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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 17. schůze v roce 2018, 
konané 17. července 2018 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
151 ONI   20.03. 
952 OSÚaŽP  30.04. 
329 ONI   22.05. 
330 OSÚaŽP  22.05. 
331 OSÚaŽP  22.05. 
562 ONI   23.05. 
1116 Taj. (ONI)  12.06. 
1158  Taj. (ONI)  12.06. 
497 ONI   12.06. 
1224 OSÚaŽP  30.06. 

41 Taj.    30.06. 
500 OSÚaŽP  17.07. 
568 ONI   17.07. 
569 Taj.   17.07. 
570  ONI   17.07. 
762 OSÚaŽP  14.08. 
764 ONI   14.08. 
765 OSÚaŽP  14.08.  
1103 Taj.   31.08. 
373 ONI   31.08. 
 

                 
 
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 
763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
762  

Vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí provedení šetření v souvislosti 

s tím, zda na Mírovém náměstí u č. p. 44, ve slepé ulici za Krušovickou restaurací 

a v současné době na chodníku nad schodištěm v ulici Bílinská, nedochází k ukládání 

odpadu v rozporu se zákonem o odpadech. V těchto prostorách jsou komunikace znečištěné 

látkami, unikajícími z kontejnerů na komunální odpad, kdy tyto produkují silný zápach v je jich 

okolí. Ze závěru tohoto šetření poté vyvodit další postup, a to s termínem splnění usnesení 

do konání další rady města, tedy do 14.08.2018. 
           OSÚaŽP – 14.08. 

 

763  

Ředitelce Městských technických služeb Bílina, resp. Městským technickým službám Bílina, 

p. o., jako správci komunikací, zajištění provádění pravidelných kontrol technického stavu 

dopravního značení, v rámci kterých bude provedena například výměna zkorodovaných 

dopravních sloupků za nové či provedení nátěru těchto sloupků a upevnění či vyrovnání 

uvolněných dopravních sloupků a dále provádění běžných pravidelných kontrol dopravního 

značení a dopravního zařízení, a to tak, aby byla zajištěna jejich správná funkce, což 

znamená i pravidelný prořez větví stromů a křovisek přerůstajících přes dopravní značení, 

a to z důvodu viditelnosti dopravního značení. 

          MTSB – trvalý 
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764  

Vedoucímu odboru nemovitostí a investic provedení šetření v ulici Bílinská, konkrétně 

u fotbalového hřiště s umělou travnatou plochou, kde není za přechodem pro chodce 

vybudována komunikace pro pěší, která by umožňovala propojení a snazší přístup 

ke společné stezce pro chodce a cyklisty, za mostkem přes řeku Bílinu. Ze závěru tohoto 

šetření poté vyvodit další postup, a to s termínem splnění usnesení do konání další rady 

města, tedy do 14.08.2018. 

ONI – 14.08. 
765  

Vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí provedení šetření v prostoru 

uměle vytvořené nádrže za garážemi v Bílině – Chudeřicích, za ul. Sadová, kde přímo 

ve vodě nádrže i v jejím okolí je viditelný, stále se zvyšující nárůst nebezpečného odpadu. 

Ze závěru tohoto šetření poté vyvodit další postup vedoucí k eliminaci ohrožení životního 

prostředí, a to s termínem splnění usnesení do konání další rady města, tedy do 14.08.2018. 

Vedoucímu odboru dopravy provedení šetření v prostoru plochy před bílinským hasičským 

záchranným sborem, konkrétně v místě, kde z okapového svodu budovy HZS Bílina vtéká 

dešťová voda otvorem v poškozené komunikaci pod zem, což tvoří nebezpečné místo 

pro chodce. Ze závěru tohoto šetření poté vyvodit další postup, a to s termínem splnění 

usnesení do konání další rady města, tedy do 14.08.2018. 
           OSÚaŽP – 14.08. 

