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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 24. schůze v roce 2020, 
konané 20. října 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 
 
1116  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucí odboru nemovitostí a investic vypracování 
memoranda o společném postupu města a pana Jiřího Ježka ohledně směny pozemku 
p. č. 1663/12 o výměře 840 m2 v k. ú. Bílina za budoucí stavební parcelu v lokalitě 
Za Chlumem.       ONI – 01.12. 
 
1117  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru dopravy přípravou samostatné 
smlouvy, která bude řešit konkrétní podmínky pro držení a užívání speciální parkovací karty 
města Bíliny, v souladu s nařízením města č. 1/2020 dle návrhu nového nařízení, kterým 
se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním. 
         OD – 10.11. 
 

II. revokuje 
 
1118  
Usnesení rady města č. 920 z 11.08.2020, kterým souhlasila se splácením dlužné částky 
nájemného a služeb za užívání prostor sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 46, 
Bílina, dle žádosti  
a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.000 Kč počínaje měsícem září 2020. 
 
1119  
Usnesení rady města č. 1046 z 29.09.2020, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření 
č.108/2020 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu Kulturního centra Bílina 
ve výši 940.000 Kč. 
 

III. schvaluje 
 
1120  
Rozpočtové opatření č. 106/2020 – přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic do rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 318.000 Kč na akci 
„Dodávka a instalace kamerového bodu v ulici Pražská v Bílině“. 
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1121  
Rozpočtové opatření č. 108/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu Kulturního centra Bílina, organizační složky města, ve výši 370.000 Kč a přesun 
do rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí ve výši 570.000 Kč na položku 5171 opravy, 
na základě žádosti vedoucí Kulturního centra Bílina. 
 
1122  
Rozpočtové opatření č. 109/2020 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 62.000 Kč na výjezd do školy v přírodě 
v termínu 07.09.–11.09.2020, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 
z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
1123  
Rozpočtové opatření č. 110/2020 – rozpuštění rezervy DINA ve výši 80.000 Kč na stavební 
práce s názvem „Vícepráce – oprava ležaté kanalizace v KD Aléská 265“. 
 
1124  
Rozpočtové opatření č. 111/2020 – přesun finančních prostředků z rezervy silnice (22-12) 
ve výši 84.000 Kč na akci 16-22 (Napojení komunikace Kostomlaty II. etapa). 
 
1125  
Rozpočtové opatření č. 112/2020 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, 
příspěvková organizace, o částku ve výši 2.100 Kč na odpisy na nově pořízený majetek 
v roce 2020. Zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2020 na celkovou výši 
148.763 Kč, na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace. Bude hrazeno z rezervy 
odboru školství, kultury a sportu. 
 
1126  
Rozpočtové opatření č. 114/2020 – navýšení rozpočtu Kulturního centra Bílina, organizační 
složky města, o částku ve výši 5.000 Kč o přijaté peněžní dary na pořízení tomboly na ples 
města, na základě žádosti vedoucí Kulturního centra Bílina. 
 
1127  
Rozpočtové opatření č. 115/2020 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 16.577 Kč na opravu plotových dílců 
v oplocení kolem školního hřiště na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1128  
Rozpočtové opatření č. 116/2020 – přijetí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 
484.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů 
prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
1129  
Rozpočtové opatření č. 117/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu finančního odboru ve výši 20.000 Kč na poskytnutí finančního daru na rekonstrukci 
veřejně přístupné účelové komunikace v ulici Pod Bořní. 
 
1130  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a  

 jako obdarovaným – zástupkyní žadatelů, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč na rekonstrukci veřejně 
přístupné účelové komunikace v ulici Pod Bořní. Podpisem darovací smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1131  
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 6.210 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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1132  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost 
číslo MUBI 31818/2020, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
1133  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Ivanou Mikešovou, 
IČ: 62748319, a Zdeňkem Mikešem, IČ: 86742507, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru 
ve výši 600 Kč ve formě punčochového zboží pro Kulturní centrum Bílina, do tomboly na ples 
města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1134  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Pavlem Vrchotkou, 
IČ: 47763833, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 4.000 Kč ve formě 
elektroniky pro Kulturní centrum Bílina, do tomboly na ples města. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
1135  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Romanem 
Schwarzem, IČ: 62747711, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč 
ve formě poukázek na večeři a bowling pro Kulturní centrum Bílina, do tomboly na ples 
města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1136  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Milanem Stanislavem, 
IČ: 61513181, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě 
dárkového zboží pro Kulturní centrum Bílina, do tomboly na ples města. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
1137  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Lenkou Voitovou, 
IČ: 14870061, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě 
dárkového zboží a bytového textilu pro Kulturní centrum Bílina, do tomboly na ples města. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1138  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Prádlo pro oba – 
Petrou Vyhnálkovou, IČ: 62749668, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 
2.500 Kč ve formě nočního prádla pro Kulturní centrum Bílina, do tomboly na ples města. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1139  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a APEurope, s. r. o., 
Patrik Kovač, IČ: 29056179, DIČ: CZ29056179, jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru 
ve výši 2.500 Kč ve formě dárkového zboží pro Kulturní centrum Bílina, do tomboly na ples 
města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1140  
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a zároveň uzavření darovací 
smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Pavlem Löwem, IČ: 62749315, 
DIČ: 6709230143 jako dárcem, ve výši 2.500 Kč, na pořízení tomboly na ples města. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1141  
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a zároveň uzavření darovací 
smlouvy mezi městem Bílina, jako obdarovaným a Ing. Antonínem Fuhrmannem, 
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IČ: 61513873, DIČ: CZ7207242845 jako dárcem, ve výši 2.500 Kč, na pořízení tomboly 
na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1142  
Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.188.000 Kč z rozpočtu 
Ústeckého kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2021. 
 
