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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 18. schůze v roce 2019, 
konané 8. října 2019 

 

Usnesení s termínem č.: 
948 ONI, MTSB  bezodkladně 
682 Taj.    28.11. 
1071 ONI   23.04. 
125 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 

373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033   OŠKaS  31.10. 
123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12. 

 
Splněné usnesení č.: 753 
 
Trvalá 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. revokuje 
 
1201  
Usnesení rady města č. 1187 ze 17.09.2019, kterým byla schválena změna odpisového 
plánu na rok 2019 Základní umělecké škole Gustava Waltera Bílina, příspěvková organizace 
na celkovou výši 571.000 Kč na základě žádosti ředitele organizace. 
 
 

II. schvaluje 
 
1202  
Rozpočtové opatření č. 136/2019 – rozpuštění finančních prostředků ze schválené rezervy 
DINA ve výši 9.000 Kč, na opravu poškozených herních prvků na dětském hřišti v Kmochově 
ulici, Bílina.  
 
1203  
Rozpočtové opatření č. 143/2019 – rozpuštění rezervy na projektové dokumentace ve výši 
363.000 Kč na služby k akci „PD – Pasport a stavební úpravy objektu bývalé České 
spořitelny pro Městskou policii“. 
 
1204  
Rozpočtové opatření č. 144/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace o průtokovou dotaci z MŠMT – Operační 
program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II. na projekt „Všichni společně“ 
ve výši 1.702.080 Kč na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1205  
Rozpočtové opatření č. 145/2019 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace ve výši 32.500 Kč na výjezd do školy v přírodě 
v termínu od 11.09.2019 do 13.09.2019 na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude 
hrazeno z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
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1206  
Rozpočtové opatření č. 146/2019 – rozpuštění finančních prostředků z rezervy DINA ve výši 
23.000 Kč na opravu stožáru veřejného osvětlení po dopravní nehodě v ulici 
Teplická/Hasičská. 
 
1207  
Rozpočtové opatření č. 147/2019 – navýšení příjmové části rozpočtu odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví přijetím finančního daru ve výši 180.000 Kč na pořízení asistenčního psa 
pro zdravotně postiženou osobu a navýšení výdajové části rozpočtu za účelem nákupu 
věcného daru – asistenčního psa. 
 
1208  
Rozpočtové opatření č. 148/2019 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace ve výši 34.000 Kč na výjezd do školy v přírodě 
v termínu od 09.09.2019 do 13.09.2019 na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude 
hrazeno z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
1209  
Rozpočtové opatření č. 149/2019 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace ve výši 48.500 Kč na výjezd do školy v přírodě 
v termínu od 16.09.2019 do 20.09.2019 na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude 
hrazeno z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
1210  
Rozpočtové opatření č. 150/2019 – navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věci 
o částku 278.200 Kč přijetím neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 2019. 
Dotace je určena na pokrytí platů, mezd a jejich navýšení v Pečovatelské službě Bílina. 
 
1211  
Rozpočtové opatření č. 151/2019 a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
ve výši 40.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem ČSS, z. s. – 
sportovně střelecký klub Bílina jako příjemcem na opravu okapového systému a zastřešení 
přístřešku na střelnici v Bílině na základě podané žádosti. Bude hrazeno přesunem 
finančních prostředků z rozpočtu odboru nemovitostí a investic. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1212  
Rozpočtové opatření č. 152/2019 – navýšení výdajové i příjmové části rozpočtu organizační 
složky Kulturní centrum Bílina o částku ve výši 400.000 Kč z důvodu pořádání koncertu „Bílé 
vánoce Lucie Bílé“. 
 
