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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 11. schůze v roce 2018, 
konané 2. května 2018 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
150 ONI   20.03. 
151 ONI   20.03. 
293  Taj.   10.04. 
1116 Taj. (ONI)  31.03. 
1158  Taj. (ONI)  31.03. 
952 OSÚaŽP  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. 
373 ONI   30.06. 
41 Taj.    30.06. 

 
Splněná usnesení č.: 152, 679, 1377, 40 
 
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 
 
413  
Tajemníkovi městského úřadu připravit návrh smlouvy o zprostředkování burzovních 
komoditních obchodů na zprostředkování nákupu dodávky elektřiny v napěťové hladině 
nízkého napětí a dodávky plyn pro organizace města a městský úřad pro rok 2019 až 2020. 

Taj. – 12.06. 
 

II. schvaluje 
 

414  
Rozpočtovou změnu č. 58/2018 – navýšení rozpočtu Městské knihovně Bílina, organizační 
složce města, o dotaci z dotačního programu Ministerstva kultury – VISK 3 – „Přechod 
z knihovního systému Clavius na systém Tritius“ ve výši 210.000 Kč. 
 

415  
Rozpočtovou změnu č. 59/2018 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu 
Městské knihovny Bílina, organizační složky města na spoluúčast na projektu VISK 3 – 
„Přechod z knihovního systému Clavius na systém Tritius“ v celkové výši 133.000 Kč.  
 

416  
Rozpočtovou změnu č. 60/2018 – navýšení rozpočtu organizační složce města Informační 
centrum Bílina o částku ve výši 200.000 Kč na nákup zboží určeného k prodeji. Bude 
hrazeno z odvedených příjmů za prodej zboží informačního centra. 
 

417  
Rozpočtovou změnu č. 61/2018 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace ve výši 20.000 Kč na uskutečněný výjezd na lyžařský 
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výcvik, kterého se účastnilo 20 žáků. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské 
výcviky. 
 
418  
Rozpočtovou změnu č. 62/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic, z akce 16–13 „Reko Černý kůň“ ve výši 600.000 Kč 
na údržbu bytového fondu. 
 
419  
Rozpočtovou změnu č. 63/2018 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Maxe Švabinského 
664, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci – 2. zálohovou platbu na projekt s názvem 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“ ve výši 176.918,40 Kč. 
 
420  
Rozpočtovou změnu č. 64/2018 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
9.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Dětským domovem a Školní jídelnou, 
Tuchlov 47, příspěvkovou organizací, jako příjemcem na úhradu již vynaložených nákladů na 
akci „Nejmilejší koncert“, která se uskutečnila 25.04.2018 v Kulturním domě Fontána v Bílině. 
Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje 1. místostarostku města pro 
věci neinvestiční. 
 

421  
Rozpočtovou změnu č. 67/2018 – přesun finančních prostředků ve výši 534 000 Kč, v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic, na opravu regulační stanice lázně.  
 
422  
Rozpočtovou změnu č. 68/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy na projektovou 
dokumentaci ve výši 313.000 Kč na akci „PD elektroinstalace v HNsP“. 
 

423  
Rozpočtovou změnu č. 70/2018 – přesun finančních prostředků ve výši 245.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic na zajištění akce č. 18–61 „Obchodní 
dům Praha – informační systém“ z akce 16–13 „Reko Černý kůň“. 
 

424  
Rozpočtovou změnu č. 71/2018 – přesun finančních prostředků ve výši 200.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic na zajištění akce č. 18–62 „Oplocení 
DPS č. p. 582/27“ z akce 16–13 „Reko Černý kůň“. 
 

425  
Rozpočtovou změnu č. 72/2018 – přesun pojistného plnění za opravu podlahy v tělocvičně 
ZŠ Aléská ve výši 99.000 Kč do rozpočtu odboru nemovitostí a investic. 
 

426  
Rozpočtovou změnu č. 73/2018 – uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
8.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a panem Jindřichem Luňákem jako 
příjemcem na náklady spojené s ozvučením a osvětlením muzikálu „Jakoubek“, který se 
koná 18.05.2018–20.05.2018 na hradě v Kostomlatech pod Milešovkou. Bude hrazeno z 
rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

427  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a panem Jakubem Jaklem jako příjemcem na náklady spojené s 
pořádáním akce „Setkání přátel vozů Citroen“ – 6. ročník, která se koná 13.07.2018–
15.07.2018 v Bílině. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
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428  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Automotosport Osek, z. s., jako příjemcem na úhradu 
příjemcem proplacených nákladů za nákup pohárů pro závodníky Krušnohorského poháru, 
který se uskutečnil 14.04.2018 v Bílině. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
 
