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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 26. schůze v roce 2018, 
konané 27. 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. 

 

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 
 
1290  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit ukázkový on-line přenos ze zasedání zastupitelstva 
města, které se uskuteční 19.12.2018. 
 
 

II. schvaluje 
 
1291  
Rozpočtovou změnu č. 220/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2018 ve výši 50.000 Kč u odd. § 43-39 
(pěstounská péče) z položky 5169 (nákup služeb) na položku 5137 (drobný hmotný 
dlouhodobý majetek). 
 
1292  
Rozpočtovou změnu č. 223/2018 – snížení rozpočtu dotace z Ústeckého kraje na pořízení 
radiostanic pro Městskou policii ve výši 9.000 Kč. 
 
1293  
Rozpočtovou změnu č. 224/2018 – přesun finančních prostředků ve výši 15.000 Kč v rámci 
rozpočtu rezervy odboru školství na vyplacení finančního daru spojeného s udělením 
„Pamětní medaile města Bíliny”. 
 
1294  
Rozpočtovou změnu č. 228/2018 – přijetí doplatku dotace z Ústeckého kraje na lékařskou 
pohotovostní službu ve výši 20.000 Kč a snížení financování upraveného rozpočtu 2018 – 
snížení rozpočtového schodku. 
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1295  
Rozpočtovou změnu č. 229/2018 – přijetí peněžitého daru od obce Lukov ve výši 3.000 Kč 
na pořízení přístrojového vybavení ordinace zubní pohotovosti v Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
1296  
Rozpočtovou změnu č. 233/2018 – přesun schválené dotace na asistenty prevence 
kriminality ve výši 292.000 Kč a přijetí dotace ve výši 174.000 Kč. 

 
1297  
Rozpočtovou změnu č. 237/2018 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a společností Petr Arpáš, s. r. o., jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 20.000 Kč pro Pečovatelskou službu Bílina na pořízení drobného 
hmotného dlouhodobého majetku. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1298  
Rozpočtovou změnu č. 238/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu městské policie, snížení kapitoly 11 odd. § 5311, položky 5011 ve výši 552.000 Kč, 
položky 5031 ve výši 138.000 Kč a položky 5031 ve výši 50.000 Kč a zároveň navýšení 
kapitoly 08, odboru správního a vnitřních věcí, odd. § 5311 ve výši 552.000 Kč, položky 5031 
ve výši 138.000 Kč a položky 5031 ve výši 50.000 Kč. 
 
1299  
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo – údržba, servis a opravy kamerového systému 
Unicam VELOCITY 3, vedené pod č. D 36-12S-G mezi městem Bílina, jako objednatelem 
a společností NTD group, a. s., jako zhotovitelem. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení 
platnosti smlouvy do vyčerpání částky 2 mil. Kč bez DPH, tedy do rozsahu limitu na dodávky 
a služby stanovené zákonem o veřejných zakázkách. Podpisem dodatku pověřuje starostku 
města. 
 
1300  
Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě o poskytnutí peněžitého daru na pořízení 
přístrojového vybavení ordinace zubní pohotovosti v Hornické nemocnici s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, uzavřené mezi městem Bílina jako dárcem a společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina jako obdarovaným. Předmětem dodatku je peněžitý dar ve výši 
3.000 Kč od obce Lukov na pořízení přístrojové vybavení ordinace zubní pohotovosti. 
Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
1301  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 937/1 k. ú. Bílina o výměře cca 10 m2, dle směrnice 
č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
1302  
Převod movitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městským technickým 
službám Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem převodu jsou 
sběrné nádoby na tříděný odpad, v celkové výši 724.185 Kč. Movitý majetek bude do správy 
předán předávacím protokolem. Podpisem protokolu pověřuje starostku města. 
 
1303  
Nabídku Komerční banky, a. s., na akceptaci platebních karet a odkupu 2 ks nepřenosných 
a 2 ks přenosných platebních terminálů. 
 
1304  
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace, v celkové výši 143.990 Kč, na pořízení podlahového mycího stroje 
od firmy HABRA, s. r. o., Dražkovice 222, Pardubice, IČ: 25989065. 
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1305  
Harmonogram zasedání Rady města Bíliny na rok 2019, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 15. ledna, 5. února, 5. března, 
26. března, 23. dubna, 21. května, 18. června, 16. července, 6. srpna, 27. srpna, 17. září, 
8. října, 5. listopadu, 26. listopadu, 17. prosince. 
 
1306  
Termíny konání vítání občánků na rok 2019, dle návrhu předloženého vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí, vždy v „úterý“ od 14:30 hod. a 15:30 hod., v následujících 
termínech: 26. března, 25. června, 24. září, 17. prosince. 
 