1213  
Rozpočtové opatření č. 153/2019 – navýšení rozpočtu Kulturnímu centru Bílina, organizační 
složce města, o částku ve výši 100.000 Kč na koncert Lucie Bílé, který se koná dne 
20.12.2019 a uzavření smlouvy o reklamní činnosti mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Severočeskými doly, a. s., Chomutov, jako objednatelem. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1214  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a panem Jiřím Faitem jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na uspořádání akce KRAMPUS – 
Čerti ze severu v Bílině v roce 2019, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy 
kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1215  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Spolkem Leónidás Gym Muay Thai Dubí jako příjemcem na úhradu 
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nákladů spojených s účastí Filipa Gorola na ME v Minsku, Bělorusko, v roce 2019, 
na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1216  
Uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 180.000 Kč mezi městem 
Bílina jako příjemcem a společností ČEZ, a. s., IČ: 45274649, Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 
140 53, jako poskytovatelem za účelem podpory projektu „Získání finančního příspěvku 
na nákup asistenčního psa”. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1217  
Podání výpovědi z příkazní smlouvy uzavřené mezi městem Bílina jako příkazcem a paní 
Michaelou Schwarzovou jako příkazníkem na zajištění občerstvení. Podpisem výpovědi 
pověřuje starostku města. 
 
1218  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-4018337, která se dotkne pozemku p. č. 191 v k. ú. Bílina, mezi městem 
Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín jako stranou budoucí oprávněnou z věcného 
břemene zastoupenou na základě plné moci společností OMEXON GA Energo, s. r. o., 
Jaroslavem Dvořákem se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň. Věcné břemeno 
bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu 200 Kč/bm 
+ DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1219  
Záměr výpůjčky herního prvku „Rodovousova věž“ a zastřešeného pódia, na části pozemku 
p. č. 1914, k. ú. Bílina umístěných v areálu zahradní terasy restaurace U Kádi, Kyselská 
ul. č. p. 189/31, Bílina, a to na dobu určitou, od dne jejího podpisu po dobu, po kterou bude 
vypůjčitel provozovat herní prvek a zastřešené pódium ve spolupráci s půjčitelem. 
 
1220  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor tří kanceláří č. 201, 202, 203 o celkové výměře 
124,91 m2, ve II. nadzemním podlaží budovy městského úřadu na adrese Žižkovo náměstí 
58/3 Bílina pro využití jako kanceláře. 
 
1221  
Žádost společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 
2393, 415 01 Teplice, IČO: 40233308 o prodloužení termínu výstavby díla „Revitalizace ulic 
Zámecká a Komenského“ o 25 pracovních dnů s tím, že do dalšího zasedání rady města 
bude předložen návrh dodatku. 
 
1222  
Uzavření součinnostního dohovoru mezi Krajským vojenským velitelstvím Ústí nad Labem 
a městem Bílina o spolupráci při plnění úkolů na úseku obrany České republiky. Podpisem 
pověřuje starostku města. 
 
1223  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Bohemia 
Healing Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí Bílinské kyselky 
v celkové hodnotě 3.139,50 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
1224  
Pravidla participativního rozpočtu města Bíliny na rok 2020, dle návrhu předloženého 
vedoucí finančního odboru. 
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1225  
Podání žádosti o finanční podporu sociálních služeb v dotačním programu „Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ pro Pečovatelskou službu Bílina a zároveň 
pověřuje Mgr. Ivu Zábojníkovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako 
kontaktní osobu k podání žádosti. 
 
1226  
Pravidla pro oplocování bytových domů na Teplickém Předměstí, dle návrhu předloženého 
architektkou, Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D., s úpravami dle požadavků členů rady 
města. 
 
1227  
Nabídku společnosti Broker Vision, s. r. o., IČ: 24669245, Václavské nám. 819/43, Praha 1, 
na bezplatné zpracování posouzení stávajících pojistných rizik majetku města Bílina. 
Pověřuje starostku města podpisem plné moci. 
 
1228  
Organizační schéma organizační složky Kulturní centrum Bílina platné od 15.10.2019 
a zároveň schvaluje stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do organizační 
složky Kulturní centrum Bílina na 8, dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) 
o obcích, v platném znění. 
 
1229  
Změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní umělecké škole Gustava Waltera Bílina, 
příspěvková organizace na celkovou výši 30.533 Kč pro rok 2019 na základě žádosti ředitele 
organizace. 
 

