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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 8. schůze v roce 2019, 
konané 14. května 2019 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
1061 ONI   05.03. 
1071 ONI   23.04. 
124 OD   23.04 
125 ONI   23.04. 
127 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  

151 ONI   23.04. 
259  TAJ   23.04. 
895 ONI   23.04. 
639 MTSB   18.06. 
123 KKCR   30.06. 
373 ONI   31.08. 

 

Splněná usnesení č.: 122, 263 
 
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 

763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. ukládá 
 
639  
Ředitelce Městských technických služeb Bílina vyřídit žádost o informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, z 11.4.2019, podanou žadatelem 
Ludvíkem Matouškem, nar. 21.06.1976, bytem Formánkova 1654/6, Praha 8, a to ve lhůtě 
15 dnů od doručení rozhodnutí advokátní kanceláře Kříženecký a partneři, s . r. o. 
(07.05.2019)        MTSB – 18.06. 
 

II. ruší 
 
640  
Pracovní pozici „Evidence majetku“ s úvazkem 0,75 dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku 
práce, k 31.07.2019. 
 
641  
Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu města Bílina. 

 
II. schvaluje 

 
642  
Rozpočtové opatření č. 56/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Městské policie Bílina na rok 2019 ve výši 55.000 Kč na technické zhodnocení 
kamerového bodu na workoutovém hřišti na Kyselce. 
 
643  
Rozpočtové opatření č. 57/2019 – přesun finančních prostředků ve výši 200.000 Kč 
z kapitoly 05 (odbor stavebního úřadu a životního prostředí), a to z §: 37-53, pol. 5169 – 
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Monitoring hluku, do kapitoly 03 (Odbor dopravy), a to do §: 22-29, pol. 5169 – Dopravní 
značení.  
 
644  

Rozpočtové opatření č. 59/2019 a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a  jako příjemcem ve výši 
5.000 Kč na náklady spojené s ozvučením a osvětlením muzikálu Jakoubek, který se koná 
17.05.2019–19.05.2019 na hradě v Kostomlatech pod Milešovkou, na základě podané 
žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
645  
Rozpočtové opatření č. 60/2019 – přesun finančních prostředků ve výši 94.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu Městské policie Bílina na rok 2019 – spoluúčast k projektu „Bílina - 
Asistenti prevence kriminality 2018-2020“ z programu Prevence kriminality MVČR.  
 
646  
Rozpočtové opatření č. 61/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Informačního centra Bílina, organizační složky města, ve výši 30.000 Kč.  
 
647  
Rozpočtové opatření č. 62/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 2.800 Kč na odpisy na nově 
pořízený majetek v roce 2019 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2019 
na celkovou výši 133.033 Kč na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 
z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
648  
Rozpočtové opatření č. 63/2019 – navýšení rozpočtu o spoluúčast ve výši 22.300 Kč a přijetí 
průtokové dotace ve výši 51.000 Kč na uskutečnění projektu MŠMT „Pochopením k toleranci 
a respektu 2019“ pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
649  
Rozpočtové opatření č. 64/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z dotačního programu „Podpora 
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ na projekt 
„Putování za zdravím“ ve výši 16.000 Kč na základě žádosti ředitelky školy. 
 
650  
Rozpočtové opatření č. 65/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z dotačního programu „Prevence 
rizikového chování Ústeckého kraje“ na projekt „Stop závislostem 2019“ ve výši 20.300 Kč 
na základě žádosti ředitelky školy. 
 
651  
Rozpočtové opatření č. 66/2019 – navýšení rozpočtu o spoluúčast při pojištění budov ve výši 
10.000 Kč na opravu střechy, která bude hrazena z rezervy odboru školství, kultury a sportu 
a zároveň navýšení rozpočtu o pojistné plnění od pojišťovny ve výši 29.300 Kč pro Základní 
školu Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, na základě žádosti 
ředitelky základní školy. 
 
