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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 28. schůze v roce 2018, 
konané v 11. prosince 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. revokuje 
 
1277  
Usnesení rady města č. 206 z 21.04.2015, kterým delegovala Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, 
2. místostarostku města pro věci investiční, zastupováním ve všech orgánech Svazu měst 
a obcí České republiky, Euroregionu Labe, Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje 
a MAS SERVISO, o. p. s., a usnesení rady města č. 1056 z 06.10.2017, kterým delegovala 
paní Vendulu Vodičkovou, 1. místostarostku pro věci neinvestiční, zastupováním ve všech 
orgánech Euroregionu Krušnohoří, Severočeského sdružení obcí, Sdružení lázeňských míst 
a Euroregionu Labe. 
 
1278  
Usnesení rady města č. 1049 z 06.10.2017, kterým byla paní Vendula Vodičková jmenována 
členkou komise pro mládež a kulturu Euroregionu Krušnohoří. 

 
II. schvaluje 

 
1279  
Rozpočtovou změnu č. 234/2018 – přijetí dotace na akci „Pořízení sběrných nádob na 
tříděný odpad“ z Ústeckého kraje do rozpočtu města ve výši 483.000 Kč. 
 
1280  
Rozpočtovou změnu č. 236/2018 – přijetí finanční odměny za umístění v krajském kole 
soutěže „Zlatý erb” o nejlepší webové stránky města ve výši 30.000 Kč. 
 
1281  
Rozpočtovou změnu č. 239/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí kapitola 08 odd. § 61 71 v celkové výši 
764.000 Kč. 
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1282  
Rozpočtovou změnu č. 240/2018 – snížení rozpočtu dotace z Ministerstva vnitra na 
víkendové pobyty OSPOD ve výši 32.400 Kč. 
 
1283  
Rozpočtovou změnu č. 241/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic kapitola 07 – bytové hospodářství z položky 5152 
(otop) na pol. 5151 (voda) ve výši 80.000 Kč. 
 
1284  
Rozpočtovou změnu č. 242/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic kapitola 07 – nebytové hospodářství z položky 5171 
(údržba) na pol. 5154 (ele) ve výši 35.000 Kč. 
 
1285  
Rozpočtovou změnu č. 243/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic kapitola 07 - bytového hospodářství z položky 5169 
(služby) na kulturní zařízení – pol. 5169 (služby) ve výši 41.000 Kč a pol. 5154 (ele) ve výši 
60.000 Kč. 
 
1286  
Rozpočtovou změnu č. 244/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 40.000 Kč vč. DPH 
z územního plánu na svoz komunálního odpadu. 
 
1287  
Rozpočtovou změnu č. 245/2018 – přijetí investiční dotace z Ministerstva vnitra ČR 
z Programu prevence kriminality na rok 2018 ve výši 150.000 Kč na projekt „Bílina – 
Modernizace záznamového centra pro MKDS“. 
 
1288  
Rozpočtovou změnu č. 246/2018 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 44.000 Kč vč. DPH ve 
veřejné zeleni z položky služby na položku opravy a udržování. 
 
1289  
Uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Bílina jako realizátorem 
projektu a Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina, s. r. o., jako partnerem projektu 
s názvem „Přístavba multifunkčního objektu Domu s pečovatelskou službou Bílina”. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1290  
Uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Bílina jako realizátorem 
projektu a Pečovatelskou službou Ústí nad Labem, příspěvková organizace jako partnerem 
projektu s názvem „Přístavba multifunkčního objektu Domu s pečovatelskou službou Bílina“. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1291  
Podání žádosti o dotaci z 62. výzvy Integrovaného regionální operačního programu 
vyhlašované pro integrované programy komunitně vedeného místního rozvoje na projekt 
s názvem „Přístavba multifunkčního objektu Domu s pečovatelskou službou Bílina“ 
s maximálními celkovými způsobilými výdaji ve výši 5.000.000 Kč včetně DPH. 
 