 

II. revokuje 
 
766  

Usnesení rady města č. 740 z 28.06.2018, kterým bylo schváleno udělit výjimku při oddávání 

svatebního obřadu  v termínu 

10.08.2018 pro zastupitele Josefa Horáčka a zároveň použití závěsného odznaku členem 

zastupitelstva města, viz usnesení č. 826. 

III. schvaluje 
 
767  

Rozpočtovou změnu č. 111/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí v celkové výši 35.000 Kč 

z veterinární péče na ostatní zájmovou činnost pro zajištění řádné péče o zvěřní políčka 

včetně technického vybavení. 

 
768  

Rozpočtovou změnu č. 113/2018 – přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2018 

ve výši 400.000 Kč. 

769  

Rozpočtovou změnu č. 114/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu z odboru stavební úřad a životní prostředí ve výši 85.540 Kč do rozpočtu odboru 

správní a vnitřních věcí na nákup programového vybavení pro odbor stavební úřad a životní 

prostředí. 

770  

Rozpočtovou změnu č. 115/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 

12.000 Kč odboru nemovitostí a investic. 
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771  

Rozpočtovou změnu č. 116/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD ve výši 

83.000 Kč odboru nemovitostí a investic. 

772  

Rozpočtovou změnu č. 117/20108 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 30.000 Kč na opravy hromosvodů v areálu 

Lázně Kyselka. 

 
773  

Rozpočtovou změnu č. 120/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce 16–13 na akci 18–67 „Spoluúčast – oprava zdi 

pod zámkem“ ve výši 311.000 Kč. 

774  

Rozpočtovou změnu č. 121/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu z odboru nemovitostí a investic na odbor školství, kultury a sportu ve výši 

120.000 Kč k financování setkání představitelů partnerských měst v rámci oslav 1025 let 

města Bíliny a Dne horníků. 

775  

Rozpočtovou změnu č. 122/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu z odboru nemovitostí a investic na navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Maxe 

Švabinského 664, příspěvkové organizaci, ve výši 200.000 Kč na opravy a udržování.  

776  

Rozpočtovou změnu č. 123/2018 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Aléská 270, 

okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 66.000 Kč na výjezd do školy v přírodě, který 

se uskutečnil v termínu 10.06.2018 –17.06.2018. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě 

a lyžařské výcviky. 

777  

Rozpočtovou změnu č. 124/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu z odboru nemovitostí a investic na navýšení rozpočtu organizační složce Informační 

centrum Bílina o částku ve výši 220.000 Kč na nákup zboží určeného k prodeji, materiál 

a pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku. 

778  

Rozpočtovou změnu č. 125/2018 – navýšení rozpočtu na odpisy na nově pořízený majetek 

v roce 2018 pro organizaci Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace 

ve výši 10.000 Kč a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018 na celkovou 

výši 117.000 Kč. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 

779  

Rozpočtovou změnu č. 126/2018 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu 

ve výši 38.000 Kč na zajištění akce Mezinárodní setkání mládeže. Bude hrazeno 

z finančního daru od spolku Heimat – und Geschichtsverein Zoschen e. V., Leipziger Str. 9, 

062 37 Leuna OT Zoschen. 

780  

Rozpočtovou změnu č. 127/2018 – přijetí nadačního příspěvku Nadace ČEZ ve výši 

200.000 Kč na projekt „Animoterapie v HNsP“. 

781  

Rozpočtovou změnu č. 129/2018 – přijetí peněžních prostředků z dětských klubů při ZŠ 

Lidická ve výši 22.000 Kč. 
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782  

Rozpočtovou změnu č. 130/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce 16–13, Černý kůň – rekonstrukce objektu, 

na akci 17–81, Revitalizace ulic Zámecká a Komenského ve výši 305.000 Kč. 

 
783  

Rozpočtovou změnu č. 131/20108 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 100.000 Kč na akci „Oprava nájezdu chodníku 

u MŠ Za Chlumem“. 