652  
Rozpočtové opatření č. 67/2019 – přesun finančních prostředků v kapitole 77 v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 250.000 Kč z akce 17-16, DPS – 
sanace vlhkosti na novou akci 19-13, Inhalatorium – pramen. 
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653  
Rozpočtové opatření č. 71/2019 – využití rezervy DINA v kapitole 77 na zakázku 
pod názvem „Demolice hospodářské stavby v ul. Teplická 462/102“ v celkové výši 75.000 Kč 
včetně DPH.  
 
654  
Rozpočtové opatření č. 73/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu z odboru stavebního úřadu a životního prostředí pro organizační složku města – 
Kulturní centrum Bílina ve výši 100.000 Kč na akce spojené s oživením Mírového náměstí , 
na základě žádostí vedoucí organizační složky Kulturní centrum Bílina.  
 
655  
Rozpočtové opatření č. 75/2019 – využití rezervy na projektovou dokumentaci v kapitole 77 
na projekt pod názvem „Demolice technického objektu olejového hospodářství na pozemku 
plavecké haly Bílina“ v celkové výši 115.000 Kč včetně DPH. 
 
656  
Rozpočtové opatření č. 76/2019 – využití rezervy na projektové dokumentace (PD) v kapitole 
77 odboru nemovitostí a investic na zpracování položkových rozpočtů a slepých rozpočtů 
s výkazem výměr pro jednotlivé investiční akce týkající se oprav a rekonstrukcí komunikací 
v celkové výši 250.000 Kč. 
 
657  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Bílina jako 
příjemcem, na pořádání závodů v termínu od 24.05.2019 do 26.05.2019. Podpisem sm louvy 
pověřuje starostku města. 
 
658  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a SH ČMS – Krajským sdružením hasičů Ústeckého kraje jako 
příjemcem na náklady spojené se zajištěním Mistrovství České republiky v požárním sportu 
dobrovolných a profesionálních hasičů, které se koná 30.08.2019–01.09.2019 v Ústí nad 
Labem, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
659  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Mysliveckým sdružením Bořeň Bílina, z. s., jako příjemcem, 
na úhradu nákladů nájmu za honitbu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
660  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Teplické kočky, z. s., jako příjemcem na zajištění péče 
a umístění toulavých a opuštěných koček odchycených na území města Bílina. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
661  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Českomoravskou mysliveckou jednotou, z. s. – okresní myslivecký spolek 
Teplice jako příjemcem na hodnocení chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v regionu, 
která se koná od 11.05.2019 do 12.05.2019 v Hrobu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
 
 



Usnesení rady města z 14.05.2019   4 
 

662  
Udělení „Ceny rady města Bíliny”  strážníku Městské policie Bílina, 
za záchranu lidského života. 
 
663  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč 
za záchranu lidského života. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
664  
Žádost o bezplatné poskytnutí prostor Městského divadla pro Základní školu Bílina, 
Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace na pořádání závěrečné školní 
akademie, která se bude konat 28.05.2019. 
 
665  
Žádost o bezplatné poskytnutí prostor Městského divadla – digitálního kina pro společnost 
Člověk v tísni, o. p. s., na promítání dvou představení poloprofesionálního motivačního filmu 
pro mládež s názvem Labyrint života, které se koná dne 14.06.2019 na základě žádosti 
společnosti Člověk v tísni, o. p. s. 
 
666  
Žádost ředitelky Městských technických služeb Bílina o převedení částky ve výši 
1.000.000 Kč z rezervního fondu Městských technických služeb Bílina na posílení 
investičního fondu.  
 
667  
Použití investičního fondu Městských technických služeb Bílina na zakoupení kolového 
nakladače včetně výměnných systémů jak na veřejnou zeleň, čištění města tak i na údržbu 
komunikace za částku ve výši 2.233.297 Kč vč. DPH. 
 
668  
Využití rezervního fondu Městských technických služeb Bílina na složení akontace ve výši  
200.000 Kč a leasingové splátky na zakoupení užitkového vozidla na rozvoz zahradní 
techniky a zaměstnanců. Leasingové splátky budou hrazeny z rezervního fondu Městských 
technických služeb Bílina. 
 
669  
Přesun finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizace Dům dětí 
a mládeže Bílina, příspěvková organizace ve výši 79.755 Kč na základě žádosti ředitelky 
domu dětí a mládeže. 
 