III. rozhodla 
 
1230  
Vypsat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Přístavba multifunkčního objektu 
domu s pečovatelskou službou Bílina“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
§ 53 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek. Projekt s registračním číslem 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010811 je spolufinancován z Integrovaného regionálního 
operačního programu. 
 

IV. jmenuje 
 
1231  
Pana Jindřicha Divíška členem pracovní skupiny pro vytvoření nové obecně závazné 
vyhlášky o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. 
 

V. ruší 
 
1232  
Dvě dohody mimo pracovní poměr v organizační složce Kulturní centrum Bílina na pracovní 
pozici „Technik II“, a to k 14.10.2019. 
 
 

VI. zřizuje 
 
1233  
Pracovní pozici „Technik II“ s úvazkem 1,00, zařazené do organizační složky Kulturní 
centrum Bílina, a to od 15.10.2019. 
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VII. stanovuje 
 
1234  
Celkový počet dohod v organizační složce Kulturní centrum Bílina na 40. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
 
1235  
Usnesení zastupitelstva města č. 87 z 10.04.2019, kterým byl schválen záměr prodeje části 
pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 39,68 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou 
na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
1236  
Uzavření dodatku č. 1 k dohodě o spolupráci při realizaci staveb rekonstrukce komunikace 
a vodovodu v ulici 5. května v Bílině mezi městem Bílina a společností Severočeská 
vodárenská společnost, a. s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689. Předmětem dodatku č. 1 
je finanční vyrovnání ve výši 224.750 Kč, ke kterému se Severočeská vodárenská 
společnost, a. s., zavazuje v původní dohodě o spolupráci uzavřené 27.12.2016. Podpisem 
dodatku doporučuje pověřit starostku města. 
 
1237  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Atletickým klubem Bílina jako příjemcem na opravu lajnování 
povrchu dráhy, regeneraci travnaté plochy a opravu venkovního nářadí. Předmětem dodatku 
je prodloužení doby realizace oprav do 31.10.2019. Podpisem dodatku doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
1238  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Le Dinh Duc, Ruská 
424/102, 417 01 Dubí 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. K ceně nemovitostí budou 
připočítány náklady spojené s prodejem. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 
 
1239  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 269/357 o výměře 300 m2 v k. ú. 
Bílina, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 73/4003/2019 zhotoveného Ing. 
Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 418 01 Bílina, ve výši 350 Kč/m2, a tj. celkem 105.000 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1240  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních 
služeb v roce 2019 mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako 
příjemcem dotace. Předmětem dodatku je navýšení poskytnuté dotace o částku ve výši 
278.200 Kč. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města. 
 
1241  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře 192 m2 v k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá vyhotovit 
na vlastní náklady. 
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X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
1242  
Žádost pana Radka Petržilky o prodej bytové jednotky č. 597/41 o velikosti spoluvlastnického 
podílu 2660/198050 a bytové jednotky č. 597/42 o velikosti spoluvlastnického podílu 
2860/198050 v panelovém domě v Teplické č. p. 597, Bílina. 
 
1243  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 1630/2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 
2158 v k. ú. Bílina a pozemku p. č 2167/1 v k. ú. Bílina. 
 
1244  
Žádost o prodej části pozemku p. č. 2000/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. 
Bílina. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
1245  
Informaci o zrušení juniorské komise. 
 
1246  
Koncepci řízení Městské policie Bílina zpracovanou Mgr. Petrem Kollárem a Bc. Milanem 
Liškou. 
 

XII. předkládá zastupitelstvu města k projednání 
 
1247  
Návrh pana Daniela Hendrycha, člena zastupitelstva města, na neprodloužení smlouvy 
o výpůjčce uzavřené se společností Člověk v tísni, jejímž předmětem jsou prostory pavilonu 
č. 1, v ul. Teplická 5555, v Bílině. 
 
1248  
Návrh pana Daniela Hendrycha, člena zastupitelstva města, na neprodloužení smlouvy 
o výpůjčce uzavřené se společností Člověk v tísni, jejímž předmětem jsou movité věci 
Integrovaného centra prevence. 
 