784  

Rozpočtovou změnu č. 132/2018 – přijetí dotace ve výši 358.000 Kč a přesun finančních 

prostředků v rámci schváleného rozpočtu ve výši 70.000 Kč na realizaci 1. části projektu 

„Bílina – Asistenti prevence kriminality 2018–2020“ z programu Prevence kriminality MVČR 

2018. 

785  

Rozpočtovou změnu č. 133/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 200.000 Kč z akce 16–13 Reko Černý kůň, 

na akci „Oprava střechy Mírové nám. č. p. 21“. 

786  

Aktualizovaný rozpočet předškolních, školních a školských příspěvkových organizací: 

Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Základní škola, 

Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, Základní škola, Bílina, 

Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, Mateřská škola Bílina, Maxe 

Švabinského 664, příspěvková organizace, Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, 

příspěvková organizace, Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, Dům 

dětí a mládeže Bílina, Základní umělecká škola Gustava Waltera, Centrální školní jídelna 

Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, k 31.05.2018. 

787  

Návrh odboru nemovitostí a investic k vyřešení dopravy v klidu (parkování) v lokalitě Bílina – 

Chudeřice, a to odkupem pozemků pro uvažovaný záměr, a zároveň pověřuje vedoucího 

odboru nemovitostí a investic vyvolat jednání o odkupu pozemků se společností 

Severočeské doly, a. s. 

788  

Odpis nedobytné pohledávky  ve výši 3.010 Kč za nezaplacený 

nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2017 z důvodu ukončeného dědického řízení. 

789  

Zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 38,21 m2 

na adrese Komenského 38, Bílina, pro účel využití jako společenská místnost. Smlouva 

o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou pět let. 

790  

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou na stavbu „Cyklostezka přes 

Radovesickou výsypku“. Podpisem podmínek spolupráce pověřuje starostu města. 

791  

Zapojení fondu investic pro Mateřskou školu Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, 

v celkové výši 120.000 Kč na pořízení zahradního vybavení – herní loďka se střechou, herní 

loďka bez střechy, vagonek dřevěný se stolečkem a lavička Jednospřeží s vozíkem od firmy 

DŘEVOARTIKL, s. r. o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo. 
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792  

Plat a jeho složky Mgr. Barboře Schneiderové, ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018, dle návrhu vedoucí 

odboru školství, kultury a sportu, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., 

o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

793  

Plat a jeho složky Mgr. Bc. Marii Sechovcové, ředitelce Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, 

okres Teplice, příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018, dle návrhu vedoucí 

odboru školství, kultury a sportu, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., 

o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

794  

Plat a jeho složky Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, s účinností 

od 01.08.2018, dle návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu, v souladu se zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a s nařízením 

vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

795  

Plat a jeho složky Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava Waltera, 

s účinností od 01.08.2018, dle návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu, v souladu se 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

796  

Plat a jeho složky paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, 

příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018, dle návrhu vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací 

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

797  

Plat a jeho složky Bc. Zdeňce Heinrichové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Síbova 332, 

příspěvková organizace, s účinností od 01.08.2018, dle návrhu vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací 

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

798  

Odměnu Mgr. Ivaně Svobodové, ředitelce Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres 

Teplice, příspěvková organizace a Mgr. Evě Flenderové, ředitelce Základní školy, Bílina, 

Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, dle návrhu vedoucí odboru 

školství, kultury a sportu, v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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799  

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a Mysliveckým spolkem Bořeň Bílina, z. s., jako příjemcem na péči o zvěřní 

políčka, včetně odpovídajícího potřebného technického vybavení. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostu města. 

800  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina jako objednavatelem a Tritius Solutions, a. s., jako 

zhotovitelem, na dodávku a instalaci knihovního systému Tritius, včetně servisu a udržovací 

činnosti, na základě žádosti vedoucí Městské knihovny Bílina. Podpisem smluv pověřuje 

starostu města. 

801  

Uzavření smlouvy o postoupení smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů na 

poskytování služeb SMS mezi městem Bílina a společnostmi VIXLab, s. r. o., TOPefekt, 

s. r. o., na základě žádosti vedoucí Městské knihovny Bílina. Podpisem smluv pověřuje 

starostu města. 