1292  
Uzavření smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu mezi městem Bílina a Komerční bankou, 
a. s. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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1293  
Uzavření rámcové smlouvy (objednávkový formulář) na akceptaci platebních karet 
prostřednictvím platebního terminálu mezi městem Bílina a obchodní firmou Worldline 
SA/NV, která v ČR poskytuje službu SmartPay prostřednictvím společnosti Cataps, s. r. o., 
a odkup 1 ks platebního terminálu, typ YOMANI BUP v celkové výši 9.900 Kč bez DPH 
(adresa umístnění platebního terminálu – budova městského úřadu, Seifertova 1, 418 01 
Bílina). Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1294  
Uzavření rámcové smlouvy (objednávkový formulář) na akceptaci platebních karet 
prostřednictvím platebního terminálu mezi městem Bílina a obchodní firmou Worldline 
SA/NV, která v ČR poskytuje službu SmartPay prostřednictvím společnosti Cataps, s. r. o., 
a odkup 1 ks platebního terminálu, typ YOMANI BUP v celkové výši 9.900 Kč bez DPH, 2 ks 
platebních terminálů YOXIMO 3G, v celkové výši/kus á 11.900 Kč, bez DPH (adresa 
umístnění platebních terminálů - budova městského úřadu, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina). 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1295  
Uzavření rámcové smlouvy (objednávkový formulář) na akceptaci platebních karet 
prostřednictvím platební brány, mezi městem Bílina a obchodní firmou Worldline SA/NV, 
která v ČR poskytuje službu SmartPay prostřednictvím společnosti Cataps, s. r. o. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1296  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb servisní a technické podpory 
a maintenance k informačním technologiím uzavřené 18.12.2017 mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností O2 Czech Repulic, a. s., jako poskytovatelem. Předmětem 
dodatku je pouze úprava doby trvání smlouvy z 12 na 24 měsíců. Podpisem dodatku 
pověřuje starostku města. 
 
1297  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o technické podpoře uzavřené 11.07.2012 mezi městem 
Bílina jako uživatelem a společností VITA Software, s. r. o., jako poskytovatelem. 
Předmětem dodatku č. 2 je software, počet, cena licencí a jejich sazbu za technickou 
podporu. Podpisem dodatku č. 2 pověřuje starostku města. 
 
1298  
Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Bílina jako zadavatelem 
a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, jako centrálním zadavatelem, jejímž předmětem 
je úprava práv a povinností při realizaci zadávání na poskytování produktů Microsoft. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1299  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování poradenských služeb pověřence pro 
ochranu osobních údajů uzavřené 28.05.2018 mezi městem Bílina jako klientem 
a společností BDO Advisory, s. r. o., jako poradcem. Předmětem dodatku je prodloužení 
doby pro poskytování poradenských služeb do 31.12.2019. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města. 
 
1300  
Uzavření nájemní smlouvy mezi společností FilmBrigade, s. r. o., jako nájemcem a městem 
Bílina jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem interiéru Městského úřadu Bílina 
a radniční věže, a to na dobu určitou, od 11.12.2018 do 16.12.2018, za účelem natáčení 
hraného televizního seriálu s názvem SEVER, za cenu 9.000 Kč. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
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1301  
Uzavření dohody o ukončení servisní smlouvy na knihovní systém Clavius, mezi městem 
Bílina a společností LANius, s. r. o., Tábor, k 31.12.2018, na základě žádosti vedoucí 
organizační složky Městská knihovna Bílina. Podpisem dohody pověřuje starostku města.  
 
1302  
Přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, pro 
Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, na projekt 
„Obědy pro děti“ na školní rok 2018/2019 v celkové výši 22.902 Kč, na základě žádosti 
ředitelky základní školy. 
 
1303  
Zrušení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 59/2016/TPČ uzavřené mezi  

jako povinnými, převedené na město Bílina, Břežánská 
50/4, Bílina, jako nový vlastník pozemku p. č. 2085/1 k. ú. Bílina a společností Severočeská 
vodárenská, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a znovuuzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Bílina, Břežánská 50/4, Bílina, jako 
stranou povinnou a společností Domy Bílina, s. r. o., se sídlem Lidická 219/12, Bílina, jako 
stranou oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnosti se sjednává na dobu 
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč včetně DPH. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1304  
Uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Bílina jako propachtovatelem a  

