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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 22. schůze v roce 2020, 
konané 29. září 2020 

 
Usnesení s termínem č.: 
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. 

 

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. ukládá 
 
 
1041  
Odboru školství, kultury a sportu zařadit částku ve výši 400.000 Kč pro Podkrušnohorské 

gymnázium Most, příspěvková organizace, do návrhu rozpočtu na rok 2021. 

 

II. revokuje 
 
1042  
Usnesení č. 786 z 21.07.2020, kterým rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV–12–4018549/001 

na akci „Bílina, Pivovarská, ppč. 1727/25 – nové OM“, mezi městem Bílina jako stranou 

budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, jako stranou budoucí oprávněnou. Služebnost byla 

sjednána na dobu neurčitou, úhrada byla provedena jednorázově dle sazebníku úhrad 

za zřízení věcného břemene a služebnosti za cenu 12.600 Kč + DPH. Rada města zároveň 

souhlasila s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy byla pověřena 

starostka města. 

 

III. schvaluje 
 

1043  
Rozpočtové opatření č. 103/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 1.700 Kč na odpisy na nově 

pořízený majetek v roce 2020 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2020 

na celkovou výši 131.977 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 

z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
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1044  
Rozpočtové opatření č. 104/2020 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, M.Švabinského 

664, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z MPSV – Operační program potravinové 

a materiální pomoci v celkové výši 51.351,30 Kč na projekt „Poskytování bezplatné stravy 

dětem ohroženým chudobou ve školách“, na základě žádosti ředitelky mateřské školy.  

 

1045  
Rozpočtové opatření č. 105/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 45.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic pro rok 2020 z komunální opravy 

nezařazené– rezerva na akci č. 20–46 „Socha pana Stingela“. 

 

1046  

Rozpočtové opatření č. 108/2020 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu 

Kulturního centra Bílina, organizační složky města, ve výši 940.000 Kč, na základě žádosti 

vedoucí této složky. 

 

1047  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městem Bílina jako 

převodcem a základní školou, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, 

jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku (vnitřního 

vybavení odborných učeben), v celkové pořizovací hodnotě 1.949.202,79 Kč. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1048  

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městem Bílina jako 

převodcem a základní školou, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 

organizace, jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku 

(vnitřního vybavení odborných učeben), v celkové pořizovací hodnotě 990.953,45 Kč. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

 

1049  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 

stavby č. IV–12–4018549/001 na akci „Bílina, Pivovarská, ppč. 1727/25 – nové OM“, mezi 

městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., 

IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, jako stranou budoucí 

oprávněnou. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 

jednorázově dle dohody za cenu 3.600 Kč + DPH. Rada města zároveň souhlasí 

s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

 

1050  

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, týkající se stavby s názvem 

„TP—Bílina, Radovesická ppč. 96–nové OM,IP–12–4008814“, která se dotkne pozemku p. č. 

3/1 v k. ú. Chudeřice u Bíliny, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ 

Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, 405 02 Děčín, 

jako stranou oprávněnou z věcného břemene zastoupenou na základě plné moci společností 

VLACH elektroinstalace, s. r. o., IČ: 25490974, se sídlem Husitská 1/25, 417 41 Krupka. 

Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově 

za cenu 320 Kč + DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 

stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1051  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina jako zadavatelem a Milanem Rejhonem, Lidická 233, 

Košťany, IČ: 68444478, jako poskytovatelem, jejímž předmětem je zajištění provozu 

odtahové služby pro realizaci nucených odtahů vozidel. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 
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1052  
Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 25 o velikosti 1+2 ul. Tyršova 320/10 s 

 na dobu určitou jednoho roku, s tím, že se mění kategorie užívání bytu 

„rozjezdový“ na kategorii „běžný“. 