802  

Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu 

Geoportálu územně analytických podkladů Ústeckého kraje, mezi Ústeckým krajem 

a obcemi s rozšířenou působností při územně plánovací činnosti na území Ústeckého kraje, 

jehož předmětem je změna termínu povinnosti uhrazení příspěvku z roku 2018 na rok 2019.  

803  

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 2.732,40 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.  

804  

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Bílina jako stavebníkem 

a společností Ředitelství silnic a dálnic ČR jako vlastníkem, jejímž předmětem je vznik práva 

stavebníka provést stavbu – Bílina, přechod přes I/13 u hřiště. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostu města. 

805  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 614 uzavřenou 

mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Physiocare MV, s. r. o., jako nájemcem prostoru 

sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 46, Bílina. Předmětem dodatku č. 1 je 

navýšení zálohových plateb na energie, dle žádosti nájemce, s účinností od 01.08.2018. 

Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 

806  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 494 uzavřenou 

mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem Janem Majerem jako nájemcem, prostoru 

sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 93, 94, Bílina prodejna masa, uzenin 

a potravin. Předmětem dodatku č. 2 je změna otevírací doby a změna adresy sídla firmy dle 

žádosti nájemce, s účinností od 01.08.2018. Podpisem dodatku pověřuje starostu města.  

807  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o ostraze uzavřené mezi HENIG – security servis, s. r. o., 

jako poskytovatelem a městem Bílina jako objednatelem. Předmětem dodatku č. 1 je úprava 

vzájemných práv a povinností smluvních stran při zpracování osobních údajů a jejich 

uvedení do souladu s GDPR, které nabylo účinnosti 25.05.2018. Podpisem pověřuje starostu 

města. 
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808  

Uzavření smlouvy o přeložce vodovodu – Mostecká p. p. č. 2087/1, Bílina, mezi městem 

Bílina jako stavebníkem a společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., Teplice, 

jako vlastníkem, která je podmínkou k vydání kladného stanoviska provozovatele 

k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na stavbu „Chodník Mostecká“. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostu města. 

809  

Uzavření inominátní smlouvy mezi městem Bílina jako stavebníkem a Regionálním muzeem 

Teplice, příspěvková organizace, jako oprávněnou organizací, k provedení záchranného 

archeologického výzkumu pro akci „Revitalizace náměstí, Bílina”. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostu města. 

810  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 13.09.2016 mezi městem Bílina jako 

půjčitelem a panem Mgr. Petrem Kollárem, jako vypůjčitelem, na notebook Lenovo 

s inv. číslem MUBIH000DE8T v celkové pořizovací ceně 13.450 Kč, jehož předmětem je 

prodloužení výpůjční doby (po dobu výkonu funkce ředitele Městské policie Bílina). 

Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 

811  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 23.08.2016 mezi městem Bílina jako 

půjčitelem a panem Erichem Mikou, jako vypůjčitelem, na notebook Lenovo s inv. číslem 

MUBIH000ELXM v celkové pořizovací ceně 29.038 Kč, jehož předmětem je prodloužení 

výpůjční doby (po dobu trvání pracovního poměru vypůjčitele). Podpisem dodatku pověřuje 

starostu města. 

812  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 23.08.2016 mezi městem Bílina jako 

půjčitelem a paní Yvonou Bártovou, jako vypůjčitelem, na notebook Acer s inv. číslem 

MUBIH000E15E v celkové pořizovací ceně 25.190 Kč, jehož předmětem je prodloužení 

výpůjční doby (po dobu trvání pracovního poměru vypůjčitele u Městského úřadu Bílina). 

Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 

813  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 13.09.2016 mezi městem Bílina jako 

půjčitelem a paní Ing. Petrou Krchovou, jako vypůjčitelem, na notebook Lenovo s inv. číslem 

MUBIH000DE9O v celkové pořizovací ceně 13.450 Kč, jehož předmětem je prodloužení 

výpůjční doby (po dobu výkonu funkce technika PCO). Podpisem dodatku pověřuje starostu 

města. 

