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Usnesení z 23. schůze v roce 2019,
konané 26. listopadu 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.

373
752
1033
123
1061

ONI
ONI
OŠKaS
KKCR
ONI

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. revokuje
1369
Usnesení rady města č. 1019 z 06.08.2019, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení komunikačního vedení
a zařízení, které se dotkne pozemku p. č. 256 v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou
budoucí povinnou a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 jako stranou budoucí oprávněnou ze služebnosti
zastoupenou na základě plné moci Blankou Výravovou, TELKOMPROJEKT, se sídlem
Vinařská 739/14, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem. Služebnost bude sjednána na dobu
neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu 50 Kč/bm + DPH, dále 500 Kč
za umístění sloupku NN měření + DPH. Rada města zároveň souhlasila s podmínkami v této
smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka města.
1370
Usnesení č. 1222 z 8.10.2019, kterým bylo schváleno uzavření součinnostního dohovoru
mezi Krajským vojenským velitelstvím Ústí nad Labem a městem Bílina o spolupráci
při plnění úkolů na úseku obrany České republiky. Podpisem byla pověřena starostka města.

II. schvaluje
1371
Rozpočtové opatření č. 171/2019 – snížení příjmové a výdajové části rozpočtu dotace
z Ústeckého kraje na rozšíření městského kamerového systému v Bílině ve výši 5.553 Kč.
1372
Rozpočtové opatření č. 172/2019 – snížení příjmové a výdajové části rozpočtu dotace
na projekt „Tvorba strategických dokumentů města Bílina“ ve výši 565.747,65 Kč.
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1373
Rozpočtové opatření č. 173/2019 - navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270,
okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z MŠMT – Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II. na projekt „Zlepšujeme kvalitu
vzdělávání" ve výši 1.842.569 Kč na základě žádosti ředitelky základní školy.
1374
Rozpočtové opatření č. 174/2019 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina,
příspěvková organizace o průtokovou dotaci z MPSV na realizaci projektu „Příměstské
tábory DDM Bílina“ ve výši 538.165,50 Kč na základě žádosti ředitelky domu dětí a mládeže.
1375
Rozpočtové opatření č. 175/2019 – navýšení rozpočtu Základní umělecké škole Bílina,
příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z MŠMT – Operační program Výzkum, vývoj
a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II. na projekt „Rozvojem a spoluprací k profesionalitě“,
ve výši 126.957 Kč, na základě žádosti ředitele základní umělecké školy.
1376
Rozpočtové opatření č. 176/2019 – přijetí 3. zálohové platby na projekt „Asistenti prevence
kriminality v Bílině“ v celkové výši 917.150,18 Kč.
1377
Rozpočtové opatření č. 177/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu Městské policie na rok 2019 v celkové výši 93.000 Kč na ostatní osobní výdaje
a náhrady mezd v době nemoci.
1378
Rozpočtové opatření č. 178/2019 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu
odboru školství, kultury a sportu na úhradu plastové pokovené desky k výročí 17. listopadu
ve výši 23.000 Kč z položky 5169 služby na nově zřízenou položku 5137 drobný hmotný
dlouhodobý majetek.
1379
Rozpočtovou změnu č. 179/2019 – přijetí peněžního daru ve výši 70.000 Kč na nákup
mobilních mantinelů pro potřeby mini přípravky a přípravky hokejového klubu HC Draci.
1380
Rozpočtové opatření č. 180/2019 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu
Kulturního centra Bílina, organizační složky města v celkové výši 248.000 Kč a zároveň
navýšení výdajové i příjmové části rozpočtu ve výši 200.000 Kč na položku služby
na základě žádosti vedoucí organizační složky.
1381
Rozpočtové opatření č. 181/2019 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu
odboru školství, kultury a sportu, na úhradu spoluúčasti na úrazech dětí v základních
školách, ve výši 3.000 Kč.
1382
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Romanem Šebkem,
Aléská 269, 418 01 Bílina IČ: 42110921, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši
1.920 Kč ve formě sudového vína pro Informační centrum Bílina na pořádání vernisáží v roce
2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1383
Uzavření smlouvy o koupi asistenční psa mezi městem Bílina jako kupujícím a Ing. Helenou
Nerglovou, U kombinátu 2801/31, 100 00 Praha 10, IČ: 64556956, jako prodávající.
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
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1384
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a Severočeskými doly,
a. s., Chomutov, jako dárcem, kdy předmětem daru je finanční částka výši 70.000 Kč
na podporu rozvoje tělesné výchovy, sportu a aktivit pro využívání volného času dětí
a mládeže ve městě (Mobilní mantinely pro potřeby mini přípravky a přípravky hokejového
klubu HC Draci). Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1385
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a Severočeskými doly,
a. s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí
finančního daru ve výši 230.000 Kč na zakoupení vánoční výzdoby do centra města.
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1386
