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Usnesení z 17. schůze v roce 2019,
konané 17. září 2019
Usnesení s termínem č.:
948
ONI, MTSB
682
Taj.
1071 ONI
125
ONI
570
ONI
151
ONI

bezodkladně

28.11.
23.04.
23.04.
23.04.
23.04.

753
373
752
1033
123
1061

OŠKaS
ONI
ONI
OŠKaS
KKCR
ONI

16.07.
31.08.
17.09.
31.10.
31.12.
31.12.

Trvalá usnesení č.:
1144
1376
1377
763
128

Taj. (OD)
MěP
Taj. (OSVaZ)
MTSB
MěP

pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím
kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky
kontroly bytů
kontrola technického stavu dopravního značení
kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská

RADA MĚSTA
I. schvaluje
1162
Rozpočtového opatření č.126/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2019 ve výši 9.000 Kč, a to z odd.,
§ 43–72 (krizová pomoc), položky 5222 (příspěvky spolkům) do odd., § 35–43 (pomoc
zdravotně postiženým), položky 5222 (příspěvky spolkům).
1163
Rozpočtové opatření č. 128/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 145.000 Kč v kapitole 07 – bytové
hospodářství, z položky 5171 účelový znak 1 – plánovaná údržba, na položku 5909 –
přeplatky z vyúčtování služeb.
1164
Rozpočtové opatření č. 129/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 32.000 Kč v kapitole 07 – Lázně Kyselka
z položky 5171 – údržba, na položku 5169–služby.
1165
Rozpočtové opatření č. 130/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 3.400 Kč na odpisy na nově
pořízený majetek v roce 2019 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2019
na celkovou výši 142.073 Kč na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno
z rezervy odboru školství, kultury a sportu.
1166
Rozpočtové opatření č. 131/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku 49.700 Kč na opravu střechy
nad ředitelnou a velkou tělocvičnou na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude
hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu.
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1167
Rozpočtové opatření č. 132/2019 – snížení příjmové a výdajové části rozpočtu o část dotace
na rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bíliny ve výši 56.611,31 Kč.
1168
Rozpočtové opatření č. 133/2019 – navýšení výdajové části rozpočtu finančního odboru
na úhradu DPH z věcného břemene ve výši 69.000 Kč a zároveň navýšení příjmové části
rozpočtu odboru nemovitostí a investic.
1169
Rozpočtové opatření č. 134/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 100.000 Kč, na projektovou přípravu k žádosti
o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu
v regionech.
1170
Rozpočtové opatření č. 135/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic pro rok 2019 ve výši 163.000 Kč z akce „Silnice“,
na akci 16–44, „Rekonstrukce komunikací v ulici 5. května, Bílina“, pro zajištění vyrovnaného
čerpání finančních prostředků rozpočtu na rok 2019.
1171
Rozpočtové opatření č. 137/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic pro rok 2019 ve výši 97.000 Kč z akce 19–02,
„Zateplení objektu a sanace spodní stavby DDM Bílina – Havířská 529/10“ na akci 19–18,
„Plavecká hala – montáž elektro ventilu k ochlazovacímu bazénku sauny“.
1172
Rozpočtové opatření č. 138/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu Kulturního centra Bílina, organizační složky města, ve výši 200.000 Kč, na základě
žádosti vedoucí této složky.
1173
Rozpočtové opatření č. 139/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu Informačního centra Bílina, organizační složky města, v celkové výši 115.000 Kč,
na základě žádosti vedoucí této složky.
1174
Rozpočtové opatření č. 140/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270,
okres Teplice, příspěvková organizace, 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 49.300 Kč pro Základní školu
Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace na základě žádosti ředitelky
základní školy.
1175
Rozpočtové opatření č. 141/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 61.000 Kč na zpracování projektové dokumentace
k programu WiFi4EU.
1176
Rozpočtové opatření č. 142/2019 – rozpouštění rezervy na projektové dokumentace ve výši
170 000 Kč na autorský a stavební dozor k akci „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“.
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1177
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem
a
jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na uspořádání akce Bořeňská
voříškiáda 2. ročník v Bílině v roce 2019, na základě podané žádosti. Bude hrazeno
z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1178
Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky ve výši 369.311 Kč mezi městem Bílina jako příjemcem a Státním fondem životního
prostředí České republiky jako poskytovatelem na akci „ZA SLUNÍČKEM”. Podpisem
smlouvy pověřuje starostku města.
1179
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 30524/2019,
jako příjemcem dotace ve výši 8.459 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1180
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 30866/2019,
jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1181
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina
jako poskytovatelem a ústavem Fokus Labe, z. s., jako příjemcem dotace na projekt
„Sociální rehabilitace Teplice“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1182
Záměr výpůjčky dřevěných prvků v areálu Pohádkového lesa, na parcelách č. 883/1, 2889/1
v k. ú. Bílina. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, ode dne jejího podpisu zástupci obou
smluvních stran, po dobu, po kterou bude vypůjčitel provozovat dřevěné prvky ve spolupráci
s půjčitelem.
1183
Poskytnutí náhradních prostor pro jednotku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
stanice Bílina v objektu Městských technických služeb Bílina, Teplická 899, p. č. 1681/32
v době, kdy objekt stanice HZS bude poškozen a nebude moci zajistit akceschopnost
jednotky.
1184
Přijetí finančního daru ve výši 83.592 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
Vlastislavova 152/4, Praha 4, pro Základní školu Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice,
příspěvková organizace, na projekt „Obědy pro děti“ pro 20 žáků na školní rok 2019/2020,
na základě žádosti ředitelky základní školy.
1185
Podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu
Životní prostředí na nákup automobilu s pohonem CNG pro potřeby vedení města Bílina.
1186
Počet dohod mimo pracovní poměr v organizační složce Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Bílina na 2.
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1187
Změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní umělecké škole Gustava Waltera Bílina,
příspěvková organizace, na celkovou výši 571.000 Kč na základě žádosti ředitele
organizace.
1188
Prodej dlouhodobého hmotného majetku – větroměru KESS (datum pořízení 22.04.1998)
za prodejní cenu 4.263,90 Kč, Atletickému klubu Bílina, IČ 432 22 684, Kyselská 408, Bílina.
1189
Návrh pravidel participativního rozpočtu města Bíliny na rok 2020.
1190
Zapojení města Bílina do soutěže o testování 5G technologií v oblasti chytrých měst.
1191
Prodejní cenu knižní publikace Hrobčicko ve výši 320 Kč.