814  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 13.09.2016 mezi městem Bílina jako 

půjčitelem a Mgr. Radkou Markovou, jako vypůjčitelem, na notebook Lenovo s inv. číslem 

MUBIH000DE63 v celkové pořizovací ceně 13.450 Kč, jehož předmětem je prodloužení 

výpůjční doby (po dobu výkonu funkce manažera prevence kriminality města Bíliny). 

Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 

815  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 12.09.2016 mezi městem Bílina jako 

půjčitelem a paní Ivetou Richterovou, jako vypůjčitelem, na notebook Lenovo s inv. číslem 

MUBIH000DGUD v celkové pořizovací ceně 13.963,50 Kč, jehož předmětem je prodloužení 

výpůjční doby (po dobu výkonu funkce kronikářky města Bílina). Podpisem dodatku pověřuje 

starostu města. 
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816  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – viz žádost číslo MUBI 

25572/2018, jako příjemcem dotace ve výši 9.380 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 

města. 

817  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 28.07.2016 mezi městem Bílina jako 

půjčitelem a paní Danou Machavovou, DiS., jako vypůjčitelem, na notebook Lenovo s inv. 

číslem MUBIH00ELYH v celkové pořizovací ceně 29.038 Kč, jehož předmětem je 

prodloužení výpůjční doby (po dobu výkonu funkce manažera projektu „Dětské kluby při ZŠ 

Bílina“). Podpisem dodatku pověřuje starostu města. 

818  

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 

a základní školou Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, 

jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku, v celkové pořizovací hodnotě 

198.421,33 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

819  

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 

a základní školou Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, 

jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku, v celkové pořizovací hodnotě 

198.420,97 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

820  

Uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 200.000 Kč mezi městem Bílina 

jako příjemcem a Nadací ČEZ jako poskytovatelem na projekt s názvem „Animoterapie 

v HNsP“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

821  

Stanoviska bytové komise dle zápisu z 27.06.2018 a zároveň schvaluje bytový pořadník 

na II. pololetí roku 2018, dle návrhu předloženého bytovou komisí. 

822  

Prodloužení termínu plnění usnesení č. 1103 z 17.10.2017, kterým bylo tajemníkovi 

městského úřadu uloženo vypsat zadávací řízení formou uzavřeného řízení k podání 

nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Leasing – osobní 

automobil“, a to do 31.08.2018. 

823  

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 1.560 m2 za účelem uzavření 

části areálu, dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny.  

824  

Čerpání poukazů opravňující ke vstupu do Fitness Wellness Fontána od společnosti JTH 

Fitness, s. r. o., se sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice, jako výherních cen soutěží 

v Bílinském zpravodaji. 

825  

Žádost ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Bílina o prodloužení termínu 

pro přijetí nápravných opatření k tomu, aby ekonomika organizace zobrazovala správnost, 

věcnost a průkaznost, a to do 31.08.2018. 

826  

Žádost  o udělení výjimky při oddávání 
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svatebního obřadu, který se koná 10.08.2018 a zároveň schvaluje použití závěsného 

odznaku členem zastupitelstva města, panem Ing. Radkem Zenkerem, při tomto svatebním 

obřadu, v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

827  

Žádost pana Pavla Sixty a zároveň uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a Pavlem Sixtou jako příjemcem ve výši 10.000 Kč 

na úhradu provozních nákladů za schůzovní místnost Baráčníků v Bílině v roce 2018. Bude 

hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

828  

Žádost spolku Pohádkový les Bílina, z. s., a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Pohádkový les Bílina, z. s., jako 

příjemcem ve výši 48.000 Kč na řezbářský plenér, který se uskuteční v rámci akce „Den 

horníků“ v Bílině v roce 2018. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostu města. 