429  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.550 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem ”PRO – AKTIV, z. s.“ jako příjemcem na úhradu příjemcem 
proplacených nákladů spojených s uspořádáním jarního florbalového turnaje mladších žáků, 
který se uskutečnil 22.04.2018 v Zelené hale v Bílině. Bude hrazeno z rezervy sportu. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
430  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a panem Romanem 
Šebkem, IČ 42110921, jako dárcem na přijetí věcného daru ve výši 2.100 Kč ve formě vína 
na slavnostní vernisáže pořádané Informačním centrem Bílina v Galerii Pod Věží. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
 
431  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi paní Jitkou Musilovou, bytem 
Tyršova 320, 418 01 Bílina, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 
Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 
46, parcela číslo 75, KÚ Bílina, 1. patro o celkové výměře 37,82 m2 pro využití jako 
poskytování služeb – manikúra, nehtová modeláž 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 s účinností od 01.06.2018. Podpisem pověřuje starostu 
města Bíliny. 
 
432  
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 ul. 5. května 269/74 s paní Lenkou Šragovou, na dobu 
určitou jednoho roku. 
 
433  
Uzavření smlouvy na provádění vnitřní ostrahy objektu Městského úřadu Bílina a informační 
služby pro veřejnost mezi městem Bílina jako poskytovatelem a společností DISCRET TS, 
s. r. o., jako zájemcem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
434  
Zřízení 2 pracovních míst pro APK a jedné dohody o provedení práce pro mentora v rámci 
projektu MVČR „Bílina – asistent prevence kriminality 2018–2020“ od 14.05.2018 
do 31.12.2020 a současně zřízení 6 pracovních míst pro APK a jedné dohody o provedení 
práce pro mentora v rámci projektu z Operačního programu Zaměstnanost „Asistenti 
prevence kriminality v Bílině“ od 01.07.2018 do 30.06.2021. 
 
435  
Záměr pronájmu pozemků p. č. 2150/2 (zahrada/zemědělský půdní fond) o výměře 277 m2 
v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2148/2 2 (zahrada/zemědělský půdní fond) o výměře 136 m2 
v k. ú. Bílina. 
 
436  
Uzavření smlouvy o nájmu mezi Městskými technickými službami Bílina, jako 
pronajímatelem a městem Bílina, jako nájemcem, dle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., na dobu 
určitou do 22.03.2035. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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437  
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 1.366,20 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
438  
Uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb mezi městem Bílina jako 
zaměstnavatelem a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Pražská 206/95, 
41801 Bílina, jako poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 
 
439  
Uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb mezi městem Bílina jako 
zaměstnavatelem a MUDr. Jaroslavem Čermákem, všeobecným praktickým lékařem, se 
sídlem Za Chlumem 733/2, 418 01 Bílina jako poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
440  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Mgr. Petrem 
Butkovičem jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku parcel č. 1838/1 
o výměře cca 727 m2 k. ú. Bílina, za účelem uskladnění stavebního materiálu, za cenu dle 
směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 3 
635 Kč. Vzhledem k tomu, že pronájem bude pouze na 6 měsíců, nájemné bude činit 1.818 
Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
441  
Zadávací dokumentaci a přílohy zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Koncepce rozvoje 
veřejného osvětlení města Bílina“. 
 
442  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – notebook (datum pořízení 29.12.2011), 
za prodejní cenu 1.273 Kč, panu Ing. Jaroslavu Burešovi, MBA. 
 
443  
Zvýšení pracovního úvazku na pracovní pozici „programový pracovník“ z úvazku 0,75 
na úvazek 1,0 s platností od 03.05.2018. Celkový počet zaměstnanců v Kulturním centru 
Bílina zůstává 8. 
 
444  
Zahraniční služební cestu do města Jaraczewo (Polsko), která se uskuteční od 18. do 21. 
května 2018 za účasti paní Venduly Vodičkové, místostarostky města, Mgr. Aleše Tallowitze, 
člena rady města. 
 

445  
Stanoviska bytové komise dle zápisu z 18.04.2018, vyjma bodu 2 e) a 3 a). 
 
446  
Změnu schváleného termínu konání rady města z úterý 22.05.2018 na čtvrtek 17.05.2018. 
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III.  neschvaluje 
 

447  
Návrh postupu při zadání zakázky na služby s názvem Snižování energetické náročnosti 
budov, čištění a údržba otopných soustav v objektech v majetku města, a to v objektu ZŠ 
Za Chlumem v Bílině. 
 
