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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 7. schůze v roce 2018, 
konané 10. dubna 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. 
293  Taj.   10.04. 
1116 Taj. (ONI)  31.03. 
1158  Taj. (ONI)  31.03. 
952 OSÚaŽP  30.04. 

373 ONI   30.04. 
332 MTSB   30.04. 
329 ONI   22.05. 
330 OSÚaŽP  22.05. 
331 OSÚaŽP  22.05. 
1103 Taj.   30.06. 
1224 OSÚaŽP  30.06. 
41 Taj.    30.06. 

 

Splněná usnesení č.: 153, 154, 245 
 
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 
333 MěP  měření rychlosti v ul. Litoměřická 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
329  
Vedoucímu odboru nemovitostí a investic provedení místního šetření za účelem zjištění 
technického stavu poškozeného obrubníku chodníku v ul. Pivovarská (v prostoru zastávky 
MHD „PENNY“). Ze závěru tohoto šetření následně vyvodit další postup. 
           ONI – 22.05. 
330  
Vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí provedení místního šetření 
v lokalitě zrekultivovaného prostoru za garážemi v Bílině – Chudeřicích, za ulicí Sadovou. 
Nachází se zde uměle vytvořená přírodní vodní nádrž, v jejímž okolí (louka, křoviny, les) se 
vyskytuje odpad ohrožující životní prostředí, jako např. textilie, plasty, sklo, guma. Ze závěru 
tohoto šetření následně vyvodit další postup.    OSÚaŽP – 22.05.  
 
331  
Vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí provedení místního šetření v okolí 
polní cesty, konkrétně jejích přilehlých smíšených porostů. Začátek cesty je od nově 
otevřené silnice do Kostomlat pod Milešovkou (z ul. Radovesická), ke garážím u bývalé 
pasovky. Tuto cestu lemují smíšené porosty, ve kterých se nachází odpad ohrožující životní 
prostředí. Ze závěru tohoto šetření následně vyvodit další postup. OSÚaŽP – 22.05. 
 
332  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina, p. o., provedení kontroly technického stavu 
zastávek MHD na území města Bílina, a to v termínu do 30.04.2018. Zjištěné nedostatky 
následně odstranit, a to v termínu do 30.06.2018. Dále pak provádění pravidelných kontrol 
zastávek, kdy v rámci těchto kontrol budou prováděny udržovací práce související s čistotou 
jejich interiérových a exteriérových částí.     MTSB – 30.04. 
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333  
Řediteli Městské policie Bílina provádění intenzivnějšího měření rychlosti v ulici Litoměřická, 
a to v obou jejích směrech.       MěP – trvalý  
 

II. schvaluje 
 
334  
Rozpočtovou změnu č. 45/2018 – navýšení rozpočtu finančního odboru na úhradu daně 
silniční na rok 2018 o 2.000 Kč. 
 
335  
Rozpočtovou změnu č. 46/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 30.000 Kč z odd., § 35-43 (pomoc 
zdravotně postiženým), položky 5222 (příspěvek spolkům) ve výši 30.000 Kč do odd., § 43-
24 (zařízení vyžadující okamžitou pomoc), položky 5222 (příspěvek spolkům). 
 
336  
Rozpočtovou změnu č. 48/2018 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 24.000 Kč na uskutečněný výjezd na lyžařský 
výcvik, kterého se účastnilo 24 žáků. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské 
výcviky. 
 
337  
Rozpočtovou změnu č. 50/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na finanční krytí akce „Odvodnění dvora u Tesca“ ve 
výši 220.000 Kč. 
 
338  
Rozpočtovou změnu č. 51/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na finanční krytí akce „Rekonstrukce bytu Wolkerova 
73“ ve výši 300.000 Kč. 
 
339  
Rozpočtovou změnu č. 52/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic na finanční krytí akce „Sanace zdiva Břežánská 49“ 
ve výši 200.000 Kč. 
 