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 401, uzavřenou mezi
jako nájemcem a městem
Bílina jako pronajímatelem, s účinností od 01.01.2020. Předmětem dodatku je snížení
zálohových plateb na energie. Podpisem dodatku pověřuje starostku města.
1387
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a společností Heineken
Česká republika, a. s., jako vypůjčitelem, na herní sestavu „Rodovousova vež“ a zastřešené
pódium umístěných v areálu venkovní terasy restaurace U Kádi na p. č., 1914 k.ú. Bílina.
Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, po dobu trvání smlouvy o nájmu restaurace U Kádi. Podpisem
smlouvy pověřuje starostku města.
1388
Uzavření dodatku č. 11 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti
č. 1552569079, uzavřené mezi městem Bílina jako pojistníkem a společností Generali
pojišťovna, a. s., jako pojistitelem. Předmětem dodatku je připojištění přístřešku pro chov
ovcí v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., stav k 25.10.2019. Podpisem
dodatku pověřuje starostku města.
1389
Přílohu k pojistné flotilové smlouvě č. 500041554 – pojištění služebních vozidel
od 01.01.2020. Podpisem přílohy, platné od 01.01.2020, pověřuje starostku města Bílina.
1390
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 14.05.2019, uzavřené mezi městem Bílina
jako půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako vypůjčitelem.
Předmětem dodatku je nové znění přílohy č. 1 – taxativní výčet movitého majetku. Podpisem
dodatku pověřuje starostku města.
1391
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Ing. Jakubem Mráčkem,
IČ 86719289, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je vytvoření 15 dílů seriálu Bílinská NEJ.
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1392
Uzavření licenční smlouvy mezi městem Bílina jako nabyvatelem a Ing. Jakubem Mráčkem,
IČ 86719289, jako autorem, jejímž předmětem je poskytnutí oprávnění k výkonu práva
autorského díla – 15 dílů seriálu Bílinská NEJ. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1393
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení
komunikačního vedení a zařízení, které se dotkne pozemku p. č. 256 v k. ú. Bílina
a pozemku p. č. 236 v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou
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a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3, jako stranou budoucí oprávněnou ze služebnosti zastoupenou na
základě plné moci Blankou Výravovou, TELKOMPROJEKT, se sídlem Vinařská 739/14,
Bukov, 400 01 Ústí nad Labem. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude
provedena jednorázově za umístění sloupku NN měření a pilířku PER1/1f/40A + DPH,
za cenu dle platných pravidel pro zřizování věcných břemen a služebností. Rada města
zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje
starostku města.
1394
Uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Bílina, Žižkovo
náměstí 58/3, kanceláře č. 201, 202 a 203, mezi městem Bílina jako pronajímatelem
a Úřadem práce ČR, krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí
nad Labem, jako nájemcem, pro využití jako kanceláře – pracoviště Úřadu práce ČR.
Smlouva bude uzavřená s platností od 01.01.2020 na dobu určitou tří měsíců, za nájemné
dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících podnikání. Podpisem smlouvy
pověřuje starostku města.
1395
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700072005_1/VB, týkající se stavby „Reko
MS Bílina – 5. května“, která se dotkne pozemků p. č. 166, k. ú. Bílina a pozemků p. č. 26/1,
26/3, 26/6, 27/1, 27/4, 399/8, 401/52-4, 401/103, 401/138-9, 401/151 vše k. ú. Bílina–Újezd,
mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností GasNet, s. r. o., se sídlem
v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567, zastoupenou na základě plné
moci společností GridServices, s. r. o., se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
PSČ: 602 00, IČ: 27935311 jako stranu oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se
sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 87.775 Kč + DPH. Rada města
zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje
starostku města.
1396
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4002840/VB/P001
týkající se stavby „Bílina, Bezovka, AES, kNN, obnova DS“, která se dotkne pozemků
p. č. 802/5, 804/4, 804/6, 804/10, 806/1, 807, 826, 838/2, 845, 858, 937/58, 976/1, 1056/1
vše v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035,
zastoupena na základě plné moci společností Bilfinger Euromont, a. s., se sídlem Praha 8–
Karlín, Prvního pluku 224/20, PSČ: 186 00, IČ: 63147165 jako stranu oprávněnou z věcného
břemene – služebnosti. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou
úplatu ve výši 42.000 Kč + DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
1397
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4002840/VB/P002
týkající se stavby „Bílina, Bezovka, AES, kNN, obnova DS“, která se dotkne pozemků
p. č. 872/2, 874/1, 877/1, 960/3 a 2895/1 vše v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou
budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV–Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035, zastoupena na základě plné moci společností
Bilfinger Euromont, a. s., se sídlem Praha 8–Karlín, Prvního pluku 224/20, PSČ: 186 00,