 jako pachtýřem, kdy předmětem smlouvy je pacht pozemku p. č. 2550/8 (orná 
půda/zemědělský půdní fond) o výměře 49.262 m2 k. ú. Bílina za cenu stanovenou. 
Pachtovné činí 12.315,50 Kč/pachtovní rok. Podpisem pachtovní smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
1305  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bíliny jako pronajímatelem a panem Josefem 
Veselým jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku p. č. 23/183 
o výměře 23 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za účelem zlegalizování užívání pozemku pod 
garáží dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 
5 Kč/m2/rok, tj. minimálně 500 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1306  
Úpravu směrnice č. 1/2018 Městských technických služeb Bílina, ceník parkového na 
Mírovém a Žižkovo náměstí, s účinností od 01.01.2019, dle předloženého návrhu, 
s doplněním dle požadavků rady města. 
 
1307  
Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
v roce 2019 na 17, v organizační složce Kulturní centrum Bílina na 40, v organizační složce 
Informační centrum Bílina na 2, v organizační složce Městská knihovna na 3 a v organizační 
složce Pečovatelská služba Bílina na 5. 
 
1308  
Odměnu ředitelce Městských technických služeb Bílina, dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění. 
 

III. neschvaluje 
 
1309  
Registraci objektu č. p. 555, ulice Teplická, parcelní číslo 1683/98, k. ú. Bílina do databáze 
brownfieldů spravované agenturou CzechInvest. 
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1310  
Podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR z výzvy č. 1 podprogramu 
„Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití” na projekt „Revitalizace 
objektu č. p. 555 Teplická pro JSDHO v Bílině“. 
 

IV. rozhodla 
 
1311  
Zadat zakázku malého rozsahu na dílo pod názvem „Dodávka a montáž herního prvku - 
prolézací tunel hroch“, do pohádkového lesa v Bílině, společnosti Hřiště 8D, s. r. o. 
 
1312  
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 služby „Zajištění vnitřní ostrahy objektu Městského úřadu Bílina 
a informační služby pro veřejnost v pracovních dnech“. 
 

V. jmenuje 
 
1313  
Ing. Marcelu Dvořákovou, místostarostku města, členkou komise pro mládež a kulturu 
Euroregionu Krušnohoří, a to do konce volebního období 2018–2022. 
 
1314  
Ing. Mgr. Reného Štěpánka, MBA (BSDN), Mgr. Zdeňka Rendla, MBA (BSDN), Hanu 
Stillerovou (Svobodní), Lucii Svobodovou (Svobodní), Ing. Jarmilu Kabourkovou (Svobodní), 
Rostislava Aulického (ODS), Ing. Petra Skuthana (ODS), Marii Merbsovou (KSČM), Jiřího 
Konárka (KSČM), Václava Mojžiše (KSČM), Lenku Glabazňovou (HNHRM), Ing. Lucii 
Ječmenovou (HNHRM), Josefa Horáčka (HNHRM) dalšími členy komise pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky. 
 
 

VII. vydává 
 
1315  
Nařízení města Bílina č. 3/2018, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na 
území města oblasti s placeným stáním. 
 
 

VIII. ruší 
 
1316  
Pověření vedením odboru nemovitostí a investic pro pana Ing. Oldřicha Lukeše s okamžitou 
platností. 
 
 

IX. zřizuje 
 
 
1317  
Sportovní komisi a zároveň jmenuje Ing. Martina Zechovského (ANO 2011) předsedou 
komise a Martina Nováka (ANO 2011), Petra Skuthana (ODS) členy této komise s tím, že 
další členové komise budou jmenováni na příštím zasedání rady města. Tajemnicí komise 
určuje Mgr. Evu Böhmovou. 
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1318  
Bytovou komisi a zároveň jmenuje Moniku Pecháčkovou (MOJE BÍLINA) předsedkyní 
komise a Milana Dimmera (ODS), Miroslava Eibla (ANO 2011) členy této komice a Soňu 
Strýčkovou, zaměstnankyni odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako stálého hosta s tím, 
že další členové této komise budou jmenováni na příštím zasedání rady města. Tajemnicí 
komise určuje Danu Sáblovou. 
 
1319  
Školskou komisi a zároveň jmenuje Mgr. Alexandru Štolbovou (MOJE BÍLINA) předsedkyní 
komise a Mgr. Petru Skuthanovou (ODS), Mgr. Pavla Pátka (ANO 2011), Jiřího Urbánka 
(ANO 2011) členy této komise s tím, že další členové komise budou jmenováni na příštím 
zasedání rady města. Tajemnicí komise určuje Mgr. Evu Böhmovou. 
 