340  
Rozpočtovou změnu č. 53/2018 – navýšení rozpočtu Mateřské školy Bílina, Síbova 332, 
příspěvková organizace, ve výši 50.000 Kč na malování Mateřské školy Aléská. Bude 
hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
341  
Rozpočtovou změnu č. 49/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD ve výši 
54.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 
 
342  
Rozpočtovou změnu č. 55/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu z odboru nemovitostí a investic na odbor školství, kultury a sportu, ve výši 
615.000 Kč na pořízení 4 ks reproboxů a speciálního rámu na zavěšení a nastavení úhlu 
vyzařování zvuku pro Kulturní centrum Bílina. 
 
343  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Bílinská přírodovědná společnost, z. s., jako příjemcem, na 
přípravu dětí na přírodovědné soutěže v rámci činnosti přírodovědně turistického oddílu 
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Bílinské sojky v roce 2018. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
344  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Bílinská přírodovědná společnost, z. s., jako příjemcem, na  
monitoring a podporu hnízdění ptáků v okolí města Bíliny v roce 2018. Bude hrazeno 
z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
345  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Bílinská přírodovědná společnost, z. s., jako příjemcem, na 
úhradu nákladů na tisk druhého upraveného vydání knihy Třetihorní rostliny Severočeské 
hnědouhelné pánve v roce 2018. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
346  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a paní Hanou Lochovskou jako příjemcem na náklady spojené 
s uspořádáním akce „Bořeňská voříškiáda 1. ročník“ v roce 2018 v Bílině. Bude hrazeno 
z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
347  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a panem Miroslavem Píchou jako příjemcem na pronájem sportoviště 
v rámci akce „XXIII. ročník Bílinského sedmiboje“, která se koná 23.05.2018–25.05.2018. 
Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
348  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Fotbalový klub Bílina, z. s., jako příjemcem ve výši 15.000 Kč na pokrytí části 
nákladů spojených s pořádáním akce „Pálení čarodějnic 2018“. Bude hrazeno z rezervy 
kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
349  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.500 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a panem Karlem Bažantem jako příjemcem na pronájem sportoviště na akci 
„14. ročník nohejbalového turnaje trojic o pohár města Bílina“ v roce 2018. Bude hrazeno 
z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
350  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Spolkem šance žít, jako příjemcem, na projekt „Vytvoření vhodných 
pracovních podmínek a bezproblémové fungování dílny“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
351  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Fond ohrožených dětí, z. s., jako příjemcem, na projekt 
„Letní pobyty dětí z Klokánku“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
352  
Zapojení fondu investic pro Mateřskou školu Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková 
organizace, v celkové výši 183.978,08 Kč na pořízení dopadové plochy od firmy 4 soft, 
s. r. o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald. 
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353  
Účetní závěrku příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina k 31.12.2017, 
včetně rozdělení hospodářského výsledku do fondů, dle návrhu ředitelky Městských 
technických služeb Bílina. 
 
354  
Uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Památníkem 
Lidice, příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky jako vypůjčitelem, kdy 
předmětem smlouvy je zapůjčení výstavy Ohlasy lidické tragédie ve světě a výstavy 
Tragédie Lidic. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
355  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu č. BVB/02/2018 mezi městem Bílinou jako stranou budoucí povinnou 
a manželi Ivetou a Vladimírem Marešovými jako stranou budoucí oprávněnou z věcného 
břemene týkající se stavby s názvem „NTL přípojka plynu pro p. č. 1621, k. ú. Bílina“, která 
se dotkne pozemku v majetku města Bíliny, a to p. č. 1461/1 k. ú. Bílina. Věcné břemeno 
bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou 
částku 100 Kč/m2 (bez DPH). Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
356  
Podání dvou žádostí o dotaci z 68. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 
vyhlašované pro integrované projekty komunitně vedeného místního rozvoje na projekty 
s názvem „ZŠ Lidická – odborné učebny a bezbariérové řešení školy“ a „ZŠ Za Chlumem – 
odborná učebna a bezbariérové řešení školy“. 
 
357  
Návrh financování projektu „Animoterapie v HNsP“, kdy se město Bílina bude podílet na 
spolufinancování nákladů v celkové výši 63.303 Kč na pořízení oplocení, přístřešku 
a vybavení přístřešku nad rámec příspěvku nadace ČEZ, dále na pořízení ovcí a na nákupu 
steliva, krmiva a služeb veterináře za první rok projektu. 
 