IČ: 63147165 jako stranu oprávněnou z věcného břemene - služebnosti. Věcné břemeno se
sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 17.200 Kč + DPH. Rada města
zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje
starostku města.
1398
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina jako odběratelem a společností Edenred CZ, s. r. o.,
jako dodavatelem, jejímž předmětem je poskytnutí volnočasových poukázek pro strážníky
Městské policie Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
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1399
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb servisní a technické podpory
a maintenance k informačním technologiím k projektu Konsolidace IT uzavřené 18.12.2017
mezi městem Bílina jako uživatelem a společností O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4–Michle 140 22 jako poskytovatelem. Předmětem dodatku č. 2 je snížení ceny
a změna z účinnosti z 24 na 36 měsíců. Podpisem dodatku pověřuje starostku města.
1400
Uzavření smlouvy na služby mezi městem Bílina jako uživatelem a společností BDO
Advisory, s. r. o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8 Karlín, jako poskytovatelem. Předmětem
smlouvy je výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Bílina, jeho
organizační složky a vybrané příspěvkové organizace v roce 2020. Podpisem smlouvy
pověřuje starostku města.
1401
Celkový počet dohod o prací konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině
v roce 2020 na 21, v organizační složce Kulturní centrum Bílina na 50, v organizační složce
Informační centrum Bílina na 2, v organizační složce Městská knihovna na 3, v organizační
složce Pečovatelská služba Bílina na 6 a v organizační složce Jednotka sboru dobrovolných
hasičů na 2.
1402
Organizační schéma organizační složky Pečovatelská služba Bílina platné od 01.01.2020
a zároveň schvaluje stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do organizační
složky Pečovatelská služba Bílina na 13, dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j)
o obcích, v platném znění.
1403
Odměnu Ing. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664,
příspěvková organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Čapkova
869, příspěvková organizace, Bc. Zdeňce Heinrichové, ředitelce Mateřské školy Bílina,
Síbova 332, příspěvková organizace, Mgr. Bc. Marii Sechovcové, ředitelce Základní školy,
Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Barboře Schneiderové,
ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace,
Mgr. Dagmar Axamitové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice,
příspěvková organizace, Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava
Waltera, Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, Bc. Andree Sentenské,
ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace dle návrhu
vedoucí odboru školství, kultury a sportu, v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů.
1404
Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP nebo ZTP/P
na komunikacích ve vlastnictví města Bílina, dle návrhu předloženého vedoucím odboru
dopravy.
1405
Pravidla pro zřizování věcných břemen a služebností, jejichž součástí je sazebník úhrad
za zřízení věcného břemene a žádost o zřízení věcného břemene, dle návrhu předloženého
odborem nemovitostí a investic, s úpravou dle požadavků členů rady města.
1406
Pravidla vyřizování žádostí o nájmy bytů ve vlastnictví města Bíliny dle návrhu bytové
komise, s úpravou dle požadavků členů rady města.
1407
Pravidla pro vydávání seniorpasů Kulturního centra Bílina pro občany města Bíliny
a spádových obcí s platností od 01.01.2020, s úpravou dle požadavků členů rady města.
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1408
Návrh formuláře žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bíliny, s platností
od 01.01.2020.
1409
Uzavření součinnostního dohovoru mezi Krajským vojenským velitelstvím Ústí nad Labem
a městem Bílina o spolupráci při plnění úkolů na úseku obrany České republiky, z důvodu
aktualizace dokumentu ze strany Krajského vojenského velitelství. Podpisem pověřuje
starostku města.
1410
Bytový pořadník na I. pololetí roku 2020, včetně doplnění bytového pořadníku dle doporučení
bytové komise.
1411
Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23 ul. Tyršova 320/10 kategorie „rezerva města“
na dobu určitou 6 měsíců.
1412
Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 57 ul. Tyršova 320/10, kategorie „rozjezdový“,
na dobu určitou jednoho roku.
1413
Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 41 a č. 42 ul. Teplická 597
na dobu určitou jednoho roku a uděluje souhlas k podnájmu třetí osobě, dle § 2275 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb.
1414
Harmonogram zasedání Rady města Bíliny na rok 2020, dle návrhu předloženého
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 7. ledna, 21. ledna, 11. února,
10. března, 31. března, 21. dubna, 12. května, 9. června, 21. července, 11. srpna, 1. září,
29. září, 20. října, 10. listopadu, 1. prosince.
1415
Termíny konání vítání občánků na rok 2020, dle návrhu předloženého vedoucí odboru
správního a vnitřních věcí, vždy v „úterý“ od 14:30 hodin a od 15:30 hodin, v následujících
termínech: 24. března, 23. června, 22. září, 15. prosince.