1307  
Termíny svatebních obřadů na rok 2019, včetně místa a času konání svatebních obřadů 
v obřadní síni městského úřadu, dle návrhu předloženého vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí, včetně jmen oddávajících. Svatební obřady se v roce 2019 uskuteční 
v následujících termínech: 19. ledna, 16. února, 9. a 23. března, 13. a 27. dubna, 18. května, 
8. a 22. června, 13. a 27. července, 10. a 24. srpna, 14. a 21. září, 12. a 26. října, 
9. a 23. listopadu, 14. prosince. 
 
 

III. souhlasí 
 
1308  
S umístěním sídla společnosti Václav ŠLAMBORA, s. r. o., na adrese Bílina, Pražská 
260/95, 418 01 Bílina a zároveň pověřuje starostku města podpisem souhlasu. 
 
 

IV. rozhodla 
 
1309  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pro „Umístění psů a koček odchycených 
na území města Bílina v útulku pro rok 2019“, na základě poptávkového řízení, Útulku pro 
opuštěná zvířata Jimlín, Bc. David Kubalík, Jimlín 147, Louny 44001. Podpisem smluv 
pověřuje starostku města.  
 
1310  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Stavební úpravy 
odborných ordinací ve 2. NP budovy C HNsP v Bílině“, je nabídka společnosti I.S.T. 
realizace, s. r. o., Bílina. Druhou v pořadí je nabídka společnosti Dabirra, s. r. o., Praha 5. 
Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 
1311  
Zveřejnit zadávací dokumentaci veřejné zakázky typu koncese malého rozsahu v souladu 
s § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na akci „Poskytnutí 
stravenek pro město Bílina“ 

 
V. ruší 

 
1312  
Komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky zadávané 
v rámci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Odvolává členy: Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou, Ing. Lucii Ječmenovou, 
Mgr. Aleše Tallowitze, Romana Sláničku, Josefa Horáčka, náhradníky: Oldřicha Bubeníčka, 
Vendulu Vodičkovou, Ing. Radka Zenkera. 
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1313  
Komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého 
rozsahu zvolenou usnesením rady města č. 212 z 27.02.2018. Zároveň odvolává předsedu: 
Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou, členy: Luďka Svobodu, Tomáše Nepomuckého, Martina 
Kačírka, Vendulu Vodičkovou, Lenku Glabazňovou, Šárku Knapovou, Ing. Lucii 
Ječmenovou, Miroslavu Chodounskou, Mgr. Aleše Tallowitze, Jiřího Konárka, Bc. Lukáše 
Brázdu, Romana Sláničku, Ing. Petra Rosenkranze, Pavla Pastyříka, MSc. MBA, 
náhradníka: Ing. Ladislava Kvěcha. 
 

VI. zřizuje 
 
1314  
Komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky. Složení 
komise: předseda Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO 2011), členové: Luděk Svoboda 
(ANO 2011), Martin Kačírek (ANO 2011), František Weigl (ANO 2011), Roman Slánička 
(MOJE BÍLINA), Monika Beránková (MOJE BÍLINA), Ing. Marcela Dvořáková (ODS). 
 
 

VII. stanovuje 
 
1315  
V souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou při 
obřadech, vítání občánků a rovněž při přijetí zahraničních delegací a významných 
návštěvách užívat dále závěsný odznak se státním znakem České republiky místostarostka 
a členové zastupitelstva města, dle určení rady města. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
1316  
Rozpočtovou změnu č. 221/2018 – snížení příjmové části rozpočtu o dotaci na elektronické 
služby a navýšení financování – zvýšení rozpočtového schodku upraveného rozpočtu ve výši 
13.423.000 Kč. 
 
1317  
Rozpočtovou změnu č. 222/2018 – snížení příjmové části rozpočtu o dotaci na Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku a navýšení financování upraveného rozpočtu 2018 ve 
výši 616.000 Kč – zvýšení rozpočtového schodku. 
 
1318  
Rozpočtovou změnu č. 230/2018 – snížení příjmové a výdajové části rozpočtu o dotaci na 
projekt „Dětské kluby při základních školách“ o 960.000 Kč. 
 
1319  
Rozpočtovou změnu č. 235/2018 – přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů 
souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR v celkové výši 
690.000 Kč. 
 