358  
Uzavření dohody o ochraně informací mezi městem Bílina jako poskytovatelem a společností 
BDO Advisory, s. r. o., jako zájemcem, pro potřeby provedení veřejné zakázky: Zpracování 
analýzy a návrh opatření na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. Podpisem dohody pověřuje starostu města.  
 
359  
Právní jednání starosty dle § 41 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. (o obcích) spočívající 
v uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací, jejímž předmětem je Výstavba 
přetlakové tenisové haly, Bílina – Kyselka, Mostecké předměstí, Kyselská ulice, 
č. parc. 1912/1, která byla uzavřena 27.03.2018, dle usnesení Rady města Bíliny č. 210 
z 27.02.2018, jímž bylo rozhodnuto o pověřený starosty města podpisem smlouvy o dílo, a to 
mezi obchodní společností Techtex, s. r. o., IČO: 25927329, sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 
182 00 Praha 8, jako zhotovitelem a městem Bílina jako objednatelem, když rovněž souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě uvedenými. 
 
360  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 23, 
Bílina, přízemí o celkové výměře 342,62 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu 
z prostor sloužících podnikání tj. 250 Kč/m2/rok pro účel využití jako zřízení zařízení 
staveniště pro stavbu, s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu určitou do doby dokončení 
stavby.  
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361  
Žádost paní Zdeňky Zelinkové a paní Věry Šlajchrtové o udělení souhlasu, v souladu s čl. 4 
obecně závazné vyhlášky č. 6/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a zlepšení vzhledu města, a to s umísťováním předmětů sloužících k odpočinku a rekreaci 
(lavice, lavičky, židle), a to na veřejných prostranstvích v místě trvalého bydliště žadatele, 
tj. před vchodem M. Švabinského 650 a A. Sovy 626, v období od 01.04.2018 do 
31.10.2018. Předměty sloužící k odpočinku a rekreaci budou na veřejném prostranství 
umístěny pouze v době přítomnosti majitele souhlasu a z veřejného prostranství budou 
odstraněny nejpozději do 22:00 hod., kdy nastává noční klid. Tento souhlas je vydáván 
s ohledem na to, že výše uvedené žadatelky mají trvalé bydliště na adrese M. Švabinského 
650 a A. Sovy 626, jsou vlastníky bytu na této adrese, mají nájemní smlouvu na dobu 
neurčitou, minimálně však na dobu 1 roku, u těchto město Bílina neeviduje neuhrazené 
platby. Odbor dopravy - úsek správní činnosti a Městská policie v Bílině nemají u daných 
osob v evidenci žádný záznam o spáchaném přestupku. V případě, kdy dojde ze strany výše 
uvedených žadatelek k porušení podmínek, za kterých je daný souhlas udělen (tj. trvalé 
bydliště, vlastnictví bytu, uhrazené pohledávky, nespáchání přestupku), tento souhlas 
pozbývá účinnosti k datu porušení dané podmínky. 
 
362  
Investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 
100 Kč/běžný metr s tím, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě bude předložena k projednání rady města po doručení potřebných podkladů. 
 
363  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Bc. Oldřichem Jedličkou, 
DiS., jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je notebook DELL s inv. číslem MUBIH000V5F3 
v celkové pořizovací ceně 14.403,22 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou 
(po dobu výkonu funkce vypůjčitele jakožto vedoucího odboru dopravy MěÚ Bílina), 
s účinností ode dne podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 

III. souhlasí 
 
364  
S použitím znaku města v katalogu požárních stanic České republiky. Znak města bude 
použit v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 o městských 
symbolech a jejich užívání. Znak lze užívat v barevném i monochromním provedení 
v podobě dané popisem dle čl. I této vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem. 
 

IV. zamítá 
 
365  
Žádost pana Jiřího Adamce o pronájem pozemku p. č. 872/2 k. ú. Bílina. 
 