III. neschvaluje
1192
Úpravu platu Bc. Heinrichové, ředitelky Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková
organizace.

IV. souhlasí
1193
S návrhem odboru nemovitostí a investic a ukládá zajistit dočasné otevření silnice
od křižovatky do sídliště Za Chlumem směrem na obec Kostomlaty pod Milešovkou po dobu
výstavby akce „Obnova silnice Bílina – Kostomlaty, II. Etapa.
1194
S provedením analýzy stávajících parametrů osvětlení v rámci zpracování „Koncepce
rozvoje veřejného osvětlení ve městě Bílina“ dle návrhu zhotovitele ELTODO OSVĚTLENÍ,
s. r. o. a odboru dopravy.

V. zamítá
1195
Žádost plaveckého klubu PROSEN Louny, z. s. o snížení nájmu za pronájem plaveckého
bazénu Městských technických služeb Bílina.

VI. rozhodla
1196
Zadat zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Studie – Rozšíření parkovacích ploch
v lokalitě Čapkova ulice“, panu Josefovi Lágnerovi, Fügnerova 105/258, 418 01 Bílina,
IČ: 10453121.
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1197
Zadat zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Studie – Rozšíření parkovacích ploch
v místě křížení ulic Jiráskova a Jižní“, panu Josefovi Lágnerovi, Fügnerova 105/258, 418 01
Bílina, IČ: 10453121.
1198
Zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Plavecká hala – montáž
elektro ventilu k ochlazovacímu bazénku sauny“, ve výši 96.713, 92 Kč včetně DPH,
společnosti ABS – stavební společnost, s. r. o., Náměstí 4/2, Chudeřice, 418 01 Bílina,
IČ: 445 64 139 z důvodu zajištění záruky na dílo rekonstrukce objektu Plavecké haly.
1199
Zadat specializovanou zakázku na výměnu kamerového bodu po zasažení elektrickým
výbojem ve výši 155.606 Kč včetně DPH, firmě Petr Janouch - Kasyja, se sídlem
Na Maninách 103, Dobrovíz, IČ: 65396260.
1200
Udělit výjimku pro poskytnutí dotace z rozpočtu města na podporu sociálních a zdravotních
služeb a schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 9.000 Kč mezi
městem Bílina jako poskytovatelem a ústavem Fokus Labe, z. ú., jako příjemcem dotace
na projekt „Centrum duševního zdraví Teplice“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku
města.