1320  
Komisi pro kulturu a cestovní ruch a zároveň jmenuje Renatu Vítovou (ANO 2011) 
předsedkyní komise a Michaelu Chodounskou (ANO 2011), Egona Nebřenského (ANO 
2011) členy této komise s tím, že další členové komise budou jmenováni na příštím zasedání 
rady města. Tajemnicí komise určuje Evu Myslíkovou. 
 
1321  
Komisi pro místní média s tím, že předseda a další členové komise budou jmenováni na 
příštím zasedání rady města. Tajemnicí komise určuje Mgr. Evu Böhmovou. 
 
1322  
Komisi pro rozvoj a vize a zároveň jmenuje Ing. Karla Matušku (ANO 2011) předsedou 
komise a Jaroslava Vršku (ODS), Ing. Jindřicha Brunclíka (MOJE BÍLINA), Františka Weigla 
(ANO 2011), Michaelu Chodounskou (ANO 2011), Kamila Šrámka (ANO 2011) členy této 
komise s tím, že další členové komise budou jmenováni na příštím zasedání rady města. 
Tajemnicí komise určuje Ing. Renatu Strakovou. 
 
1323  
Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality a zároveň jmenuje Bc. Josefa Veselého (ANO 
2011) předsedou komise a Mgr. Vladimíra Řáhu (MOJE BÍLINA), Ing. Jindřicha Brunclíka 
(MOJE BÍLINA), Zdeňka Bažanta (ANO 2011), Miroslava Haase (ANO 2011), Radima 
Pecháčka (ODS) členy této komise s tím, že další členové této komise budou jmenováni na 
příštím zasedání rady města. Tajemnicí komise určuje Mgr. Radku Jarošovou. 
 
1324  
Sociálně zdravotní komisi a zároveň jmenuje Ing. Richarda Hazdru (ODS) předsedou komise 
a Lenku Brunzovou (ANO 2011), Moniku Beránkovou (MOJE BÍLINA), Danu 
Kretschmanovou (ANO 2011), Veroniku Janouškovou, DiS (ANO 2011) členkami této komise 
s tím, že další členové komise budou jmenováni na příštím zasedání rady města. Tajemnicí 
komise určuje Bc. Alenu Procházkovou, DiS. 
 
1325  
Komisi pro životní prostředí a dopravu a zároveň jmenuje Miloslava Janouška (ANO 2011) 
předsedou komise a Ing. Petra Skuthana (ODS), Pavla Budka (ODS), Ludmilu Vážnou 
(MOJE BÍLINA), Luďka Svobodu (ANO 2011) členy této komise s tím, že další členové 
komise budou jmenováni na příštím zasedání rady města. Tajemníkem komise určuje Mgr. 
Pavla Ryjáčka. 
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X. pověřuje 
 
1326  
Starostku města zplnomocněním příslušných zaměstnanců odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví k zastupování města Bíliny ve věci nezletilých dětí při soudních jednáních.  
 
1327  
Starostku města zplnomocněním Bc. Terezy Fořtové, sociální pracovnice, k zastupování 
města Bíliny jako veřejného opatrovníka u osob omezených na svéprávnosti, kdy tito nejsou 
schopni vyřizovat sami své záležitosti a uplatňovat svá práva. 
 
1328  
Starostku města zplnomocněním paní Dany Sáblové, pracovnice odboru nemovitostí 
a investic, k zastupování města Bíliny při uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlastnictví města 
Bíliny. 
 
1329  
Starostku města zplnomocněním Mgr. Ivy Zábojníkové, vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, k zastupování města Bíliny po celou dobu řízení ve věci podání žádostí 
o účelové dotace na výkon sociální práce na obcích a dotací na výkon sociálně-právní 
ochranu dětí (podání žádostí, doložení požadovaných dokumentací, vyzvednutí a předání 
rozhodnutí). 
 
1330  
Starostku města udělením zvláštního oprávnění příslušným zaměstnancům odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, na jehož základě jsou oprávněni navštěvovat dítě a pořizovat 
záznamy, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1331  
Starostku města delegováním pravomoci starostky v pracovněprávních vztazích, vyjma 
Městské policie Bílina, na Ing. Ladislava Kvěcha, tajemníka Městského úřadu Bílina. 
 