 

V.  rozhodla 
 
366  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu společnosti HaskoningDHV Czech Republic, 
s. r. o., 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 „Zpracování Změny č. 1 Územního plánu 
Bílina“. 
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367  
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 „Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka, Koupaliště 
Kyselka, Minigolfu a Letního kina na Kyselce v Bílině“. 
 
368  
Vypsat zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby na projekt „Elektronické služby města 
Bílina“ zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek. 
 
369  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Rekonstrukce zahradní 
terasy „U Kádi“, je nabídka společnosti Develop plus, s. r. o., Most. Zároveň pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 
370  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Rekonstrukce chodníku 
v ulici Jenišovská, Bílina“, je nabídka společnosti HERKUL, a. s., Obrnice. Zároveň pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 
371  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Vybudování parkovacích 
stání v lokalitě Sídliště U Nového nádraží 690–702, Bílina“, je nabídka společnosti HERKUL, 
a. s., Obrnice. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 
 

VI. projednala 
 
372  
Žádost pana Jana Šámala, Slatina 34, 341 01 Slatina, ohledně nabídky budoucí spolupráce 
při sběru plastového odpadu ve městě Bílina a budoucí spolupráci nevylučuje. 
 

VII. ruší 
 
373  
Pracovní skupinu pro výkup bytů na Teplickém Předměstí, zřízenou radou města 17.05.2016 
usnesením č. 523. 
 

VIII. pověřuje 
 
374  
Odbor nemovitostí a investic zajištěním oddizolování garáží s tím, že následně dojde 
k vypořádání s vlastníky garáží. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
 
375  
Usnesení zastupitelstva města č. 7 z 15.02.2018, kterým bylo schváleno právní jednání 
starosty dle § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích) spočívající v uzavření darovací 
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smlouvy, která byla uzavřena 24.10.2017 dle usnesení Zastupitelstva města Bíliny č. 92 
z 22.06.2017, jímž bylo rozhodnuto ve smyslu ust. § 85 a zák. č. 128/2000 Sb. (o obcích) 
o nabytí pozemku (bezúplatnému převodu), pozemku parcelní číslo 1932/13, zapsaném na 
LV č. 7273 v k. ú. Bílina, a to mezi BALMED Praha, státní podnik, IČO: 25125877, sídlem 
Lysolajské údolí 15/53, 165 00 Praha 6, jako dárcem (převodcem) a městem Bílina jako 
obdarovaným (nabyvatelem), když rovněž souhlasí s podmínkami v této smlouvě uvedenými. 
 
 

X.  projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
376  
Rozpočtovou změnu č. 47/2018 – přijetí neinvestiční dotace ve výši 113.600 Kč od 
Ústeckého kraje jako doplatek dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2018 
ve spádové oblasti města Bíliny. 
 
377  
Rozpočtovou změnu č. 54/2018 – přijetí zálohy na neinvestiční dotaci od Ministerstva práce 
a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Tvorba strategických 
dokumentů města Bílina“ ve výši 1.834.731,38 Kč a předfinancování projektu ve výši 
1.883.000 Kč z přebytku hospodaření. 
 
378  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílinou jako obdarovaným a BALMED Praha, 
státní podnik, IČO: 25125877, sídlem Lysolajské údolí 15/53, 165 00 Praha 6 jako dárcem, 
kdy předmětem smlouvy je darování pozemku p. č. 1932/13 o výměře 1.439 m2 k. ú. Bílina. 
Podpisem darovací smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
379  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Jiřím Bullou jako kupujícím, 
kdy předmětem smlouvy je prodej části pozemku p. č. 704 o výměře 523 m2 k. ú. Bílina, na 
základě geometrického plánu č. 3032-017/2018 vyhotoveného Ing. Stanislavou Urbánkovou, 
V Kopečku 159, 434 01 Most - Vtelno, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého 
posudku č. 12/20612/2018 vyhotoveného Ing. Janem Dvořákem, za cenu 90 Kč/m2 tj. celkem 
47.070 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 
 
380  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manžely Stanislavem 
a Věrou Zvešperovými, bytem v Bílině, Hasičská 248/4, jako kupujícími, kdy předmětem 
smlouvy je prodej pozemku p. č. 1692/1 o výměře 259 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu 49.210 
Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 25/20625/2018 vyhotoveného Ing. Janem 
Dvořákem. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
381  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1005/4 o výměře cca 545 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 
a stanovenou znaleckým posudkem, který si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady.  
 
