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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 24. schůze v roce 2018, 
konané v mimořádném termínu 16. října 2018 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
151 ONI   20.03. 
330 OSÚaŽP  22.05. 
331 OSÚaŽP  22.05. 
497 ONI   12.06. 
1224 OSÚaŽP  30.06. 
500 OSÚaŽP  17.07. 
569 Taj.   17.07. 

570  ONI   17.07. 
762 OSÚaŽP  14.08. 
765 OSÚaŽP  14.08.  
373 ONI   31.08. 
894 ONI   04.09. 
895 ONI   04.09. 
1061 ONI   25.09. 
1071 ONI   31.10. 

 

Splněné usnesení č.: 926 
 

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. schvaluje 
 
 

1222  
Rozpočtovou změnu č. 199/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví v celkové výši 15.000 Kč, a to z odd., § 43-71 
(raná péče), položky 5222 (příspěvek spolkům) do odd., § 43-72 (krizová pomoc), položky 
5222 (příspěvky spolkům). 
 

1223  
Rozpočtovou změnu č. 200/2018 – přesun finančních prostředku v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 300.000 Kč, z akce „REKO Černý kůň“ 
na akci „Hřiště Čapkova ul.“. 
 

1224  
Rozpočtovou změnu č. 201/2018 – využití rezervy na drobné investiční náklady (DINA) 
odboru nemovitostí a investic v kapitole 77 na opravu automatických dveří v Hornické 
nemocnici s poliklinikou ve výši 8.000 Kč. 
 

1225  
Rozpočtovou změnu č. 202/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy na PD odboru 
nemovitostí a investic v celkové výši 170.000 Kč, na zajištění technického dozoru investora 
pro rekonstrukci Hornické nemocnice s poliklinikou – LDN C. 
 

1226  
Rozpočtovou změnu č. 203/2018 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Maxe 
Švabinského 664, příspěvková organizace, o částku ve výši 2.000 Kč na odpisy na nově 
pořízený majetek v roce 2018 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018, 
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na základě žádosti ředitelky mateřské školy. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury 
a sportu. 
 
1227  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – tablet Lenovo IdeaTab MiiX 300 (datum 
pořízení 07.12.2015) za prodejní cenu 2.990 Kč, panu Josefu Horáčkovi. 
 
1228  
Přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, 
pro organizaci Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 
organizace, na projekt „Obědy pro děti“ pro 15 žáků na školní rok 2018/2019, v celkové výši 
58.158 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1229  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako objednatelem a paní Blankou Kubíkovou, 
bytem Náměstí 5. května 9, Obrnice, jako zhotovitelem, na dodání čtyř postav Betlému – 
osel, ovečka, jehně a pasáček. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1230  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností EQUIPARK, o. p. s., jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na výplatu výher soutěží 
Cena města Bíliny a soutěž stupně Z v roce 2018, na základě žádosti společnosti 
EQUIPARK, o. p. s. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města. 
 
1231  
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi paní Andreou Kuklíkovou, 
bytem Za Chlumem 732, Bílina, jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 
Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na adrese Havířská 583, 
parcela číslo 1194/56, k. ú. Bílina, přízemí, o celkové výměře 28,89 m2 pro využití jako 
provozovna kosmetického salónu za nájemné dle platné Směrnice o nájmu z prostor 
sloužících podnikání, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle § 2312 zákona 89/2012 Sb. 
OZ, s účinností smlouvy od 01.12.2018. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1232  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Pure Music, z. s., jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s vydáním 
CD „Live 2018“ v roce 2018, na základě žádosti spolku Pure Music, z. s. Bude hrazeno 
z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1233  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Spirála, z. s., jako příjemcem, na projekt „Intervenční 
centrum, Ústecký kraj – kontaktní místo Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
 
1234  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a obcí Kostomlaty pod 
Milešovkou jako obdarovaným, a to na základě žádosti Mgr. Evy Krejskové (starostky obce 
Kostomlaty pod Milešovkou), jejímž předmětem je darování 30 m2 původní kamenné dlažby 
z Mírového náměstí v Bílině na opravu přístupové cesty ke kapličce v ulici Hřbitovní, 
Kostomlaty, a to za náklady spojené s odvozem, který zajistí obec Kostomlaty pod 
Milešovkou. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu města. 
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1235  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Reussova 160, Bílina 
Kyselka, k. ú. Bílina, parcela č. 1953 o celkové výměře 34,50 m2, pro účel využití jako 
kancelář ostrahy, za nájemné dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu prostor sloužících 
podnikání. 
 