1143  
Podání žádosti o dotaci z 141. výzvy Operačního programu Životní prostředí na projekt 
s názvem Revitalizace lázeňského parku Kyselka. 
 
1144  
Podání žádosti o finanční podporu sociálních služeb v dotačním programu „Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ pro Pečovatelskou službu Bílina a zároveň 
pověřuje Mgr. Ivu Zábojníkovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako 
kontaktní osobu k podání žádosti o finanční podporu sociálních služeb v dotačním programu 
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ pro Pečovatelskou službu Bílina. 
 
1145  
Pravidla ankety „Nejlepší provozovna v Bílině 2021”, která proběhne v období od 01.01.2021 
do 31.10.2021, s úpravami dle požadavků členů rady města. 
 
1146  
Žádost o zařazení do bytového pořadníku na II. pololetí roku 2020, 
kategorie „a“. 
 
1147  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou Pečovatelskou službou Bílina  

 
 
1148  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou Pečovatelskou službou Bílina  

 
 
1149  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou Pečovatelskou službou Bílina  

 
 
1150  
Uzavření dodatku č. 1 memoranda o spolupráci mezi MŠ Hrobčice, příspěvková organizace, 
a městem Bílina, Kulturním centrem Bílina, jehož předmětem je změna platnosti memoranda 
do skončení doby udržitelnosti projektu z Integrovaného regionálního operačního programu, 
výzva č. 57 – Infrastruktura pro zájmové a celoživotní vzdělávání I., na základě žádosti 
ředitelky MŠ Hrobčice s tím, že dodatek bude upraven dle požadavků členů rady města. 
Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
1151  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 13.12.2017 mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako vypůjčitelem, jejímž 
předmětem je movitý a nemovitý majetek, kdy výpůjčka byla uzavřena na dobu určitou, a to 
ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, po dobu provozování 
předmětu podnikání vypůjčitele stanovené ve společenské smlouvě, tj. poskytování 
zdravotnické péče. Předmětem dodatku č. 3 je doplnění staveb a stavebních úprav v areálu 
nemocnice, v celkové pořizovací hodnotě 4.302.458,43 Kč, do výpůjčky. Podpisem dodatku 
pověřuje starostku města. 
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1152  
Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 195 ve znění dodatku č. 1, mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a Mgr. Hynkem Volmanem, bytem Žižkovo údolí 274, Bílina, jako 
nájemcem, kdy předmětem dodatku č. 2 je změna nájemce pozemku p. č. 482/8 v k. ú. Bílina 
o výměře 259 m2. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
1153  
Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro odběrné místo 
č. 681042155 na adrese Teplická č. p. 918, pavilon č. 1, Bílina mezi společností 
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice, 
jako provozovatelem a městem Bílina jako odběratelem. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1154  
Uzavření memoranda o spolupráci mezi městem Bílina a Krajským ředitelstvím Ústeckého 
kraje, jehož předmětem je spolupráce v rámci zvyšování integrované bezpečnosti v regionu, 
zejména skrze společné aktivity směřujících ke koncepčnímu rozvoji městských kamerových 
dohledových systémů, testování nových SW i HW technologií, znalostnímu transferu, 
zvyšování efektivity procesů a usnadnění výměny relevantních informací v souladu s platnou 
legislativou, v rámci projektu 5G pro 5 měst. Podpisem pověřuje starostku města. 
 
1155  
Zrušení pracovní pozice „Provozní pracovník investic“ s úvazkem 1,0 na odboru nemovitostí 
a investic k 31.12.2020. 
 
1156  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.01.2021 a zároveň schvaluje 
stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.01.2021 na 108, dle 
návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 
1157  
Převod movitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městských technických 
služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele. Předmětem převodu je movitý 
majetek v celkové hodnotě 31.171 Kč. Podpisem protokolu o převodu majetku pověřuje 
starostku města. 
 