IV. neschvaluje 
 

829  

Rozpočtovou změnu č. 128/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 5.000 Kč, a to z odd., § 35–43 

(pomoc zdravotně postiženým), položky 5499 (příspěvek pro děti se zdravotním postižením) 

do odd., § 43–72 (krizová pomoc), položky 5222 (příspěvky spolkům). 

V. souhlasí 
 

830  

Se zrušením telefonního automatu na adrese Síbova 314 z důvodu dlouhodobého 

minimálního provozu, dle návrhu společnosti O2 Czech Republic, a. s. 

831  

S položením chráničky pro budoucí optický kabel do chodníku na východní straně Mírového 

náměstí v rámci probíhající revitalizace. 

832  

S postupem odboru nemovitostí a investic při řešení nákladů vzniklých pracemi 

neobsaženými v projektové dokumentaci na akci „Bezbariérová trasa od nádraží ČD 

k Zelenému domu – I. etapa“ a vystavením objednávky na tyto práce. 

833  

S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do výše 

hygienické kapacity Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 

a Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, dle žádostí ředitelek 

mateřských škol pro školní rok 2018/2019 za předpokladu, že toto zvýšení počtu není 

na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 

zdraví, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

834  

S udělením výjimky z nejnižšího počtu dětí stanoveného zákonem na nejméně 6 dětí 

v přípravné třídě Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 

organizace ve školním roce 2018/2019, dle ustanovení § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
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ve znění pozdějších předpisů. 

835  

S redukcí dvou parkovacích stání při realizaci parkoviště v SUNNu tak, aby mohla být 

zachována lípa vysazená k 50. výročí vzniku České republiky. 

836  

Se změnou otevírací doby prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 93, 94, 

Bílina – provozovny prodejny masa, uzenin a potravin Jan Majer nájemce, dle žádosti 

nájemce. 

837  

Se vstupem na pozemek p. č. 1861 k. ú. Bílina pro pověřené odpovědné pracovníky 

společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., za účelem provedení rekonstrukce 

stávajícího vodovodního přivaděče uvnitř řeky Bíliny. 

VI. nesouhlasí 
 

838  

S realizací propojení obnovené komunikace „Bílina – Kostomlaty“ s komunikací 

ul. Litoměřická v Bílině. 

VII. zamítá 
 

839  

Žádost spolku Linka bezpečí, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Linka 

bezpečí pro děti a mládež z města Bílina. 

Žádost společnosti Red Power, s. r. o., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč 

na akci Muser Tour v Bílině. 

840  

Žádost společnosti HAKIM, s. r. o., o pronájem části pozemku p. č. 2274 k. ú. Bílina. 

VIII. rozhodla 
 

841  

Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 

a schvaluje žádost  o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 

pečovatelskou službou v Bílině. 

842  

Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 

a schvaluje žádost  o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 

pečovatelskou službou v Bílině. 

843  

Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 

a schvaluje žádost  o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 

pečovatelskou službou v Bílině. 

844  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Lázeňský park – cesty 

na vyhlídku na Bořeň“ přímým zadáním firmě Petr Arpáš, s. r. o., Sadová 40, 418 01 Bílina–

Chudeřice. 
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845  

Nevyužít nabídky Severočeských dolů Bílina, a. s., na odkoupení výměníkové stanice, která 

v současné době zajišťuje vytápění Bytového domu v Důlní ulici 425, Bílina. 

846  

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 „Výstavba 

nových převlékáren – areál koupaliště Kyselka – Bílina“. 

847  

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 „Dodávka 

a instalace plynového etážového topení do 3 bytů v ulici 5. května, Bílina“. 

IX. ruší 
 
848  

Usnesení rady města č. 41 z 30.01.2018, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu, uloženo 

splnění zákonné povinnosti týkající se evidence skutečných majitelů v rejstříku, dle zákona 

č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských 

fondů. 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
 

849  

Usnesení zastupitelstva města č. 58 z 26.04.2018, kterým byl schválen 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 by se jednalo o prodej obálkovou metodou, s vyvolávací cenou dle znaleckého 

posudku. 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

850  

Rozpočtovou změnu č. 112/2018 – přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu na projekt „Bílina, bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa” 

ve výši 3.034.056 Kč. 