 

1053  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na akci „16010–056582 

RVDSL5939_C_U_BILI26–BILI1HR_MET“, mezi městem Bílina jako stranou budoucí 

povinnou a společností CETIN, a. s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 

Libeň, 190 00 Praha 9, zastoupená na základě plné moci z 16.01.2020 Blankou Vývarovou, 

TELKOMPROJEKT, IČ: 60222077, se sídlem Vinařská 739/14, Bukov, 400 01 Ústí 

nad Labem, jako stranou budoucí oprávněnou. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu 

neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově dle sazebníku úhrad za zřízení věcného 

břemene a služebnosti za cenu 15.000 Kč + DPH. Rada města zároveň souhlasí 

s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

 

1054  

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci „Bílina – 

přípojky V+K k č.p. 272 ul. Důlní“ mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou 

a , jako stranou budoucí 

oprávněnou. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 

jednorázově dle sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene a služebnosti za cenu 

3.000 Kč + DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1055  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku v celkové pořizovací hodnotě 39.150 Kč 

(školní lavice, židle, učitelský stůl) mezi Základní školou Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 

příspěvková organizace, jako převodcem a městem Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, 

jako nabyvatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1056  

Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností HYSPERIA 

GROUP, s. r. o., jako zhotovitelem na akci „Dodávka a instalace kamerového bodu v ulici 

Pražská v Bílině“ za částku ve výši 317.773 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města.  

 

1057  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina jako zadavatelem a společností ha–vel internet, 

s. r. o., Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava Muglinov, na poskytování služeb připojení 

do Komunikační infrastruktury veřejné správy – Centrální místo služeb (KIVS–CMS). 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1058  

Uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 20 N 14/69 uzavřeného mezi městem Bílina 

jako propachtovatelem a  

, jehož předmětem je pacht na pozemek p. č. 341/11 (ostatní 

plocha/jiná plocha) o výměře 221 m2 v k. ú. Bílina. Výše pachtovného činí 500 Kč/pachtovní 

rok. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

1059  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/49 mezi městem Bílina jako 

objednatelem a společností Petr Arpáš, s. r. o., jako zhotovitelem na akci „Oprava chodníku 

– ul. Čsl. armády, Za Chlumem, Bílina“. Předmětem dodatku je navýšení rozpočtu akce 

o 19.917 Kč vč. DPH na celkových 624.916 Kč vč. DPH. Podpisem dodatku pověřuje 

starostku města. 
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1060  
Podání žádosti o mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 ve výši 48.220 Kč 

na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů u Pečovatelské služby 

Bílina v souvislosti s epidemií COVID–19. 

 

1061  
Úpravu ceníku plavecké haly pro školská zařízení zřizovaná městem Bílina. 

 

1062  

Záměr výpůjčky pozemku p. č. 2157/1 o výměře 2.930 m2 v k. ú. Bílina, včetně příslušenství, 

za účelem provozování sportovní střelnice, a to na dobu určitou do 31.12.2025. 

 

1063  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 15.913 Kč za nezaplacený 

nedoplatek vyúčtování služeb z let 2011–2012 z důvodu jejího promlčení. 

 

1064  

Doplnění bytového pořadníku na II. pololetí roku 2020 dle doporučení bytové komise, vyjma 

bodů h), j), l), o). 

 

1065  
Cenu za využití ledové plochy na zimním stadionu v Bílině ve výši 450 Kč/hod. při konání 

mezinárodního hokejového turnaje Christmas Cup v období od 07.12.2020 do 22.12.2020, 

v maximální výši 150 hodin, pro spolek Draci Bílina, z. s., spolupořadatele turnaje, 

na základě žádosti spolku, za splnění podmínek rady města. 

 

1066  

Přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, 

pro organizaci Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 

organizace, na projekt „Obědy pro děti“ pro 22 žáků na školní rok 2020/2021 v celkové výši 

104.646 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. 

 

IV. souhlasí 
 
1067  

S návrhem odboru nemovitostí a investic poptat zhotovitele projektové dokumentace 

pro provádění stavby pod názvem „Rekonstrukce silniční a pěší komunikace v ulici Horská, 

Bílina“. 