1332  
Starostku města zplnomocněním Ing. Michaely Vrškové, vedoucí finančního odboru, ke 
schvalování vyřazovacích protokolů majetku města Bíliny. 
 
1333  
Starostku města zplnomocněním paní Jany Charvátové, pracovnice odboru nemovitostí 
a investic, k uzavírání dohod o zániku nájmu, ve smyslu ustanovení § 2287 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
1334  
Pana Ericha Miku vedením odboru nemovitostí a investic Městského úřadu Bílina, a to od 
12.12.2018, do doby jmenování nového vedoucího odboru nemovitostí a investic. 
 
 

XI. deleguje 
 
 
1335  
Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou, starostku města, zastupováním ve všech orgánech 
Euroregionu Krušnohoří, Euroregionu Labe, Hospodářské a sociální rady Teplicka, 
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, Svazu měst a obcí České republiky, a to do 
konce volebního období 2018–2022. 
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1336  
Ing. Marcelu Dvořákovou, místostarostku města, zastupováním ve všech orgánech MAS 
SERVISO, s. r. o., Severočeského sdružení obcí a Sdružení lázeňských míst, a to do konce 
volebního období 2018–2022. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
 
 
1337  
Usnesení zastupitelstva města č. 26 z 23.02.2017, kterým byli pan Oldřich Bubeníček, 
starosta města a Mgr. Veronika Horová, 1. místostarostka pro věci neinvestiční, jmenováni 
členy monitorovacího výboru a Mgr. Zuzana Bařtipánová, 2. místostarostka pro věci 
investiční a pan Jiří Konárek, člen rady města, náhradníky členů monitorovacího výboru, 
v souladu s dohodou o zásadách environmentálního dozoru a usnesení zastupitelstva města 
č. 216 z 02.11.2017, kterým byla paní Vendula Vodičková, 1. místostarostka města pro věci 
neinvestiční, jmenována členkou monitorovacího výboru, v souladu s uzavřenou dohodou 
o zásadách environmentálního dozoru obcí Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice a Mariánské 
Radčice nad provozem lomu Bílina Severočeských dolů, a. s., do roku 2035. 
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
1338  
Rozpočet města Bíliny na rok 2019 v této výši:  
Celkové příjmy ve výši 375.609.000 Kč  
Celkové výdaje ve výši 352.163.000 Kč. 
 
1339  
Střednědobý výhled rozpočtu města v období 2020-2021 v této výši:  
rok 2020:  
Celkové příjmy ve výši 370.666.000 Kč  
Celkové výdaje ve výši 366.030.000 Kč  
rok 2021:  
Celkové příjmy ve výši 381.898.000 Kč  
Celkové výdaje ve výši 361.290.000 Kč. 
 
1340  
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina, včetně formuláře 
žádosti a formuláře vyúčtování, s účinností od 01.01.2019. 
 
1341  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností 
Severočeské doly, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je darování pozemku p. p. č. 311 
o výměře 136 m2, jehož součástí je budova výměníkové stanice VS 5 s veškerým 
technologickým zařízením a horkovodní přípojkou. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města.  
 
1342  
Uzavření dodatku č. 4 k veřejnosprávní smlouvě uzavřené 15.12.2008 mezi městem Bílina 
a obcí Světec. Předmětem dodatku je doplnění smluvního rozsahu činnosti a úkolů Městské 
policie Bílina. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města. 
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1343  
Záměr prodeje pozemku p. č. 401/89 o výměře 18,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1344  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1194/24 o výměře 17 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou s vyhotovením 
znaleckého posudku. 
 
1345  
Záměr prodeje pozemků p. č. 23/113 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 
Pivovarská 69, Bílina ve výši 3.300 Kč. 
 
1346  
Záměr prodeje pozemků p. č. 1789/12 o výměře 20 m2 k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů spojenou s vyhotovením 
znaleckého posudku. 
 
1347  
Záměr prodeje pozemků p. č. 2150/2 o výměře cca 277 m2 a p. č. 2148/2 o výměře 136 m2 
k. ú. Bílina s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady vyhotovit znalecký posudek. 
 