448  
Návrh postupu při zadání zakázky na služby s názvem Snižování energetické náročnosti 
budov, čištění a údržba otopných soustav v objektech v majetku města, a to v objektu ZŠ 
Aléská v Bílině. 
 
449  
Návrh postupu při zadání zakázky na služby s názvem Snižování energetické náročnosti 
budov, čištění a údržba otopných soustav v objektech v majetku města, a to v objektu 
Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina. 

 
IV. souhlasí 

 
450  
S realizací projektu s názvem „Duhová škola 2018–2020“, který bude realizován na Základní 
škole Bílina, Lidická 31/18, v období 01.09.2018–31.08.2020. 
 

451  
S navýšením rozpočtu Městských technickým službám Bílina v částce 566.000 Kč na odpisy 
dlouhodobého hmotného majetku na rok 2018. 
 

452  
S navrženým postupem odboru nemovitostí a investic – nechat nainstalovat stožár veřejného 
osvětlení k přechodu současně s realizací rekonstrukce ulice 5. května, kdy dojde také 
ke kompletní výměně veřejného osvětlení v celé ulici. 
 

V.  rozhodla 
 

453  
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 dodávky „Datové úložiště“. 
 

454  
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 dodávku „Dodání 4 ks reproboxů a 2 ks speciálních rámů 
na zavěšení” pro Kulturní centrum Bílina. 
 

455  
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 ochozu 
radniční věže MěÚ Bílina“. 
 

456  
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Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na služby zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Koncepce rozvoje veřejného 
osvětlení města Bílina“. 
 

457  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na projekční práce pro „Opravu elektroinstalace 
HNsP, Bílina“ přímým zadáním firmě RELAN, s. r. o., U Pivovaru 3, 415 01 Teplice. 
 

458  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Havarijní stav budovy – 
regulační stanice plynu, Bílina – Kyselka“ přímým zadáním firmě Diomonta, s. r. o., Praha 7, 
Dělnická 213/12, IČ: 02359031. 
 

459  
Zveřejnit zadávací dokumentaci k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na 
stavební práce pod názvem „Stavební úpravy části 3. NP budovy „C“ HNsP v Bílině (1.–3. 
etapa)“, zadávanou dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších právních předpisů, v souladu s § 53, ve zjednodušeném podlimitním řízení.  
 
460  
Zveřejnit zadávací dokumentaci k podání nabídek na veřejnou nadlimitní zakázku na 
dodávky pod názvem „Modernizace jevištní technologie Městského divadla Bílina“, 
zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
právních předpisů, v souladu s § 56 v otevřeném řízení. 
 

461  
Zadat plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce komunikací v ulici 
5. května – Bílina – Újezd“ zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, vybranému dodavateli HERKUL, a. s., Obrnice, IČ: 25004638. Zároveň pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 

462  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení v lokalitě Bezovka – Bílina“, společnosti Bilfinger Euromont, a. s., formou 
přímého zadání. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 

463  
Uzavřít smlouvu o likvidaci telefonní hovorny na Mírovém náměstí, mezi městem Bílina 
a společností O2 Czech Republic, a. s. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 

464  
Zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce zahradní terasy 
U Kádi“. 
 

VI. jmenuje 
 

465  
Konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 
Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace v tomto složení: 
Mgr. Eva Böhmová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Bílina, člen 
určený zřizovatelem – předseda konkursní komise – paní Vendula Vodičková, 
1. místostarostka města Bíliny, člen určený zřizovatelem – Mgr. Alena Zábojníková, 
samostatná referentka oddělení organizací a koncepcí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, člen určený ředitelem krajského úřadu – 
Mgr. Josef Forman, ředitel Základní školy, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace, 
odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu 
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příslušné školy nebo školského zařízení – Mgr. Veronika Horová, pedagogický pracovník 
Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace – Mgr. 
Stanislava Kudrmannová, školní inspektorka České školní inspekce, Ústecký inspektorát – 
Mgr. Martina Fryčová, členka školské rady při Základní škole, Bílina, Lidická 31/18, okres 
Teplice, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 1 odst. 1 
a v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích.  
 

466  
Konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 
Domu dětí a mládeže Bílina v tomto složení: – Mgr. Eva Böhmová, vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu Městského úřadu Bílina, člen určený zřizovatelem – předseda konkursní 
komise – paní Vendula Vodičková, 1. místostarostka města Bíliny, člen určený zřizovatelem 
– Ing. Klára Laňková, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, člen určený ředitelem krajského 
úřadu – Mgr. Eva Hrbáčková, ředitelka Domu dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 
1006, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti 
školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení – Bc. Věra Ryjáčková, 
pedagogický pracovník Domu dětí a mládeže Bílina – Mgr. Martina Hrdá, školní inspektorka 
České školní inspekce, Ústecký inspektorát, V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 1 
odst. 1 a v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích. 
 