 

1068  
S převodem drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 

39.150 Kč ze Základní školy Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, 

do správy zřizovatele tj. město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. 

 

1069  

S navrhovaným postupem odboru nemovitostí a investic nechat zpracovat aktualizaci 

položkového rozpočtu na akci „Oprava přístupových cest ke garážím hromadného stání – 

garáže Pasovka“ a zařadit ji do plánu investic pro rok 2021–2023. 

 

1070  
S realizací projektu s názvem „Rozvíjení polytechnických dovedností a zájmu o přírodu u dětí 

v MŠ“, který bude realizován na Mateřské škole Bílina, Švabinského 664, v období 

od 01.10.2020 do 30.09.2022. 
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V. zamítá 
 
1071  
Žádost  o oplocení části pronajatého pozemku p. č. 1056/1 v k. ú. Bílina.  

 

1072  

Žádost  o přidělení bytu v domě Důlní 425. 

 

1073  
Žádost  o přidělení bytu v domě Důlní 425. 

 

1074  

Žádost   o přidělení bytu v domě Břežánská 49/2. 

 
 

VI. rozhodla 
 
1075  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ“) s názvem „Rekonstrukce splaškové kanalizace 

v areálu HNsP, Bílina“, s úpravami dle požadavků členů rady města. 

 

1076  

Zveřejnit výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

právních předpisů (dále jen ZZVZ), v souladu s § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním 

řízení, na stavbu „Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště 

Kyselka na p. p. č. 1916/1, 1916/2, 1915/4, 1916/34 a 1916/35 v k. ú. Bílina“, s úpravami dle 

požadavků členů rady města. 

 

1077  
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, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, 

povinen zadat zakázku v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené 

v § 6 zákona, na stavební práce s názvem „Oprava ochozu radniční věže MěÚ Bílina“. 

 

1078  

Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku v 

zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na dodávky 

na akci „Doplnění oplocení na dětském hřišti v ulici Fügnerova, Bílina“, s úpravami dle 

požadavků členů rady. 

 

1079  
Potvrdit Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou a pana Rostislava Aulického ve funkci člena 
školské rady při Základní škole Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, 
pana Martina Kačírka a paní Veroniku Janouškovou, Dis. ve funkci člena školské rady při 
Základní škole Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, Ing. Marcelu 
Dvořákovou a Mgr. Pavla Pátka ve funkci člena školské rady při Základní škole Bílina, 
Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, na další funkční období let 2020–2023.  
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1080  
Vzdát se práva na další vymáhání pohledávky za  ve výši 15.913 Kč 

za nezaplacený nedoplatek vyúčtování služeb z let 2011–2012. 

 

VII. odvolává 
 
1081  
Pana Mgr. Pavla Ryjáčka (BSDN) z funkce člena komise pro bezpečnost a prevenci 

kriminality, na základě návrhu zástupce strany Bílinští sociální demokraté a nezávislí. 

 
VIII. jmenuje 

 
1082  
Paní Kamilu Marešovou (BSDN) členkou komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, 

na základě návrhu zástupce strany Bílinští sociální demokraté a nezávislí. 

 

IX. ruší 
 
1083  

Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 

č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále 

jen ZZVZ), v souladu s § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení, na stavbu 

„Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka na p. p. č. 

1916/1, 1916/2, 1915/4, 1916/34 a 1916/35 v k. ú. Bílina“. 

 
X. pověřuje 

 
1084  
Mgr. Ivu Zábojníkovou jako kontaktní osobu k podání žádosti o mimořádnou dotaci 

ze státního rozpočtu na rok 2020 ve výši 48.220 Kč na financování zvýšených provozních 

výdajů a sanaci výpadku příjmů u Pečovatelské služby Bílina v souvislosti s epidemií 

COVID–19. 