670  
Zapojení fondu investic Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace v celkové 
výši 199.591 Kč na rozšíření již vybudované části lanového centra na zahradě DDM od firmy 
B plus P, s. r. o., Červený Kostelec, Havlíčkova 375, IČ: 25297015, na základě žádosti 
ředitelky organizace. 
 
671  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností HaskoningDHV Czech Republic, s. r. o., jako zhotovitelem na zpracování 
změny č. 1 Územního plánu Bílina. Předmětem dodatku je změna termínů pro předávání 
jednotlivých etap díla. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
672  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2017247 uzavřené mezi Českou republikou 
– Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje jako půjčitelem a městem Bílina jako 
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vypůjčitelem. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu výpůjčky o jednu garáž (kóji) pro 
dočasné umístění vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů města Bílina. Podpisem 
dodatku pověřuje starostku města. 
 
673  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí č. 593 uzavřenou mezi 
společností Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, Praha 2, PSČ 120 00, jako 
vypůjčitelem a městem Bílina jako půjčitelem prostor na adrese Teplická č. p. 555 č. ev. 57, 
Bílina. Předmětem dodatku č. 2 je navýšení zálohových plateb na energie dle žádosti 
vypůjčitele. Podpisem dodatku pověřuje starostku města Bíliny. 
 
674  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700101269_1/BVB, 
týkající se stavby s označením „REKO MS Bílina – Antonína Sovy +1“, která se dotkne 
pozemků p. č. 1186/1, 1683/1, 1683/6, 1683/14, 1683/15, 1683/31, 1683/53, 1683/54, 
1681/55, 1683/57, 1683/81, 1683/82, 1683/91 a 1683/92 k. ú. Bílina, mezi městem Bílina 
jako stranou budoucí povinnou a společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností 
GridServices, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, 
jako stranu budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno 
na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
675  
Zveřejnění záměru změny pronájmu části střechy a části půdního prostoru na adrese Bílina, 
ul. Lidická 18/31, k. ú. Bílina, parcela 1785 pro účel využití – umístění a provozování zařízení 
sítě elektronických komunikací společností Vodafone Czech Republic, a. s. 
 
676  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a společností Bohemia 
Healing Marienbad Waters, a. s., jako vypůjčitelem, kde předmětem výpůjčky je část 
pozemku s částí stavby na p. č. 1947 v k. ú. Bílina se stavbou č. p. 229, Kyselská ulice pro 
účely provozování prameníku – pítka umístěného ve vstupu do objektu Inhalatoria. Smlouva 
o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci  
smluvních stran po dobu, po kterou bude vypůjčitel provozovat prameník – pítko 
ve spolupráci s půjčitelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
677  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 598 uzavřenou 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  jako nájemcem 
prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 46, Bílina o výměře 183,96 m2. 
Předmětem dodatku č. 1 je změna adresy bydliště a dle oznámení nájemcem. Podpisem 
dodatku pověřuje starostku města Bíliny. 
 
678  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 575 uzavřenou 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  jako nájemcem 
prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 46, Bílina o výměře 58,42 m2. 
Předmětem Dodatku č. 1 je změna adresy bydliště a dle oznámení nájemcem. Podpisem 
pověřuje starostku města Bíliny. 
 
679  
Výši ceny za administraci veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem „Strategie Smart City města Bílina“ ve výši 30.000 Kč. 
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680  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.08.2019 a zároveň stanovuje 
celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina, dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, na 107. 
 
681  
Žádost  o udělení výjimky při oddávání 
svatebního obřadu konaného 22.06.2019 pro Ing. Lucii Ječmenovou, členku zastupitelstva 
města. 
 
682  
Žádost o udělení výjimky při oddávání svatebního 
obřadu konaného 22.06.2019 pro Oldřicha Bubeníčka, člena zastupitelstva města. 
 
683  
Použití závěsného odznaku Ing. Lucií Ječmenovou a Oldřichem Bubeníčkem při svatebních 
obřadech konaných 22.06.2019, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.  
 