 

XIII. stahuje z programu 
 
1249  
Materiál č. 1166 – návrh podání žádosti o dotaci V6 SPORT, podprogramu 133D 531 
Podpora materiálně technické základy sportu – ÚSC, SK a TJ – Revitalizace plavecké haly – 
objekt A. 
 
1250  
Materiál č. 1137 – zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pro umístění psů 
a koček odchycených na území města Bílina v útulku pro rok 2020. 
 
 

XIV. bere na vědomí 
 
 
1251  
Indikativní nabídku banky UniCredit Bank, a. s., platnou pro město Bílina od 30.09.2019 
do 31.10.2019. 
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1252  
Informace Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, týkající 
se přezkumu starších obecně závazných vyhlášek vydaných obcemi před rokem 2010, 
z hlediska zákonnosti, potřebnosti a aktuálnosti, konkrétně obecně závazné vyhlášky města 
č. 4/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (pyrotechnické efekty 
a ohňostroje) na veřejných prostranstvích a zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu 
připravit aktualizaci této obecně závazné vyhlášky města dle požadavků členů rady města.  
 
1253  
Zápisy z jednání sportovní komise konané z 09.09.2019 a 30.09.2019. 
 
1254  
Zápisy z jednání komise pro místní média z 16.09.2019 a 25.09.2019. 
 
1255  
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 23.09.2019. 
 
1256  
Zápis z jednání školské komise z 23.09.2019. 
 
1257  

Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 09.09.2019. 
 
1258  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 
 
1259  
Plnění úkolu ze zápisu rady města konané 17.09.2019 Městskou policií Bílina. 
 
1260  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 17.09.2019 odborem dopravy. 
 
1261  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem školství, kultury a sportu. 
 
1262  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 17.09.2019 odborem stavebního úřadu 
a životního prostředí. 
 
1263  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 17.09.2019 odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví. 
 
1264  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
1265  
Informace vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, o uživatelích sociálních služeb 
v projektech Centra duševního zdraví Teplice a Sociální rehabilitace Teplice, poskytovaných 
zapsaným ústavem Fokus Labe, Ústí nad Labem. 
 
1266  
Návrh směrnice – pravidel pro zadávání veřejných zakázek. 
 
1267  
Předložené varianty A a B studie „Správní objekt tenisových kurtů, Kyselka, Bílina“ 
vypracované Ing. arch. Janem Hellerem. 
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1268  
Pravidelný přehled přestupků z Mírového náměstí a přilehlých ulic, včetně způsobu řešení 
za období 08/2019, předkládaný ředitelem Městské policie Bílina. 
 
1269  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady města 
o plánovaných, probíhajících a dokončených výkopových prací (havárií) a vydání povolení 
k výkopovým pracím na území města Bíliny. 
 
1270  
Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu 
spolufinancovanému z IROP s názvem „Přístavba multifunkčního objektu domu 
s pečovatelskou službou Bílina“, který je registrován pod číslem 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010811. 
 
1271  
Splnění usnesení č. 753 z 18.06.2019, kterým bylo vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
uloženo zpracovat upozornění pro provozovatele občerstvení na dodržování příslušných 
ustanovení příkazní smlouvy, jejímž předmětem je zajištění občerstvení v zařízeních 
provozovaných Kulturním centrem Bílina. 
 
1272  
Informaci  o nepřijetí dotace ve výši 5.000 Kč na nákup pohárů a trofejí 
na akci „4. ročník Bořeňské šipky“, která se konala 17.08.2019 v Bílině. 
 
1273  
Plnění usnesení rady města č. 1377 z 19.12.2017 a č. 40 z 30.01.2018 ve věci provádění 
pravidelných kontrol bytů na území města Bíliny. 
 
1274  
Nabídku Ing. Jakuba Mráčka na zpracování projektu Bílinská NEJ.  
 
1275  
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o přehledu nákladů na rekonstrukci 
městského divadla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  

starostka města 
Ing. Marcela Dvořáková v. r. 

místostarostka města 
 