851  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a společností Lesy Sever, 

s. r. o., jako obdarovaným, jejímž předmětem je finanční spoluúčast na opravě hraniční zdi 

ve výši 310.083,31 Kč vč. DPH, což činí 35 % celkových nákladů na opravu. Podpisem 

darovací smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 

852  

Uzavření darovací smlouvy č. 77/18/4120 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 23/253, 

p. č. 23/254 a p. č. 24/1 k. ú. Chudeřice u Bíliny mezi Českou republikou – Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 2, jako převodcem a městem Bílina jako nabyvatelem. Zároveň souhlasí 
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s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu 

města. 

853  

Pravidla podpory výstavby veřejné infrastruktury jinými investory. 

854  

Záměr prodeje vyřazovaného vozidla Volkswagen Caddy 1,6, RZ: 7U0 5120 (služební 

vozidlo MP Bílina) za sníženou cenu 150.000 Kč, s tím, že v případě více zájemců se jedná 

o prodej obálkovou metodou, s vyvolávací cenou 150.000 Kč dle zvážení Rady města Bílina.  

855  

Pravidla pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny. 

856  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace Mírového náměstí, Bílina“, 

který řeší navýšení ceny díla, dle požadavků rady města. 

857  

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 81.000 Kč na 

opravu kulturní památky mezi městem Bílina jako poskytovatelem a společností Bohemia 

Healing Marienbad Waters, a. s., jako příjemcem na akci Restaurování středového 

památníku F.A.Reusse. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 

858  

Nabídku Římskokatolické farnosti na výkup pozemku p. č. 1787/1 o výměře 2.699 m2 k. ú. 

Bílina za kupní cenu 1.500.000 Kč. 

859  

Žádost spolku Člověk v tísni, o. p. s.  o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Podpora 

sociálních služeb prevence“. 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města pověřit 
 

860  

Vendulu Vodičkovou, 1. místostarostku města pro věci neinvestiční, podpisem dodatku č. 1 

„veřejnoprávní smlouvy o spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu Geoportálu územně 

analytických podkladů Ústeckého kraje mezi Ústeckým krajem a obcemi s rozšířenou 

působností při územně plánovací činnosti na území Ústeckého kraje“. 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 

861  

Změnu názvu akce pod číslem 18–27, Koupaliště – byt, zázemí pro personál, a zařazení pod 

novým názvem „Výstavba nových převlékáren – areál koupaliště Kyselka – Bílina“.  

862  

Odstoupení  od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej 

pozemku  p. č. 1191 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba domu s č. p. 462, dohodou. 
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XV. stahuje z programu 
 
863  

Žádost Draci Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace na dopravu na zápasy, poplatky 

za rozhodčí a zdravotní službu pro mládežnické kategorie ve výši 300.000 Kč, s tím, že 

žádost bude nejprve projednána v komisi pro školství, kulturu a sport. 

XVI. bere na vědomí 
 

864  

Aktualizovaný rozpočet Městských technických služeb Bílina. 

865  

Splnění usnesení rady města č. 658 z 12.06.2018, kterým byla pověřena Advokátní kancelář 

Kříženecký & partneři, s. r. o., přezkoumáním postupu při zadávání změny povrchu oproti 

původnímu záměru realizace zakázky „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD 

k Zelenému domu, I. etapa“. 

866  

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 plánovaných a případně realizovaných vydání povolení k výkopovým pracím na území 

města Bíliny. 

867  

Částečné splnění 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 31.08.2018. 

868  

Informaci tajemníka městského úřadu o právním stanovisku ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE 

Kříženecký & partneři, s. r. o., k odvolání z místa vedoucího odboru nemovitostí a investic, 

na žádost podanou Ing. Jaroslavem Burešem. 

869  

Usnesení Policie České republiky o odložení trestní věci – porušení povinnosti při správě 

cizího majetku a zároveň pověřuje Advokátní kancelář Kříženecký & partneři, s. r. o., 

podáním stížnosti ve lhůtě. 