 

IV. souhlasí 
 
684  
S uzavřením smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 
46, Bílina o celkové výměře 58,42 m2 mezi  jako nájemcem 
a společností Sportovní klub KRASO Bílina, z. s. Ič 04932234, Litoměřická 904, 418 01 
Bílina, Teplické Předměstí, jednající předsedkyní výboru Miloslavou Koberovou, jako 
podnájemcem. Vztah mezi nájemcem Lenkou Schuldesovou a pronajímatelem městem 
Bílina se nemění. 
 
685  
S podáním žádosti Městské knihovny Bílina o dotaci z projektu „Česká knihovna“ 
pro rok 2019. 
 

V. zamítá 
 
686  
Žádost  o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč 
na pořádání hudebních akcí v Restauraci Moskva v Bílině v roce 2019. 
 
 

VI. rozhodla 
 
687  
Zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem: „Demolice hospodářské 
stavby v ul. Teplická 462/102, Petru Bezoldovi, ul. Zahradní 347, Bílina 418 01, 
IČO:42109779. 
 
688  
Zadat zakázku malého rozsahu na služby pod názvem: „Demolice technického objektu 
olejového hospodářství na pozemku plavecké haly Bílina“, Petru Vachulkovi, Dlouhá 17, 435 
46 Hora Svaté Kateřiny, IČO: 43243070. 
 
689  
Zadat zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Studie – Rekonstrukce splaškové 
kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina“ na základě 
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poptávkového řízení, společnosti VISTA – Ing. Jiří Šír, Školní 296, 257 44 Netvořice, 
IČ: 120 39 373. 
 
690  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na práce s názvem „Výmalba, včetně olejových 
soklů ve společných prostorách bytových domů na adrese 5. května č. p. 268, 269, 270, 271 
Bílina“ společnosti Fanta Josef, Mírová 340, Bílina, IČO: 47303034. 
 
691  
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 „Oprava ploch 
u garáží hromadného stání v ulici Čapkova – vrchní patro“. 
 
692  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na služby „Ostraha majetku v areálu Lázně 
Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolfu a Letního kina na Kyselce v Bílině“, je nabídka 
společnosti HENIG-security servis, s. r. o., 5. května 797, 470 01 Česká Lípa, IČ 14866684. 
Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
693  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Rekonstrukce 
komunikace ul. Chlumská“, je nabídka společnosti EKOSTAVBY Louny,“ s. r. o., 
IČ 10442481. Druhou v pořadí je nabídka společnosti SaM silnice a mosty Děčín, 
IČ 25042751. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  
 
 

VII. pověřuje 
 
694  
Mgr. Petra Kollára, ředitele Městské policie Bílina, jednáním se starosty přilehlých obcí 
ohledně aktualizace cen za poskytování služeb Městské policie Bíl ina, na základě 
veřejnoprávních smluv. 
 
695  
Ing. Marcelu Dvořákovou, místostarostku města, realizací přípravné fáze participativního 
rozpočtu města Bíliny pro rok 2020. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
696  
Rozpočtové opatření č. 68/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o částku ve výši 1.599.101 Kč přijetím neinvestiční dotace z MPSV ČR na výkon sociální 
práce v roce 2019. 
 
697  
Rozpočtové opatření č. 69/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o částku ve výši 1.966.900 Kč přijetím první splátky neinvestiční dotace MPSV ČR na činnost 
sociálně – právní ochrany dětí v roce 2019. 
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698  
Rozpočtové opatření č. 70/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o částku ve výši 300.000 Kč přijetím neinvestiční dotace z programu Úřadu vlády ČR 
Podpora terénní práce v roce 2019. 
 
699  
Rozpočtové opatření č. 72/2019 – přesun finančních prostředků z akce 17-19 (Rekonstrukce 
restaurace U Kádi – venkovní terasa) na akci 18-07 (Oprava garážových stání Čapkova ul.) 
ve výši 1.200.000 Kč. 
 
700  
Rozpočtové opatření č. 77/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 600.000 na opravu lajnování povrchu dráhy, 
regenerace travnaté plochy a opravu venkovního nářadí v areálu Atletického klubu Bílina.  
 