467  
Konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 
Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace v tomto 
složení: Mgr. Eva Böhmová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu 
Bílina, člen určený zřizovatelem – předseda konkursní komise – paní Vendula Vodičková, 1. 
místostarostka města Bíliny, člen určený zřizovatelem – Mgr. Alena Zábojníková, samostatná 
referentka oddělení organizací a koncepcí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, člen určený ředitelem krajského úřadu – Mgr. Josef Forman, ředitel 
Základní školy, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní 
správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo 
školského zařízení – Mgr. Milena Maryšková, pedagogický pracovník Základní školy, Bílina, 
Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace – Mgr. Stanislava Kudrmannová, 
školní inspektorka České školní inspekce, Ústecký inspektorát – Ing. Ladislav Kvěch, 
předseda školské rady při Základní škole, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace, V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 1 odst. 1 
a v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích. 
 

468  
Konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 
Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace v tomto složení: – Mgr. Eva 
Böhmová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Bílina, člen určený 
zřizovatelem – předseda konkursní komise – paní Vendula Vodičková, 1. místostarostka 
města Bíliny, člen určený zřizovatelem – Bc. Pavla Pospíšilová, samostatná referentka 
oddělení organizací a koncepcí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, člen určený ředitelem krajského úřadu – Ing. Marcela Dvořáková, ředitelka 
Mateřské školy, Hrobčice, okres Teplice, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní 
správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo 
školského zařízení – paní Jiřina Ondráková, pedagogický pracovník Mateřské školy Bílina, 
Síbova 332, příspěvková organizace – Mgr. Martina Hrdá, školní inspektorka České školní 
inspekce, Ústecký inspektorát, V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
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128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 1 odst. 1 
a v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích. 
 

469  
Konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 
Základní umělecké školy Gustava Waltera v tomto složení: – Mgr. Eva Böhmová, vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Bílina, člen určený zřizovatelem – 
předseda konkursní komise – paní Vendula Vodičková, 1. místostarostka města Bíliny, člen 
určený zřizovatelem – Ing. Kláru Laňkovou, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, 
odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, člen určený 
ředitelem krajského úřadu – paní Jiřinu Němcovou, ředitelku Základní umělecké školy, 
Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace 
a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení – Mgr. 
Miroslav Mužík, pedagogický pracovník Základní umělecké školy Gustava Waltera – Mgr. 
Jaroslava Boudová, školní inspektorka České školní inspekce, Ústecký inspektorát, 
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 1 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 2 
odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.  
 

470  
Konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 
Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace v tomto složení: – Mgr. Eva 
Böhmová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Bílina, člen určený 
zřizovatelem – předseda konkursní komise – paní Vendula Vodičková, 1. místostarostka 
města Bíliny, člen určený zřizovatelem – Bc. Pavla Pospíšilová, samostatná referentka 
oddělení organizací a koncepcí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, člen určený ředitelem krajského úřadu – Ing. Marcelu Dvořákovou, ředitelku 
Mateřské školy, Hrobčice, okres Teplice, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní 
správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo 
školského zařízení – paní Kamilu Nováčkovou, pedagogický pracovník Mateřské školy 
Bílina, Čapkova 869, okres Teplice, příspěvková organizace – Mgr. Martina Hrdá, školní 
inspektorka České školní inspekce, Ústecký inspektorát, V souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, dle ust. § 1 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. 
 

VII. pověřuje 
 

471  
Paní Ivetu Richterovou, pracovnici odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Bílina, 
funkcí tajemníka komise pro konkursní 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 .Tajemník není členem konkursní komise. 
 

VIII. stanovuje 
 
472  
Výši měsíčního platu pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílina k výpočtu 
nemocenského za kalendářní den pro uznání dočasně práce neschopného nebo nařízení 
karantény v důsledku podílení se v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění 
záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva, kteří byli 
povolaní operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému, a to 
ve výši 19.100 Kč/měsíc. 
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
473  
Rozpočtovou změnu č. 56/2018 – přijetí neinvestiční dotace z kapitoly Úřadu vlády ČR 
v dotačním programu Podpora terénní práce pro rok 2018, ve výši 300.000 Kč. 
 
474  
Odpis zmařených investic za období roků 2010–2016 v celkové výši 2.206.928 Kč, vč. DPH 
do nákladů. 
 

X. stahuje z programu 
 

475  
Žádost SK HC Draci Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace na II. Národní hokejovou 
ligu ČR – Play off v roce 2018. 
 