870  

Žádost ředitelky ZŠ Aléská o fungování Speciálně pedagogického centra v ZŠ Aléská.  

871  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón pro rok 2018 ve výši 400.000 Kč. 

872  

Pozvání starosty polského města Jaraczewo, , k návštěvě města 

v termínu 17. – 20. srpna 2018 na dožínky. 

873  

Žádost, Mgr. Pavla Ryjáčka, o realizaci propojení obnovené komunikace „Bílina – 

Kostomlaty“ s komunikací ul. Litoměřická v Bílině ze dne 19.06.2018. 

 



Usnesení rady města z 17.07.2018   14 
 

874  

Výpověď rámcové smlouvy o dodávkách stlačeného zemního plynu (CNG) pro vozidla 

městské policie z 11.01.2018 a navrhované řešení ze strany Městské policie Bílina. 

875  

Informaci odboru dotací a projektů o nezískání dotace Operačního programu Životní 

prostředí na projekt „Modernizace sběrného dvora v Bílině“ a souhlasí s postupem 

navrženým odborem dotací a projektů. 

876  

Informaci společnosti O2 Czech Republic, a. s., o využití veřejného automatu v ulici Síbova 

314, který vykazuje dlouhodobě minimální provoz. 

877  

Informaci pana Jiřího Faita o nepřijetí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč na pronájem 

letního amfiteátru v rámci akce „Dejte nám šanci žít“, která se měla konat 19.05.2018 

v Bílině. 

878  

Informaci Statutárního města Kladna o odmítnutí Ústavního soudu na návrh přiznání 

vedlejšího účastníka řízení v souvislosti se systémem sociálních dávek v oblasti podpory 

bydlení pro osoby v hmotné nouzi s akcentem na práva municipalit regulovat výplatu 

doplatku na bydlení prostřednictvím vydávání opatření obecné povahy, jímž se stanoví 

oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. 

879  

Vyhodnocení bytového pořadníku za I. pololetí roku 2018. 

880  

Změnu adresy sídla firmy, dle oznámení nájemce prostoru sloužícího podnikání na adrese 

Mírové náměstí 93, 94, Bílina, pana Jana Majera. 

881  

Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden 

– květen 2018 a plnění příjmů za toto období. 

882  

Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 11.06.2018. 

883  

Zápis č. 5 ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu, konané 13.06.2018. 

884  

Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané 26.06.2018 a 02.07.2018 včetně termínu 

zasedání SZK v měsíci září 2018. 

XVII. nezaujala stanovisko 
 

885  

K zápisu z komise pro investiční akce z 18.06.2018. 

886  

K odstoupení od uplatnění práva na smluvní pokutu za nedodržení termínu předání díla 

městem Bílina jako objednatelem a odpuštění smluvní pokuty společnosti REM plus, s. r. o., 

jako zhotoviteli díla pod názvem: Sanace vlhkosti spodní stavby objektu SO 101, DsPS 

Havířská 582/27, Bílina. 
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887  

K revokaci usnesení rady města č. 684 z 12.06.2018, kterým bylo zastupitelstvu města 

doporučeno zamítnout žádost společnosti REM Plus, s. r. o., o odstoupení od uplatnění 

práva na smluvní pokutu za nedodržení termínu předání díla městem Bílina jako 

objednatelem a odpuštění smluvní pokuty společnosti jako zhotoviteli díla pod názvem: 

Sanace vlhkosti spodní stavby objektu SO 101, DsPS Havířská 582/27, Bílina.  

__________________________________________________________ 

 
RADA MĚSTA 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

 

 

I. bere na vědomí 

 

888  

Aktualizaci rozpočtu společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., dle pravidel 

rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace a obchodní korporace (s. r. o.) zřízené 

městem Bílina. 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r.   
starosta města 

 
 
 

Vendula Vodičková v. r.   
místostarostka města 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r.  
místostarostka města 

 

 

 