382  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 180.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem, na projekt „Terénní 
protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny v roce 2018“. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostu města. 
 
383  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby v roce 2018 ve spádové oblasti města Bíliny uzavřené mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem dotace a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
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Bílina jako příjemcem dotace. Předmětem dodatku je poskytnutí doplatku dotace ve výši 
113.600 Kč na zajištění lékařské pohotovostní služby. Podpisem dodatku doporučuje pověřit 
1. místostarostku města pro věci neinvestiční. 
 
384  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby v roce 2018 ve spádové oblasti města Bíliny, uzavřené mezi Ústeckým 
krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace. Předmětem 
dodatku je poskytnutí doplatku dotace ve výši 113.600 Kč na zajištění lékařské pohotovostní 
služby. Podpisem dodatku doporučuje pověřit 1. místostarostku města pro věci neinvestiční.  
 
385  
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku, dle návrhu předloženého odborem dotací 
a projektů. 
 
386  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem, na projekt „Linka 
duševní tísně 2018“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 
387  
Dodatek č. 3, který doplňuje a upřesňuje činnosti uvedené ve zřizovací listině Městských 
technických služeb Bílina, příspěvková organizace. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
388  
Žádost pana Lukáše Prinze o prodej pozemků p. č. 269/277 o výměře 107 m2, části p. č. 
269/191 o výměře cca 985 m2 a části p. č. 336/2 o výměře cca 585 m2 vše k. ú. Bílina. 
 
389  
Žádost paní Liudumily Kosteley o prodej pozemku p. č. 2190/17 k. ú. Bílina. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
390  
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu 
„Tvorba strategických dokumentů města Bílina” vedený pod registračním číslem 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007420. 
 
 

XIII. předkládá zastupitelstvu města k projednání 
 
391  
Strategii pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické Předměstí. 
 
 

XIV. stahuje z programu 
 
392  
Žádost o zrušení sankce z prodlení díla společnosti STATUM, s. r. o., z prodlení díla „PD – 
Stavební úpravy stanice LDN C ve 3. NP“. 
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393  
Práce provedené na stavbě „Rekonstrukce bytů č. 1 a č. 2, Břežánská č. p. 49, Bílina“ nad 
rámec projektové dokumentace. 
 
394  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Regulační stanice 
plynu, Bílina – Kyselka“. 
 

XV. bere na vědomí 
 
395  
Splnění usnesení rady města 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. 
 
396  
Splnění usnesení rady města č. 154 z 27.02.2018, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy 
uloženo provést místní šetření a následné vyhotovení zprávy ve věci možné realizace 
propojení společné stezky pro chodce a cyklisty po levém břehu řeky Bíliny, a to od ulice 
Břežánská do Sídliště U Nového nádraží s tím, že místo svislého dopravního značení bude 
použito značení vodorovné. 
 
397  
Splnění usnesení rady města č. 245 z 20.03.2018, kdy vedoucímu odboru nemovitostí 
a investic bylo radou města uloženo prověřit možnost přednostní realizace vybudování nové 
regenerační nádrže v plavecké hale dle v současné době připravované projektové 
dokumentace, a zároveň bere na vědomí informaci o dalším postupu odboru nemovitostí 
a investic při řešení výměny stávající regenerační nádrže. 
 
398  
Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu, konané 21.03.2018 – vodorovné 
značení. 
 
399  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané z 20.03.2018. 
 
400  
Plnění úkolu ze zápisu rady města z 30.01.2018. 
 
401  
Informaci o rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 
200.000 Kč na projekt „Animoterapie v HNsP“. 
 
402  
Přijetí petice k odstranění lavičky z parku v ulici M. Švabinského 602, 603, 643, 644, 645 
a zároveň ukládá ředitelce odstranění těchto laviček. 

 

 
Vendula Vodičková v. r.  
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 