1348  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 380/55 o výměře cca 315 m2 k. ú. Bílina–Újezd, za cenu 
obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku s tím, že si žadatel nechá na vlastní 
náklady vyhotovit znalecký posudek a geometrický plán na oddělení pozemku. 
 
1349  
Záměr prodeje pozemků p. č. 23/116 o výměře 22 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 
Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.300 Kč. 
 
1350  
Záměr prodeje pozemku p. č. 401/76 o výměře 14,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1351  
Záměr prodeje pozemků p. č. 23/208 o výměře 24 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 46/3846/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, 
Pivovarská 69, Bílina, ve výši 3.600 Kč. 
 
1352  
Záměr prodeje pozemku p. č. 401/78 o výměře 14 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
 
1353  
Záměr prodeje pozemku p. č. 401/74 o výměře 13,5 m2 k. ú. Bílina–Újezd za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o poměrnou výši nákladů, spojenou 
s vyhotovením znaleckého posudku. 
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1354  
Prodej pozemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti č. p. 462 v ulici Teplická, za minimální kupní cenu 1.200.000 Kč. Vzhledem ke 
skutečnosti, že k dnešnímu dni evidujeme čtyři žádosti, se prodej uskuteční obálkovou 
metodou. K ceně nemovitostí budou připočítány náklady spojené s prodejem. 
 
1355  
Jednací řád Zastupitelstva města Bíliny, dle předloženého návrhu, s úpravami dle požadavků 
členů rady města a účinností dnem schválení. 
 
1356  
Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, s účinností od 
01.01.2019, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. V souladu s nařízením 
vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, stanovuje tyto měsíční odměny:  
a) člen rady města 5.500 Kč,  
b) člen zastupitelstva města 1.800 Kč,  
c) předseda výboru nebo komise 3.600 Kč,  
d) člen výboru nebo komise 3.200 Kč.  
e) člen komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky 

1.400 Kč.  
V případě souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva města 
stanovuje měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za výkon funkce člena rady města, 
předsedy nebo člena výboru zastupitelstva a předsedy nebo člena komise rady města. Do 
souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou. 
Vyplacení odměny je podmíněno účastí na zasedání výboru nebo komise v daném měsíci. 
 
1357  
Zásady pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Bíliny, s účinností od 01.01.2019, dle návrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu. Zastupitelstvo stanovuje tyto měsíční odměny:  
a) předseda komise 1.600 Kč,  
b) člen výboru nebo komise 1.100 Kč.  
V případě výkonu několika funkcí se poskytuje odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé 
funkce. Vyplacení odměny je podmíněno účastí na zasedání výboru nebo komise v daném 
měsíci. 
 
 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
 
 
1358  
S rozsahem vypočteného nároku pro účely pozemkových úprav v k. ú. Chotovenka pro 
nemovité věci zapsané na LV 316 k. ú. Chotovenka, obec Světec, dle návrhu Státního 
pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice. Podpisem 
soupisu nároků doporučuje pověřit starostku města. 

 
 

XV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města pověřit 
 
 
1359  
Tajemníka městského úřadu přípravou zadávacího řízení na zajištění on-line přenosu ze 
zasedání zastupitelstva města. 
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XVI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
 
 
1360  
Usnesení zastupitelstva města č. 136 z 20.09.2018, kterým byl schválen 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 by se jednalo o prodej 
obálkovou metodou, s vyvolávací cenou 150.000 Kč vč. DPH. Vozidlo bude převedeno na 
Pečovatelskou službu Bílina. 
 
 

XVII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města jmenovat 
 
 
1361  
Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou a Ing. Marcelu Dvořákovou členy monitorovacího výboru 
a Ing. Radka Zenkera náhradníkem, v souladu s uzavřenou dohodou o zásadách 
environmentálního dozoru obcí Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice a Mariánské Radčice nad 
provozem lomu Bílina Severočeských dolů, a. s., do roku 2035.  
 