 
XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 
1085  
Záměr prodeje pozemku p. č. 978/1 o výměře 1 123 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 

určenou na základě znaleckého posudku s tím, že v kupní smlouvě bude uvedeno, že se 

jedná o pozemek bez přístupové cesty, kdy na základě této skutečnosti bude prodán 

pozemek vlastníkům sousedních pozemků případně zájemci, který prokáže možnost vstupu 

na pozemek. Žadatel si nechá na vlastní náklady zhotovit znalecký posudek. Kupní cena 

bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

 

1086  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Mysliveckým spolkem Bořeň Bílina, z. s., jako příjemcem, na provoz 

spolku. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
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1087  
Koncepci prevence kriminality města Bílina na období 2021 až 2023. 

 

 
XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 

 
1088  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 6/2 v k. ú. Bílina a části pozemku 

p. č. 12/1 v k. ú. Bílina. 

 

XIII. předkládá zastupitelstvu města k projednání 
 
1089  
Žádost obyvatel ulice Litoměřická 863–866 o zrušení sportovní arény v Čapkově ulici. 

 
 

XIV. bere na vědomí 
 
1090  
Splnění usnesení rady města č. 751 z 21.07.2020, kterým bylo ředitelce Městských 

technických služeb Bílina uloženo připravit úpravu ceníku pronájmu plavecké haly tak, aby 

školská zařízení zřizovaná městem Bílina, měla pronájem plavecké haly na povinné plavání 

zdarma. 

 

1091  

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. 

 

1092  
Návrh Územního plánu statutárního města Most a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 

rozvoj území a neuplatňuje připomínku k tomuto územně plánovacímu dokumentu. 

 

1093  

Žádost  o poskytnutí finanční nebo materiální podpory 

města za účelem rekonstrukce stavby a zastavěné plochy, umístěné na p. č. 105 a 106, 

LV 7965 k.ú. Bílina (bývalý Club 69) a postup odboru nemovitostí a investic při řešení 

žádosti, včetně nutnosti věcného břemene průchodnosti. 

 

1094  
Žádost ČEZ Teplárenská, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na akci 

„VS SuNN reko TN a osazení OPS a tepelného napaječe“ s tím, že žadatel doloží znalecký 

posudek na náhradu za zřízení věcného břemene případně výpočet částky z aplikace e–

břemena.cz. 

 

1095  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 31.8.2020. 

 

1096  

Žádost obyvatel ulice Litoměřická 863–866 o zrušení sportovní arény v Čapkově ulici. 
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1097  
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 09.09.2020 a zápis z hlasování komise 

per rollam, které bylo vyhlášeno v období od 09.07.2020 do 13.07.2020. 

 

1098  
Zápis z jednání školské komise z 09.09.2020. 

 

1099  

Zápis č. 7 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 15.9.2020. 

 

1100  
Zápis z jednání bytové komise z 16.09.2020. 

 

1101  

Zápis z jednání sportovní komise z 21.09.2020. 

 

1102  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 

 

1103  

Plnění úkolů ze zápisu rady města – bytová komise. 

 

1104  
Plnění úkolu ze zápisu rady města odborem sociálních věcí a zdravotnictví. 

 

1105  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 

 

1106  

Informace vedoucí odboru nemovitostí a investic o požadavcích na změnu smluvních 

podmínek ve smlouvě s Ing. arch. Janem Hellerem na služby – Zpracování dokumentace pro 

vydání společného povolení, dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti 

na správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina. 

 

1107  
Informaci odboru nemovitostí a investic o záměru směny pozemku p. č. 1663/12 o výměře 

840 m2 v k. ú. Bílina za budoucí stavební parcelu v lokalitě Za Chlumem. 

 

1108  

Informaci odboru nemovitostí a investic o ceně vyplývající ze znaleckého posudku č. 3640–

071/2020OC za bytový dům č. p. 655, 656 a 657 v ulici M. Švabinského, Teplické Předměstí, 

Bílina. 

 

1109  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu zajištění hlavní budovy lázní.  

 

1110  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy chodníků 

dle plánů investic pro rok 2020. 

 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