III. neschvaluje
1416
Návrh na uzavření smlouvy o spořicím účtu mezi městem Bílina a Komerční bankou, a. s.

IV. souhlasí
1417
S projektem v rámci studia Fakulty umění a designu univerzity Jana Evangelisty Purkyně –
s umístěním plakátů na pozemcích města Bíliny na Kyselce, v Bezovce, cestě na faru
a k zámku.
1418
S návrhem odboru nemovitostí a investic na přípravu cenové nabídky k zajištění nákupu
energií na burze a to pro období od roku 2021.
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1419
S uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí objektu plavecké haly
mezi Městskými technickými službami Bílina jako pronajímatelem a
jako
nájemcem, za účelem provozování kadeřnictví a
jako nájemcem,
za účelem provozování kosmetických služeb.
1420
S přerušením prací na akci "Revitalizace ulic Zámecká a Komenského" společností
Vodohospodářské stavby, s. r. o., za předpokladu, že nejpozději do 02.12.2019 bude
dokončeno a předáno dílčí plnění smlouvy, v podobě předání ulice Komenského bez vad
a nedodělků. Při splnění této podmínky by se následně přistoupilo k jednání o uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem by bylo přerušení prací, následné zahájení
prací, a to nejpozději do 14 dnů od zaslané výzvy a lhůtou pro realizaci díla v maximální
délce 6 týdnů a sankcí za nenastoupení a nedodržení termínu dokončení díla.

V. zamítá
1421
Žádost
o přidělení bytu č. 4. ul. 5. května 270 s tím, že bude
zařazena do bytového pořadníku na I. pololetí roku 2020.
1422
Žádost

o přidělení bytu v domě seniorů ul. Teplická 597.

1423
Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava na splácení bezúročné
návratné finanční výpomoci, kterou obec získala od Ministerstva financí ČR na vyrovnání
závazků souvisejících se stavbou akvaparku v této obci v letech 1999–2002.
1424
Žádost spolku Draci Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč
na částečnou úhradu nákladů za dopravu na turnaj Nicklas Lidstrom cup 2020 ve Švédsku.
1425
Žádost
o udělení výjimky ve věci parkování v ulici Seifertova či na Mírovém
náměstí, z důvodu rekonstrukce ulic Komenského a Zámecká v Bílině.

