH. V případě více zájemců se jedná o prodej obálkovou metodou, s vyvolávací cenou 
dle znaleckého posudku. 
 
306  
Městským technickým službám Bílina zakoupení multifunkčního vozidla s lineární stlačovací 
nástavbou pro svoz směsného komunálního odpadu a separace z nádob s horním 
a spodním výsypem včetně podzemních kontejnerů, na leasing, s akontací 2.000.000 Kč. 
 
307  
Dodatek č. 1 k Zásadám pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva města Bíliny, dle předloženého návrhu, s účinností 
od 01.05.2018. 
 
308  
Dodatek č. 1 k Zásadám pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, 
dle předloženého návrhu, s účinností od 01.05.2018. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
309  
Žádost Ing. Nováka o prodej pozemku p. č. 2869/1, p. č. 2878, p. č. 2879 a k. ú. Bílina.  
 
310  
Žádost pana Stanislava Hlaváčka o prodeji pozemku p. č. 2189/5 k. ú. Bílina. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města stanovit 
 
 
311  
29 členů zastupitelstva města na volební období 2018-2022, v souladu s § 67 a § 68 zákona 
č. 128/2000 o obcích, v platném znění. 
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XIII. bere na vědomí 
 
 
312  
Splnění usnesení rady města č. 155 z 27.02.2018, kterým bylo řediteli Městské police Bílina 
uloženo provést místní šetření v ulici Radniční v Bílině, v prostoru bývalé tržnice. Konkrétně 
ve věci vraku vozidla Fiat (dodávka bílé barvy), případně zda nedochází k záboru veřejného 
prostranství. Z tohoto šetření vyvodit další postup. 
 
313  
Splnění usnesení rady města č. 156 z 27.02.2018, kterým bylo ředitelce Městských 
technických služeb Bílina, p. o., uloženo 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. 
 
314  
Splnění usnesení rady města č. 157 z 27.02.2018, kterým bylo ředitelce Městských 
technických služeb Bílina, p. o., uloženo 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. 
 
315  
Splnění usnesení rady města č. 1377 z 19.12.2017 a č. 40 z 30.01.2018, kterými 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 a předložit radě města další návrhy k těmto kontrolám. 
 
316  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady města 
o realizovaných a případně plánovaných vydávání povolení k výkopovým pracím na území 
města Bíliny. 
 
317  
Plnění úkolů ze zápisů rady města. 
 
318  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o havarijním stavu regenerační 
nádrže na plavecké hale. 
 
319  
Informace Mgr. Zuzany Bařtipánové, místostarostky města, k zahraniční pracovní cestě 
do německého Annabergu, která se uskutečnila 07.03.2018, v rámci jednání Sportovní 
komise Euroregionu Krušnohoří, a to v souladu s čl. VI odst. 2 směrnice o zahraničních 
pracovních cestách. 
 
320  
Informaci z osobního jednání se zástupci Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, 
dozoru a kontroly, ve věci obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 10/2015, o regulaci 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. A dále bere na vědomí informaci 
o usnesení Krajského soudu v Brně, kterým nebylo vyhověno žádosti o přiznání odkladného 
účinku žalobě. 
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321  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden 
– únor 2018. 
 
322  
Rozpis zájezdů pro občany města Bíliny v roce 2018, včetně navrhované ceny jízdného:  
a) 21.04.2018 Praha – Dejvice, jarní procházka Prahou, cena jízdného 100 Kč,  
b) 23.06.2018 Safari Dvůr Králové, cena jízdného 200 Kč,  
c) 18.08.2018 Zámek Hluboká nad Vltavou + ZOO Obora, cena jízdného 200 Kč,  
d) 15.09.2018 Podzimní zahrada Čech, cena jízdného 50 Kč,  
e) 06.10.2018 Hrad Karlštejn, cena jízdného 100 Kč,  
f) 08.12.2018 Drážďany – předvánoční trhy, 2 autobusy, cena jízdného 100 Kč,  
g) 15.12.2018 Praha – Dejvice, vánoční nákupy, cena jízdného 100 Kč. 

 
323  
Informativní přehled kulturních akcí pro rok 2018 vypracovaný vedoucí Kulturního centra 
v Bílině. 
 
324  
Informaci Kulturního centra Bílina k situaci ohledně stávající zvukové aparatury. 
 
325  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise konané 20.02.2018. 
 
326  
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 05.03.2018. 

 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

 
 
 

Vendula Vodičková v. r. 
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 
 