 

XVIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zvolit 
 
 
1362  
Ing. Josefa Dvořáka (Svobodní), Radima Pecháčka (ODS), Jiřího Konárka (KSČM), 
Ing. Lucii Ječmenovou (HNHRM), Romana Sláničku (MOJE BÍLINA), Mgr. Pavla Pátka (ANO 
2011) členy kontrolního výboru. Zároveň doporučuje určit paní Kateřinu Žofkovou tajemnicí 
tohoto výboru. 
 
1363  
Ing. Mgr. Reného Štěpánka, MBA (BSDN), Daniela Hendrycha (Svobodní), Richarda Hazdru 
(ODS), Lenku Glabazňovou (HNHRM), Kamila Šrámka (ANO 2011), Ing. Jaroslavu 
Mrázovou (MOJE BÍLINA) členy finančního výboru. Zároveň doporučuje určit paní Annu 
Bezuchovou tajemnicí tohoto výboru. 
 
 

XIX. bere na vědomí 
 
 
1364  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů MěÚ Bílina za období leden – říjen 2018 
a plnění příjmů za toto období. 
 
1365  
Informaci o výkonu činnosti technického dozoru investora a autorského dozoru při 
investičních akcích města Bílina v roce 2018. 
 
1366  
Informace vedoucí finančního odboru týkající se obecně závazné vyhlášky č. 10/2015, 
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, v souvislosti s podanou 
žalobou u Krajského soudu v Brně proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
a informaci týkající se rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení obecně závazné vyhlášky 
č. 10/2015. 
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1367  
Informaci starostky města o zřízení Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Bílina 
a zřízení Krizového štábu obce s rozšířenou působností Bílina. 
 
1368  
Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci prověření, kdy a za jakých podmínek bylo 
umožněno vyhrazené stání pro klienty Komerční banky, a. s., na Mírovém náměstí. 
 
1369  
Informaci odboru nemovitostí a investic o průběhu reklamace díla: Sanace sesuvu Pražská 
ulice – Masarykova výšina s tím, že na další zasedání rady města bude materiál doplněn o 
technologický postup. 
 
1370  
Plnění úkolů ze zápisu rady města z 27.11.2018. 
 

 
RADA MĚSTA 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti 
valné hromady společnosti 

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

I. odvolává 
 
1371  
Paní Šárku Knapovou z funkce členky dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
 

II. volí 
 
 
1372  
Ing. Pavla Dvořáka členem dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. 
 

III. schvaluje  
 
 
1373  
Rozpočet společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou s. r. o., Bílina, pro rok 2019, 
předložený Ing. Andreou Novákovou, jednatelkou společnosti. 
 
1374  
Odměny pro zaměstnance podílející se v roce 2018 na personálním zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby, v souladu s § 134 zákona č. 262/2066 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, dle návrhu předloženého Ing. Andreou Novákovou, jednatelkou 
společnosti Hornická nemocnice s. r. o., Bílina. 
 
1375  
Uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a Ing. Pavlem Dvořákem, v předloženém znění s tím, že mu 
přísluší odměna za výkon funkce ve výši 3.000 Kč čtvrtletně, s účinností dnem schválení 
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zvolení do funkce člena dozorčí rady. Podpisem smlouvy pověřuje jednatelku společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
1376  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a Miroslavem Adamcem, jehož předmětem 
je úprava odměny za výkon funkce, a to ve výši 3.000 Kč čtvrtletně, s účinností od 
01.01.2019. Podpisem dodatku pověřuje jednatelku společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
1377  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy dozorčí rady mezi společností 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a MUDr. Yaserem Karnoubem, jehož 
předmětem je úprava odměny za výkon funkce, a to ve výši 5.000 Kč čtvrtletně, s účinností 
od 01.01.2019. Podpisem dodatku pověřuje jednatelku společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
 

IV. bere na vědomí  
 
 
1378  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice, s. r. o., Bílina, 
o probíhajících opravách prostor zázemí pro nelékařský a lékařský personál stanice LDN C.  
 
1379  
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s. r. o., Bílina, 
o personálním zabezpečení zubní pohotovosti 2018, 2019, aktualizaci mzdového předpisu 
zubní pohotovosti k 01.12.2018 a personálním zabezpečení lékařské pohotovostní služby.  
 
1380  
Plán hospodaření společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou s. r. o., Bílina, na období 
2020, 2021, předložený Ing. Andreou Novákovou, jednatelkou společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 
 
 
 