VI. rozhodla
1426
Pokračovat v realizaci projektu s názvem „Vybudování odborné učebny a modernizace
datové sítě ZŠ Aléská“, který byl podaný do 47. výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu v únoru 2017 a přijmout nabízenou podporu ve výši 4.208.955,82 Kč
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
1427
Udělit výjimku z pravidel pro poskytnutí dotace z rozpočtu města pro zdravotně postižené
děti a schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo
MUBI 49968/2019, jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje
starostku města.
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1428
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na služby „Provádění vnitřní ostrahy objektu
Městského úřadu Bílina a informační služby pro veřejnost“ je nabídka společnosti FORCORP
GROUP, s. r. o., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, IČ 278 41 031, druhá v pořadí
je společnost K2S Facility, s. r. o., Průmyslová 566/5,108 00 Praha, IČ 045 61 325. Zároveň
pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

VII. odvolává
1429
Paní Annu Náhlíkovou (Naše Bílina – SSO) z funkce členky sociálně zdravotní komise,
a to k 30.11.2019, na základě návrhu zástupce strany Naše Bílina – strana svobodných
občanů.

VIII. jmenuje
1430
Paní Evu Burgemeisterovou (Naše Bílina – SSO) členkou sociálně zdravotní komise,
a to s účinností od 01.12.2019.
1431
Mgr. Petru Skutahnovou (ODS) členkou sportovní komise.

IX. zřizuje
1432
Dvě pracovní pozice „Pečovatelka“ s úvazkem 1,0 v organizační složce Pečovatelská služba
Bílina, s platností od 01.01.2020.