701  
Rozpočtové opatření č. 78/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic výši 1.800.000 Kč na opravu havarijního stavu 
poškozeného povrchu víceúčelového hřiště v Tyršově zahradě. 
 
702  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.800.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Sportovním klubem Bílina jako příjemcem na opravu havarijního stavu  
poškozeného povrchu víceúčelového hřiště v Tyršově zahradě. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
703  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 600.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Atletickým klubem Bílina jako příjemcem na opravu lajnování povrchu 
dráhy, regenerace travnaté plochy a opravu venkovního nářadí. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
704  
Uzavření darovací smlouvy – darování nemovitých věcí č. 13/2019, kdy předmětem smlouvy 
je převod spoluvlastnického podílu o celkové velikosti 1/3 k pozemku p. č. 882/2 o výměře 
33 m2 a p. č. 2889/1 o výměře 3 628 m2 k. ú. Bílina mezi , 
vlastníkem 1/6, a , vlastníkem 1/6, jako dárkyněmi a městem Bílina 
jako obdarovaným. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
705  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 35/10 o výměře 14 m2 k. ú. 
Bílina za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1783-13/2019 vyhotoveného 
Ing. Viktorem Weilgunem, Mládežnická č. p. 838/5, 360 05 Karlovy Vary, ve výši 8.440 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. 
 
706  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a  

 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je 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 kupní cenu 1.211.000 Kč dle obálkové metody. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
707  
Záměr odkupu pozemku p. č. 23/246 o výměře 28 m2 k. ú. Chudeřice u Bíliny. 
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708  
Výkup pozemků p. č. 1787/1 k. ú. Bílina a p. č. 1800/9 k. ú. Bílina za kupní cenu obvyklou 
bez venkovních úprav a porostů, která činí 685.000 Kč stanovenou na základě znaleckého 
posudku Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 418 01 Bílina. 
 
709  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a ČSOB, a. s., na zhodnocení volných finančních 
prostředků města Bíliny ve výši 150.000.000 Kč formou termínovaného vkladu, s úložkou 
na 6 měsíců. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
710  
Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku – nákladního valníkového přívěsu za cenu 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem. 
 
711  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jejímž předmětem je prodej nepotřebného movitého 
majetku – osobního automobilu Škoda Fabia Combi 6Y s inventárním číslem 
MUBIH000FTW, za cenu 39.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města.  
 
712  
Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2018. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
713  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 2189/5 (ostatní plocha/ostatní 
komunikace) o výměře 329 m2 k .ú. Bílina. 
 
714  
Nabídku  na výkup 
spoluvlastnického podílu bytového domu bytu na adrese Sídliště Za Chlumem 755, Bílina.  
 
715  
Nabídku  na výkup 
spoluvlastnického podílu bytového domu bytu na adrese Sídliště Za Chlumem 752, Bílina.  
 
716  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 2165/1 o výměře 
cca 800 m2 k. ú. Bílina. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
 
717  
S celoročním hospodařením města Bíliny za rok 2018 s výhradami a přijmout opatření 
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle přílohy „Zpráva o přijatých opatřeních 
k odstranění nedostatků“. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
718  
Informaci odboru nemovitostí a investic o dodatečném dědickém řízení, na základě kterého 
získaly do podílového spoluvlastnictví pozemek p. č. 882/2 a p. č. 2889/1 k. ú. Bílina  

 podíl o velikosti 1/6 a  podíl o velikosti 1/6. 
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XII. bere na vědomí 
 
719  
Informaci vedoucího odboru dopravy týkající se plnění usnesení Rady města Bíliny č. 345 
z 05.03.2019 – Vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, a to 
v celé lokalitě Újezdského Předměstí, Pražského Předměstí, Mosteckého Předměstí a centra 
města. 
 
720  
Splnění usnesení rady města č. 122 z 05.02.2019, kterým bylo Kulturnímu centru Bílina 
uloženo inovovat soutěže o Bořeňskou čarodějnici. 
 