1320  
Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku - osobního automobilu Škoda Fabia Combi 
6y s inventárním číslem MUBIH000F0TW za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým 
posudkem. 
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1321  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a panem Walterem Pilařem 
jako obdarovaným ve výši 15.000 Kč dle „Pravidel pro udělení Pamětní medaile města 
Bíliny”. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1322  
Převod nemovitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městským technickým 
službám Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem převodu je 
nafukovací tenisová hala na poz. p. č. 1912/1 v k. ú. Bílina – areál tenisových kurtů, 
v celkové výši 5.340.153,56 Kč. Nemovitý majetek bude do správy předán předávacím 
protokolem. Podpisem protokolu doporučuje pověřit starostku města. 
 
1323  
Udělení „Pamětní medaile města Bíliny“ panu Waltru Pilařovi, dlouholetému členu Českého 
rybářského svazu, za celoživotní přínos pro město při výkonu funkce předsedy a člena místní 
organizace Českého rybářského svazu. 
 
1324  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 269/185 o výměře cca 300 m2 k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku s tím, že si žadatelka nechá na vlastní 
náklady vyhotovit znalecký posudek a geometrický plán na oddělení pozemku. 
 
1325  
Záměr prodeje pozemku p. č. 401/69 o výměře 17 m2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou část nákladů spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1253  
Změnu zřizovací listiny Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 
organizace, s účinností od 01.01.2019, dle návrhu odboru školství, kultury a sportu. 
 
1254  
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2019, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 20. února, 10. dubna, 
12. června, 11. září, 23. října, 11. prosince. 
 

 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 

 
1255  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1669/2 o výměře 605 m2 k. ú. Bílina. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města delegovat 
 
 

1256  
Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má 
město Bílina majetkovou účast, a to na volební období 2018–2022. 
 

 

XI. bere na vědomí 
 
1257  
Zprávu ze zahraniční pracovní cesty do polského partnerského města Jaraczewo, která se 
uskutečnila od 09.11.2018 do 12.11.2018. 
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1258  
Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci došlé žádosti, z 12.11.2018, a nesouhlasí 
s vyhrazením dvou parkovacích míst pro klienty České pošty, s. p. 
 
1259  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o úpravě stromů na městském 
hřbitově v Bílině. 
 

XII. stahuje z programu 
 
1260  
Návrh odměny ředitelce Městských technických služeb Bílina s tím, že materiál bude 
projednán na jednání rady města 11.12.2018. 
 
1261  
Žádost o schválení rozpočtové změny č. 226/2018 na dokončení sanací omítek v objektu 
Mírové nám. č. p. 90 s tím, že materiál bude doplněn dle požadavků rady města a předložen 
na jednání rady města v mimořádném termínu 04.12.2018. 
 
1262  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Odstranění 
a následná výměna zastávek MHD“ s tím, že materiál bude přepracován dle požadavků rady 
města a předložen na jednání rady města v mimořádném termínu 04.12.2018. 
 
1263  
Žádost o schválení rozpočtové změny č. 225/2018 na rozpuštění rezervy na projektovou 
dokumentaci s tím, že materiál bude doplněn dle požadavků rady města a předložen na 
jednání rady města v mimořádném termínu 04.12.2018. 
 
1264  
Žádost o schválení rozpočtové změny č. 227/2018 na instalaci RTG do zubní ordinace 
Hornické nemocnice s poliklinikou s tím, že materiál bude doplněn dle požadavků rady města 
a předložen na jednání rady města 11.12.2018. 
 
1265  
Žádost o schválení rozpočtové změny č. 231/2018 na rekonstrukci ordinací HNsP. 
 
1266  
Vypsání zadávacího řízení na projekt „Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina” ve 
zjednodušeném podlimitním řízení s tím, že materiál bude předložen na jednání rady města 
v mimořádném termínu 04.12.2018. 
 
1267  
Žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., o určení místa pro deponii výkopu na akci „Reko 
PIP Teplické předměstí v Bílině“. 
 
 

_______________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 
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I. schvaluje  
 
1268  
Podání žádosti o udělení akreditace na ministerstvo zdravotnictví – vzdělávání pro základní 
kmen oboru geriatrie a pro obor všeobecné praktické lékařství společností Hornická 
nemocnice, s. r. o., Bílina, se záměrem přijmout lékaře školence na lůžkovou část LDN a do 
ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. 
 
1269  
Odpis nedobytných pohledávek společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
za rok 2017, v celkové výši 5.400 Kč, dle návrhu předloženého jednatelkou společnosti, 
Ing. Andreou Novákovou. 
 

II. bere na vědomí 
 
1270  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou 
Bílina, s. r. o., o rozsahu působnosti dozorčí rady společnosti upravené společenskou 
smlouvou společnosti a smlouvami o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. 
 
1271  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice, s. r. o., Bílina, 
o akreditacích společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová 
starostka města 

 

Ing. Marcela Dvořáková 
místostarostka města 

 
 
 
 


