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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 25. schůze v roce 2018, 
konané v mimořádném termínu 06. listopadu 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.:  
 

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 
 
 

1253  

Rozpočtovou změnu č. 204/2018 – navýšení rozpočtu finančního odboru ve výši 4.000 Kč 

na úhradu pojištění přetlakové tenisové haly na 4. čtvrtletí 2018. 

1254  

Rozpočtovou změnu č. 205/2018 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Lidická 31/18, 

okres Teplice, příspěvková organizace ve výši 40.000 Kč na výjezd do školy v přírodě, který 

se uskutečnil v termínu 15.10.2018 – 20.10.2018 na základě žádosti ředitelky školy. Bude 

hrazeno z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 

1255  

Rozpočtovou změnu č. 206/2018 a uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako 

obdarovaným a Petrem Arpášem, s. r. o., IČ: 27280012 jako dárcem ve výši 5.000 Kč 

pro Kulturní centrum Bílina na pořízení tomboly na ples města, který se koná 12.01.2019. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

1256  

Rozpočtovou změnu č. 206/2018 a uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako 

obdarovaným a Stanislavem Tejčkem, IČ:43266134 jako dárcem ve výši 5.000 Kč 

pro Kulturní centrum Bílina na pořízení tomboly na ples města, který se koná 12.01.2019. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

1257  

Rozpočtovou změnu č. 207/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu Kulturního centra Bílina, organizační složky města v celkové výši 95.000 Kč.  
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1258  

Rozpočtovou změnu č. 208/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu Městské knihovny Bílina, organizační složky města v celkové výši 136.000 Kč.  

1259  

Rozpočtovou změnu č. 209/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu roku 2018 z odboru školství, kultury a sportu pro organizační složku města 

Informační centrum Bílina ve výši 126.000 Kč na nákup zboží určeného k prodeji – dotisk 

knihy Město Bílina od minulosti k dnešku. 

1260  

Rozpočtovou změnu č. 210/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu Informačního centra Bílina, organizační složky města v celkové výši 84.000 Kč.  

1261  

Rozpočtovou změnu č. 211/2018 – přesun finančních prostředků z rezervy na DINA ve výši 

109.000 Kč na akce odboru nemovitostí a investic. 

1262  

Rozpočtovou změnu č. 212/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 62.000 Kč z akce „Reko Černý kůň“ na akci 

„Zřízení plynového etážového topení bytů v ul. 5.května“.  

1263  

Rozpočtovou změnu č. 213/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 239.000 Kč z akce 16–44, REKO komunikace 

5. května, na akci 16–04, Nafukovací hala tenisové kurty. 

1264  

Rozpočtovou změnu č. 214/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 250.000 Kč z akce „Reko Černý kůň“ na akci 

„Reko kanalizace tenisové kurty“. 

1265  

Rozpočtovou změnu č. 215/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 300.000 Kč z akce 16–13 „Reko Černý kůň“ 

do údržby bytového fondu v kap. 07. 

1266  

Rozpočtovou změnu č. 216/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic pro rok 2018 ve výši 500 000 Kč z akce 16–13 „Reko 

Černý kůň“ na akci 18–28 „Výměna oken – kurty“. 

1267  

Rozpočtovou změnu č. 217/2018 – přesun nevyčerpaných finančních prostředků projektu 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ ve výši 838.000 Kč v rámci schváleného 

rozpočtu odboru dotací a projektů. 

1268  

Rozpočtovou změnu č. 218/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 35.000 Kč na příspěvek k projektu „Restaurování 

středového památníku F. A. Reusse v areálu Bílinské Kyselky“. 