721  
Splnění usnesení rady města č. 263 z 05.03.2019, kterým bylo školské komisi uloženo 
přepracovat plán činnosti této komise. 
 
722  
Pravidelný přehled přestupků z Mírového náměstí a okolních ulic, včetně způsobu řešení 
za období 04/2019, předkládaný ředitelem Městské policie Bílina. 
 
723  
Informaci starostky města ve věci plánovaného obchvatu, resp. průtahu městem Bílina. 
 
724  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 23.04.2019 odborem nemovitostí a investic.  
 
725  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 23.04.2019 odborem správním a vnitřních věcí.  
 
726  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 23.04.2019 odborem dotací a projektů. 
 
727  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 23.04.2019 odborem dopravy. 
 
728  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 23.04.2019 městskou policií. 
 
729  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 23.04.2019 odborem školství, kultury a sportu.  
 
730  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 23.04.2019 finančním odborem. 
 
731  
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 17.04.2019. 
 
732  
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 16.04.2019. 
 
733  
Zápis z jednání sportovní komise z 15.04.2019. 
 
734  
Zápis z jednání komise pro místní média z 24.04.2019. 
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735  
Zápis č. 04/2019 ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu z 03.04.2019. 
 
736  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o záměru pozvat na oficiální návštěvu 
a přednášku cestovatele Miloslava Stingla. 
 
737  
Zprávu vedoucího oboru stavebního úřadu a životního prostředí o vyhodnocení provedených 
pohovorů s kandidáty na pozici městský architekt města Bílina a zároveň souhlasí s využitím 
služeb Ing. arch. Veroniky Šindlerové, Ph.D. jako městské architektky. 
 
738  
Zpětvzetí žádosti Mysliveckého sdružení Bořeň Bílina, z. s., o investiční dotaci na zakoupení 
traktoru ve výši 300.000 Kč.  
 
739  
Registraci města Bílina u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., IČ 26162539, jako 
chovatele ovcí pro účely poskytování služeb Animoterapie s provozovnou v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinika, s. r. o., na adrese Pražská 206/95, Bílina.  
 
740  
Pozvání starosty polského města Jaraczewo, pana Dariuse Strugala, k návštěvě města 
v termínu od 31. května do 3. června 2019 na městské slavnosti. 
 
741  
Informaci o jednání s právním zástupcem města Bílina k věci předání a převzetí díla pod 
názvem „Revitalizace Mírového náměstí, Bílina“. 
 
742  
Návrh pro aktivaci Mírového náměstí, vypracovanou Ing. arch. Jiřím Kotalem, členem 
skupiny architektů ve společnosti Unicorn/Unicron Studio. 
 
743  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden 
– březen 2019 a plnění příjmů za toto období. 
 
744  
Přehled volných bytů v majetku města Bíliny v bloku 3 Za Chlumem č. p. 752–756, Bílina, 
předložený odborem nemovitostí a investic. 
 
745  
Směrnici o inventarizaci č. 04/2019 platnou od 01.06.2019, která plně nahrazuje směrnici pro 
provedení inventarizace č. 03/2006. 
 
 

XIII. stahuje z programu 
 
746  
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 107763-000-00 mezi městem Bílina 
a společností T-Mobile Czech Republic, a. s. 
 
747  
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 107937-000-00 mezi městem Bílina 
a společností T-Mobile Czech Republic, a. s. 
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748  
Informaci ke splnění usnesení rady města č. 124 z 05.02.2019, kterým bylo vedoucímu 
odboru dopravy, uloženo prověřit možnost umístění svislé dopravní značky „C4a – Přikázaný 
směr objíždění vpravo“, a to v lokalitě křížení ulic Čsl. armády a Studentské v Bílině 
(v lokalitě objízdného ostrůvku, umístěného na části poz. parc. č. 1461/1, k. ú. Bílina) s tím, 
že návrh bude projednán komisí pro životní prostředí a dopravu. 
 
 
 

_____________________________________________________________ 

 

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 
 
 
 
 

749  

Střednědobou koncepci společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., předloženou 
Ing. Andreou Novákovou, jednatelkou společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