X. stanovuje
1433
Při vítání občánků mohou dále závěsný odznak se státním znakem České republiky užívat
místostarostka a členové zastupitelstva města dle určení rady města, a to v souladu s § 108
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit
1434
Rozpočtové opatření č. 167/2019 – vrácení 25.349.000 Kč z rozpočtu odboru nemovitostí
a investic do rozpočtu města, jako přebytek hospodaření roku 2019.
1435
Program podpory sociálních a zdravotních služeb ve městě Bílina s účinností od 01.02.2020,
s úpravami dle požadavků členů rady města.
1436
Program podpory zdravotně postižených dětí z rozpočtu města, dle návrhu předloženého
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, s účinností od 01.02.2020.
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1437
Uzavření kupní smlouvy č. 189/19/4120 mezi městem Bílina jako kupujícím a Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako prodávajícím, kdy je předmětem smlouvy
prodej pozemku p. č. 1910/8 o výměře 62 m2 v k. ú. Bílina, za kupní cenu 22.120 Kč.
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města.
1438
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č.1897/6 o výměře 97 m2
v k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 1897/2 v k. ú. Bílina na základě geometrického
plánu č. 3086-5/2019 zhotoveného Bc. Blankou Havlíčkovou, Slatina 151, Slatina. Kupní
cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 017/1459/2019 zhotoveným Evou Cihelkovou,
U Krčského nádraží 230/19, Praha 4–Krč, a skládá se z ceny za trvalé porosty ve výši
6.108 Kč a z ceny za pozemek ve výši 15.993 Kč, navýšené o koeficient 1,15 dle ust. §3 b
odst. 1 písm. b) zákona č. 416/2009 Sb., celková kupní cena činí 24.500 Kč. Podpisem kupní
smlouvy doporučuje pověřit starostku města.
1439
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a
jako
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1194/24 o výměře 17 m2 v k. ú.
Bílina, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 106/3035/2019 zhotoveného
Ing. Borisem Výborným, Na Červeném vrchu 3063, 415 01 Teplice, ve výši 9.430 Kč.
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města.
1440
Záměr prodeje pozemku p. č. 1063 o výměře 113 m2 v k. ú. Bílina a části pozemku
p. č. 1064/2 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Bílina, za cenu stanovenou na základě znaleckého
posudku a geometrický plán na rozdělení pozemku, které si nechá žadatel zhotovit na vlastní
náklady. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemků.
1441
Opětovné zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1693/98 o výměře 348 m2 v k. ú. Bílina,
jehož součástí je stavba č. p. 555, Teplické předměstí, Teplická 555, Bílina, za cenu
obvyklou určenou na základě znaleckého posudku č. 79/3679/2019 zhotoveného Ing. Jiřím
Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 1.500.000 Kč.
1442
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, IČO: 49099469.
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.
1443
Strategii ICT města Bílina, která byla zpracována v rámci projektu „Tvorba strategických
dokumentů města Bílina“ (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/ 0.0/0.0/16_058/0007420),
který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost.
1444
Strategii Smart City města Bílina, která byla zpracována v rámci projektu „Tvorba
strategických dokumentů města Bílina“ (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/
0.0/0.0/16_058/0007420), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
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1445
Koncepci rozvoje veřejného osvětlení ve městě Bílina, která byla zpracována v rámci
projektu „Tvorba strategických dokumentů města Bílina“ (registrační číslo projektu
CZ.03.4.74/ 0.0/0.0/16_058/0007420), který je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
1446
Návrh rozpočtu města Bíliny na rok 2020 v této výši:
Celkové příjmy ve výši 386.387.000 Kč
Celkové výdaje ve výši 414.323.000 Kč.
1447
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v období 2021–2022 v této výši:
rok 2021:
Celkové příjmy ve výši 382.620.000 Kč
Celkové výdaje ve výši 452.768.000 Kč
rok 2022:
Celkové příjmy ve výši 370.102.000 Kč
Celkové výdaje ve výši 335.638.000 Kč.
1448
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, uzavřené 03.06.2016, mezi Ústeckým
krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a městem
Bílina, se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, IČ: 00266230. Předmětem tohoto dodatku je
přepočet referenčních tržeb, kdy k tomuto došlo na základě zákona č. 6/2019 Sb., o dani
z přidané hodnoty (v účinnosti od 01.02.2019), který se vztahuje ke změně zákonné sazby
DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15 % na 10 %. Podpisem dodatku doporučuje pověřit
starostku města.
1449
Uzavření smlouvy o běžném účtu mezi městem Bílina a UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČO: 64948242., s úročením
kreditního zůstatku běžného účtu ve výši 1,50 % ročně, a finančním převodem ze základního
běžného účtu u České spořitelny, a. s., ve výši 100.000.000 Kč, k 02.01.2020. Podpisem
smlouvy doporučuje pověřit starostku města.
1450
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a bankou ČSOB, a. s., na zhodnocení volných
finančních prostředků města Bíliny ve výši 150.000.000 Kč, formou termínovaného vkladu
s úložkou na 12 měsíců. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města.
1451
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a
zastoupenou matkou,
jejímž předmětem je věcný dar, asistenční pes pro canisterapii. Podpisem darovací smlouvy
doporučuje pověřit starostku města.
1452
Záměr prodeje 2 ks akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., Ústeckému
kraji.
1453
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem
a Městskými technickými službami Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatelem,
kdy předmětem bezúplatného převodu je parkourové hřiště v lokalitě Za Chlumem
s pořizovací cenou 1.959.547,81 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města.
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1454
Odpis pohledávek na účtu 388 dohadné účty aktivní, za zrušenou příspěvkovou organizaci
Kulturní centrum Kaskáda, v celkové výši 161.009,94 Kč.
1455
Odpis pohledávek na účtu 311 odběratelé, za zrušenou příspěvkovou organizaci Kulturní
centrum Kaskáda, v celkové výši 99.500 Kč, za účetní doklady: č. 6150096 – dlužník
ve výši 4.270 Kč, č. 6140052 – dlužník Majáles, s. r. o., ve výši 900 Kč,
č. 2012113 – dlužník B10.cz, ve výši 6.800 Kč, č. 2012126 – dlužník B10.cz, ve výši
87.530 Kč.
1456
Odpis pohledávek na účtu 377 ostatní krátkodobé pohledávky, za zrušenou příspěvkovou
organizaci Kulturní centrum Kaskáda, v celkové výši 204.915,57 Kč, za účetní doklady:
č. UD140282 – dlužník
ve výši 9.184,62 Kč, č. UD140292 – dlužník
ve výši 2.000 Kč, č. UD150166 – dlužník
ve výši 101.647,65 Kč, č. UD150169 –
dlužník
ve výši 20.707 Kč, č. UD150170 – dlužník
ve výši 12.235,30
Kč, č. UD150171-dlužník
, ve výši 26.718 Kč, č. UD150173 – dlužník
ve výši 1.200 Kč, č. UD150174 – dlužník
, ve výši 270 Kč, č. UD150175 – dlužník
ve výši 30.953 Kč.
1457
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2020, dle návrhu předloženého
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 26. února, 6. května,
24. června, 16. září, 4. listopadu, 16. prosince.

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout
1458
Žádost
Bílina.

o prodej části pozemku p. č. 2167/1 v k. ú.