VII. ruší
1107
Juniorskou komisi z důvodu nečinnosti a zároveň odvolává z funkce předsedkyni Lucii
Svobodovou a všechny její členy Sáru Kalivodovou, Michaelu Štrálovou, Marka Píchu, Pavla
Prchala, Jana Rendla a Marka Tučka.

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit
1108
Záměr prodeje pozemku p. č. 269/346 o výměře 103 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 269/71
o výměře 247 m2 a části pozemku p. č. 269/191 o výměře cca 157 m2 v k. ú. Bílina. Cena
pozemků bude uskutečněna za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku,
který si žadatel nechá zhotovit na vlastní náklady. Žadatel si nechá zhotovit na vlastní
náklady geometrický plán na rozdělení pozemku.
1109
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1305/1 o výměře cca 290 m2 v k. ú. Bílina a pozemku
p. č. 1305/2 o výměře 14 m2 v k. ú. Bílina, za cenu stanovenou na základě znaleckého
posudku, který si žadatelé nechají zhotovit na vlastní náklady. Žadatelé si nechají na vlastní
náklady zhotovit geometrický plán na rozdělení pozemku.
1110
Záměr prodeje pozemku p. č. 2089/2 o výměře 57 m2 v k. ú. Bílina, za cenu stanovenou
na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá zhotovit na vlastní náklady.
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout
1111
Žádost

o prodej části pozemku p. č. 269/1 v k. ú. Bílina.

X. předkládá zastupitelstvu města k projednání
1112
Umístění pamětní desky na obřadní síň na hřbitově v Bílině věnovanou bílinským
obyvatelům německé národnosti k událostem z května a června roku 1945, dle návrhu
předloženého panem Danielem Hendrychem, členem zastupitelstva města.

XI. stahuje z programu
1201
Žádost
p. č. 639 v k. ú. Bílina.

o pronájem části pozemku

XII. bere na vědomí
1113
Návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a Vyhodnocení vlivů
2. aktualizace Zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území a neuplatňuje námitky
k tomuto územně plánovacímu dokumentu.
1114
Znění pachtovní smlouvy uzavřené mezi městem Bílina jako propachtovatelem a
jako pachtýřem, jejímž
předmětem je pacht na pozemek p. č. 1663/1 o výměře 36.571 m2 (orná půda), pozemek
p. č. 1663/14 o výměře 9.590 m2 (orná půda) a pozemek p. č. 1663/16 o výměře 2.283 m2
vše v k. ú. Bílina. Výše pachtovného činí 5.778,86 Kč/pachtovní rok, smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1115
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy.
1116
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí.
1117
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 06.08.2019 Městskými technickými službami
Bílina.
1118
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 27.08.2019 odborem dotací a projektů.
1119
Plnění úkolů ze zápisů rady města konané 27.08.2019 odborem školství, kultury a sportu.
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1120
Plnění úkolu ze zápisu rady města konané 27.08.2019 odborem sociálních věcí
a zdravotnictví.
1121
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 27.08.2019 odborem kanceláře úřadu.
1122
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 27.08.2019 obecním živnostenským úřadem.
1123
Písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty do partnerského ukrajinského m ěsta
Novovolynsk, která se uskutečnila od 22.08.2019 do 26.08.2019.
1124
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané dne 28.08.2019.
1125
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 02.09.2019.
1126
Zápis z jednání bytové komise ze dne 09.09.2019.
1127
Soupis technického stavu chodníků na území města Bíliny.
1128
Činnost komisí zřizovaných Radou města Bíliny.
1129
Návrh směrnice – pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.
starostka města
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