476  
Zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů na rok 2018. 
 
477  
Žádost paní Hany Ježkové o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost rockového sboru 
Melodica v roce 2018. 
 
478  
Žádost paní Hany Ježkové o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu Talk show 
Ježkovy voči v roce 2018. 
 
 

XI.  bere na vědomí 
 

479  
Částečné plnění usnesení rady města č. 373 z 04.04.2017, kterým bylo uloženo vedoucímu 
odboru nemovitostí a investic zajistit geodetické zaměření a legalizace užívání pozemků 
na Pražském Předměstí. Zároveň prodlužuje termín plnění na zajištění geodetického 
zaměření a legalizaci užívání pozemků do 30.06.2018. 
 
480  
Splnění usnesení č. 679 z 11.07.2017, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zadat kontrolu aktualizace projektové 
dokumentace na komunikaci pro chodce, ul. Jenišovská, Bílina, zpracovanou Josefem 
Lágnerem v roce 2017, společnosti AZ Consult, s. r. o., Ústí nad Labem. 
 
481  
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. 
 
482  
Splnění usnesení č. 1377 z 19.12.2017 a č. 40 z 30.01.2018, kterými bylo uloženo 
tajemníkovi městského úřadu 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. 
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483  
Plnění usnesení č. 150 z 27.02.2018, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic 
uloženo provést místní šetření za účelem zjištění technického stavu poškozeného chodníku 
u objektu č. p. 703, ulice Pivovarská. Ze závěru této kontroly následně vyvodit další postup.  
 
484  
Splnění usnesení č. 252 z 21. března 2017, ve kterém souhlasila s návrhem postupu odboru 
nemovitostí a investic pro řešení problematiky snižování energetické náročnosti budov, 
čištění a údržba otopných soustav v objektech v majetku města. 
 
485  
Splnění usnesení č. 152 z 27.02.2018, kterým bylo vedoucímu odboru nemovitostí a investic 
uloženo prověřit možnost instalace přídavného světelného tělesa na stávající stožár 
veřejného osvětlení, umístěný v prostoru křížení ulice 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. 
 
486  
Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci nemožnosti splnění části usnesení rady města 
č. 396 ze dne 10.04.2018, kdy byl radou města vysloven návrh na označení společné stezky 
pro chodce a cyklisty, v úseku levého břehu řeky Bíliny, a to od ulice Břežánská do Sídliště 
U Nového nádraží, za využití vodorovného dopravního značení, kdy toto není upraveno 
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích. 
 
487  
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí ohledně převodu služebního vozidla VW 
CADDY, 1.6 benzín a LPG, RZ 7U0 5110 z Městské policie Bílina na Pečovatelskou službu 
Bílina, a to od 03.05.2018. 
 
488  
Žádost spolku FK Bílina, z. s., na kompletní výměnu oplocení hřiště s umělou trávou 
a ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic zajistit podklady pro realizaci akce.  
 
489  
Písemnou zprávu Mgr. Zuzany Bařtipánové, místostarostky města, ze zahraniční pracovní 
cesty – odborné exkurze do Itálie, kterou pořádala společnost ČEZ, a. s., v termínu od 
22.04.2018 do 25.04.2018. 
 
490  
Návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 
2. aktualizace Zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území a neuplatňuje připomínky 
k tomuto územně plánovacímu dokumentu. 
 
491  
Dopis České pošty, s. p., resp. pana Ing. Lukáše Pejřimovského, z 13.04.2018, týkající se 
problematiky parkování před provozovnou České pošty, s. p., umístěné na Mírovém náměstí 
v Bílině. 
 
492  
Pozvání primátora Statutárního města Kladna, Mgr. Milana Volfa, na společné setkání 
představitelů statutárních měst, městských částí, měst, městysů a obcí, týkající se 
zkušeností úřadů s vyhlášením opatření obecné povahy, a zároveň pověřuje paní Vendulu 
Vodičkovou, místostarostku města a zástupce odboru sociálních věcí a zdravotnictví účastí 
na tomto setkání. 
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493  
Pozvání starosty polského města Jaraczewo, pana Dariuse Strugaly, k návštěvě města 
v termínu 18.–21.května 2018 na městské slavnosti. 
 
494  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů MěÚ Bílina za období leden – březen 
2018 a plnění příjmů za toto období. 
 
495  
Zápisy z komise pro investiční akce z 16.04.2018 a 23.04.2018. 
 
496  
Zápisy z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 31.03.2018 a 11.04.2018. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r.   
starosta města 

 
 
 

Vendula Vodičková v. r.   
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 
 