1236  
Zahraniční pracovní cestu do města Jaraczewo (Polsko), která se uskuteční od 9. do 12. 
listopadu 2018 za účasti: Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové a Ing. Radka Zenkera. 
 
1237  
Navýšení úvazku na pozici „údržbář“ dle návrhu vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, 
a to od 01.11.2018. 
 
1238  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.11.2018 a zároveň schvaluje 
stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.11.2018 na 107, dle 
návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 

II. souhlasí 
 
1239  
S čerpáním prostředků na akce, které budou Severočeské doly, a. s., v roce 2019 realizovat 
v katastru města Bílina: Rekultivace Radovesice VI., XV., XVI., Rekultivace Radovesice 
obnova komunikačního propojení, Rekultivace VMG – Jižní svahy DB II., Rekultivace Jižní 
svahy III., IV., Rekultivace Vnitřní výsypka I. a Rekultivace Areál ČOV. 
 

III. rozhodla 
 
1240  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Rekonstrukce a úpravy 
zdroje tepla hotelu U Lva“, je nabídka společnosti MEGAWATT, s. r. o., Dubí – Pozorka, IČ 
28714113. Zároveň pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 
1241  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce Rekonstrukce zahradní terasy „U Kádi“ 
společnosti PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina, IČ 27280012. Zároveň pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 
 
1242  
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 – Stavební 
úpravy odborných ordinací ve 2. NP budovy C HNsP v Bílině, upravenou dle doporučení 
rady města. 
 

IV. zřizuje 
 
1243  
Pracovní pozici „úklid“, zařazenou do Městského úřadu v Bílině, odboru správního a vnitřních 
věcí, s úvazkem 0,8, a to od 01.11.2018. 
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V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
1244  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IZ-12-4000609/VB/P002, při akci Parkovací plochy u zimního stadionu v Bílině 
(přeložka elektrického vedení vysokého napětí), uzavřenou mezi městem Bílina jako stranou 
budoucí povinnou, a mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., jako stranou budoucí 
oprávněnou. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 
 

VI. stahuje z programu 
 
1245  
Návrh na zřízení pracovní pozice „řidičské průkazy II“, zařazenou do Městského úřadu 
v Bílině, odboru dopravy, s úvazkem 1,0. 
 
1246  
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken objektu 
tenisových kurtů na Kyselce“. 
 
1247  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina a zároveň stanovení celkového počtu 
zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina. 
 

VII. bere na vědomí 
 
1248  
Splnění usnesení rady města č. 926 z 14.08.2018, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy 
uloženo připravit návrh dopravně inženýrského opatření, ve věci možnosti parkování 
nákladních vozidel na manipulační ploše v lokalitě kruhových garáží v Bílině. 
 
1249  
Pozvání starosty polského města Jaraczewo, pana Dariuse Strugala, k návštěvě města 
v termínu 09.–12. listopadu 2018 na oslavy Dne nezávislosti. 
 
1250  
Přijetí petice „obtěžování zápachem“ v bytové jednotce, ul. 5. května č. p. 273/2. 
 
1251  
Přijetí petice „neúměrné nastěhování nepřizpůsobivých spoluobčanů do domu SVJ, Aléská, 
č. p. 255/102“. 
 

VIII. nezaujala stanovisko 
 
1252  
K umístění sídla modelářského spolku na adrese DDM Bílina, Havířská 529/10, Bílina. 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

Vendula Vodičková v. r.    
místostarostka města 

 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
místostarostka města 