1269  

Rozpočtovou změnu č. 219/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 40.000 Kč z rezervy na PD, na odborný 

rozbor k cyklostezce přes Radovesickou výsypku. 
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1270  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a spolkem Draci Bílina, z. s., jako příjemcem ve výši 15.000 Kč na částečnou úhradu nákladů 

za dopravu na mezinárodní turnaj do Švédska, který bude realizován v období 30.12.2018 – 

09.01.2019, na základě žádosti spolku Draci Bílina, z. s. Bude hrazeno z rezervy sportu. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
1271  

Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a , 

na notebook Lenovo s inv. číslem MUBIH000UYBD v celkové pořizovací hodnotě 22.148,58 

Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu trvání pracovního poměru 

vypůjčitele) s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
1272  

Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Sever 

Plus, s. r. o. jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku p.  č. 1683/82 

(ostatní plocha/zeleň) o výměře cca 2.000 m2 k. ú. Bílina, za účelem oplocení objektu, 

za cenu 5 Kč/m2/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

1273  

Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Sever 

Plus, s. r. o. jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku p. č. 1683/81 

(ostatní plocha/zeleň) o výměře cca 2.000 m2 k. ú. Bílina, za účelem oplocení objektu, 

za cenu 5 Kč/m2/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

1274  

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 ul. Wolkerova 73/7 s  na dobu 

určitou jednoho roku. 

1275  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a obcí Lukov jako 

dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí peněžní částky ve výši 3.000 Kč na a pořízení 

přístrojového vybavení pro ordinaci zubní pohotovosti v Hornické nemocnici s poliklinikou, 

s. r. o., Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
1276  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Zdeňkem Mikešem 

IČ: 86742507 a Ivanou Mikešovou IČ: 62748319, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru 

ve výši 600 Kč ve formě punčochového zboží pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples 

města, který se koná 12.01.2019. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

1277  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Lenkou Voitovou 

IČ: 14870061, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě dárkového 

zboží a bytového textilu pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města, který se koná 

12.01.2019. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
1278  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Milanem Stanislavem 

IČ: 61513181, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě dárkového 

zboží pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města, který se koná 12.01.2019. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 
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1279  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Pavlem Vrchotkou 

IČ: 47763833, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 4.000 Kč ve formě 

elektroniky pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města, který se koná 12.01.2019. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

1280  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Barborou Švejnohovou 

IČ: 03202984, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě dortu 

a poukázek na večeři pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města, který se koná  

12.01.2019. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
1281  

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu: „Vybudování parkovacích stání v lokalitě 

SUNN 699–702, Bílina“ na vícepráce v hodnotě 235.478,83 Kč vč. DPH. Podpisem dodatku 

č. 2 pověřuje starostu města. 

1282  

Uzavření dodatku č. 4 k rámcové dohodě číslo BA/233025 uzavřené 19.10.2009 mezi 

městem Bílina a O2 Czech Republic, a. s. Podpisem dodatku č. 4 pověřuje starostu města.  

1283  

Odměnu Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, 

příspěvková organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Čapkova 

869, příspěvková organizace, Bc. Zdeňce Heinrichové, ředitelce Mateřské školy Bílina, 

Síbova 332, příspěvková organizace, Mgr. Bc. Marii Sechovcové, ředitelce Základní školy, 

Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Barboře Schneiderové, 

ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 

Mgr. Dagmar Axamitové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 

příspěvková organizace, Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava 

Waltera, Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, Bc.Andree Sentenské, 

ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, 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. 

1284  

Garanci 30 % finanční spoluúčasti ve výši 23.000 Kč na uskutečnění projektu „Pochopením 

k toleranci a respektu 2019“ v rámci programu MŠMT na rok 2019 pro Základní školu Bílina, 

Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace na základě žádosti ředitelky základní 

školy. 

II. rozhodla 
 

1285  

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

a schválit žádost  o přidělení bytu v Domech se soustředěnou 

pečovatelskou službou v Bílině. 

1286  

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: „Rekonstrukce 

objektu tenisových kurtů na Kyselce – výměna oken a dveří“. 
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III. bere na vědomí 
 

1287  

Žádost společnosti HERKUL, a. s. na prodloužení termínu dokončení díla a doporučení 

Mgr. Karnouba – neprodlužovat termín dokončení díla, a to z důvodu, že termín dodání byl 

jedním z hodnotících kritérií pro výběr zhotovitele. 

1288  

Žádost o kompenzaci ztráty zisku prodejny tabákových výrobků na adrese Mírové náměstí 

45/10, Bílina, v období rekonstrukce Mírového náměstí v Bílině. 

1289  

Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů MěÚ Bílina za období leden – září 2018 

a plnění příjmů za toto období. 

 
 

Oldřich Bubeníček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
místostarostka města 

 
 
 
 