1459
Žádost
1460
Žádost

o prodej části pozemku p. č. 2167/1 v k. ú. Bílina.
o prodej části pozemku p. č. 2167/1 v k. ú. Bílina.

1461
Žádost
Bílina.

o prodej části pozemku p. č. 2167/1 v k. ú.

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat
1462
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.
1463
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného.
1464
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu.
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1465
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s ročním poplatkem ve výši
500 Kč.
1466
Obecně závaznou vyhlášku města
dle připomínek členů rady města.

o

omezení

zábavní

pyrotechniky

upravenou

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zvolit
1467
Pana Miroslava Eibla (ANO 2011) členem finančního výboru.

XV. předkládá zastupitelstvu města k projednání
1468
Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina zpracovaný v rámci projektu „Tvorba
strategických dokumentů města Bílina“ (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/
0.0/0.0/16_058/0007420), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

XVI. stahuje z programu
1469
Žádost společnosti JTH Idea, a. s., o udělení souhlasu města Bíliny ke změně bankovního
subjektu ve věci zástavního práva v rámci uzavřené Kupní smlouvy č. 19a/2017/AKK (bývalý
areál vojenských kasáren v Bílině).
1470
Materiál č. 1357 – nabízené pozemky k odkupu od Římskokatolické farnosti arciděkanství
Bílina.

XVII. bere na vědomí
1471
Písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty do partnerského polského města Jaraczewo,
která se uskutečnila od 08.11.2019 do 10.11.2019.
1472
Odstoupení pana Petra Skuthana (ODS) z funkce člena sportovní komise, k 25.11.2019.
1473
Odstoupení pana Davida Aulického (ODS) z funkce člena sportovní komise, k 08.11.2019.
1474
Návrh směrnice – pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
1475
Informaci zástupce spolku Leónidás Gym Muay Thai Dubí o nepřijetí dotace ve výši
10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí
na Mistrovství Evropy
v Minsku, Bělorusko, v roce 2019.
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1476
Návrh územního plánu statutárního města Most a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území a zároveň neuplatňuje připomínku k tomuto územně plánovacímu dokumentu.
1477
Dopis
z 13.11.2019, týkající se žádosti o zřízení parkovacího automatu
z důvodu časové regulace parkování u restaurace Husitská bašta v Bílině.
1478
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o probíhajících jednání k uzavření dohody
o vzájemném uznávání seniorpasů mezi městy Bílina – Most – Teplice.
1479
Zápis z jednání bytové komise z 13.11.2019 a zároveň vyhodnocení bytového pořadníku
za II. pololetí roku 2019.
1480
Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu z 21.10.2019.
1481
Zápis z jednání sportovní komise z 18.11.2019.
1482
Zápis z jednání školské komise z 04.11.2019.
1483
Zápis z jednání komise pro místní média z 11.11.2019.
1484
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí.
1485
Plnění úkolů ze zápisu rady města finančním odborem.
1486
Plnění úkolů ze zápisu rady města – komise pro životní prostředí a dopravu.
1487
Plnění úkolů ze zápisu rady města – sportovní komise.
1488
Plnění úkolu ze zápisu rady města odborem sociálních věcí a zdravotnictví.
1489
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem školství, kultury a sportu.

Usnesení rady města z 26.11.2019

13

______________________________________________________

RADA MĚSTA
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina

I. schvaluje
1490
Odpis nedobytných pohledávek společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina,
za rok 2018, v celkové výši 41.266,75 Kč, dle návrhu předloženého jednatelkou společnosti
Ing. Andreou Novákovou.

II. bere na vědomí
1491
Informace Ing. Andrey Novákové, jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou,
s. r. o., Bílina o rozšíření poskytování zdravotních služeb o onkologickou poradnu,
o výsledcích veřejnosprávní kontroly provedenou odborem sociálních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje, o výsledcích veřejnosprávní finanční kontroly provedenou Odborem
Kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje a o udělení akreditací ministerstvem zdravotnictví
– oprávnění k uskutečňování vzdělávání v základním kmeni i specializovaném výcviku
v oboru všeobecné praktické lékařství.
1492
Návrhy řešení využití prostor garáží, kanceláří a kotelny v areálu Hornické nemocnice
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, po ukončení nájemní smlouvy s Václavem Šlamborou
k 31.01.2020.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.
starostka města
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