1158  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí uzavřené 12.01.2016 mezi 
městem Bílina a Městskými technickými službami, příspěvková organizace, kdy předmětem 
dodatku je úprava výměry pozemkové parcely č. 616 (původní výměra 420 m2). Část 
o výměře 323 m2 se vyjímá, z původní výpůjčky zbývá 97 m2. Dále se jedná o úpravu výměry 
pozemkové parcely č. 618 (původní výměra 687 m2). Část o výměře 305 m2 se vyjímá, 
včetně části stavby na oddělené části stojící, z původní výpůjčky zbývá 382 m2. Podpisem 
dodatku pověřuje starostku města. 
 
1159  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a 
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka notebooku Lenovo s inv. číslem 
MUBIH000U0DP v celkové pořizovací hodnotě 10.481,46 Kč. Smlouva o výpůjčce se 
sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce kronikářky města Bíliny) s účinností ode 
dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1160  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a spolkem Pohádkový les 
Bílina, z. s., jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemkové parcely p. č. 883/1 
v k. ú. Bílina. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu 
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oprávněnými zástupci obou smluvních stran, po dobu pěti let. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1161  
Žádost společnosti Plynomont Teplice, s. r. o., Teplice, o udělení výjimky z čl. I odst. 2 
pravidel pro povolování výkopů na pozemcích ve vlastnictví města, a to ve věci výkopových 
prací vztahujících se k rekonstrukci plynovodů a přípojek v lokalitě ulic Antonína Sovy 
a Maxe Švabinského v Bílině. Výjimka se uděluje na celé zimní období, tj. od 01.11.2020 
do 31.03.2021. 
 
1162  
Žádost společnosti SBM Holding Group, s. r. o., Kladno, o udělení výjimky z čl. I odst. 2 
pravidel pro povolování výkopů na pozemcích ve vlastnictví města, a to ve věci výkopových 
prací vztahujících se k uložení optické sítě společnosti T-Mobile v ulicích Teplická, Havířská, 
Vítězná, Jakoubkova, Prokopa Holého a Husova v Bílině. Výjimka se uděluje s termínem 
dokončení prací do 15.11.2020. 
 

IV. souhlasí 
 
 
1163  
Pokračovat ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje na zajištění lékařské 
pohotovostní služby v roce 2021 ve spádové oblasti Bílina. 
 
1164  
Se stavbou terasy u nájemního bytu č. p. 49/2 v ulici Břežánská s tím, že před schválením 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě bude předložena přesná realizační dokumentace 
s fotogrammetrickým zákresem a stanovením montážního postupu při realizaci. 
 
1165  
S podáním žádosti Fotbalového klubu Bílina, z. s. IČ: 22833978, se sídlem: Kyselská 391, 
418 01 Bílina, o dotaci na projekt „Rekonstrukce povrchu UMT“, která se dotkne pozemku 
p. č. 1907 (ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha) o výměře 12.388 m2 v k. ú. Bílina. 
 
 

V. zamítá 
 
1166  
Žádost společnosti H-Media, s. r. o., Řeznická 17, Praha 1, o pronájem plochy o velikosti 
70 x 100 cm pro umístění reklamního nosiče v čekárně odboru dopravy Městského úřadu 
Bílina, Seifertova 1, Bílina. 
 
1167  
Žádost  o pronájem prostor 
v objektu Mírové náměstí 23, Bílina. 
 
1168  
Žádost společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., IČO: 61325422, se sídlem 
ul. Pražská 206/95, Bílina 418 01, o náhradu škody ve výši 683.852 Kč, která vznikla 
z důvodu úniku vody při poškození vodovodního potrubí z 03.05.2020. 
 
1169  
Žádost paní Hany Lochovské, IČO: 08141771, o přehodnocení stanoviska rady města 
z 11.08.2020, kterým byla zamítnuta její žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). 
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1170  
Žádost společnosti AmiCom Teplice, s. r. o., Teplice, o udělení výjimky z čl. I odst. 2 pravidel 
pro povolování výkopů na pozemcích ve vlastnictví města, a to ve věci výkopových prací 
vztahujících k realizaci stavby optické datové sítě, kdy se jedná o etapy „Bílina Sever – 
Bytové domy“ (ul. Havířská, Sídliště SHD, Studentská a Teplická) a „Bílina Sever – Sídliště 
A“ (ul. Sídliště Za Chlumem) v Bílině. 
 

VI. rozhodla 
 
1171  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na služby „Výkon stálého technického 
dozoru stavebníka nad prováděním dopravních staveb“ je nabídka společnosti PK dopravní, 
s. r. o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ: 04166205. Druhou v pořadí je nabídka společnosti 
DIOMONTA, s. r. o., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČ: 02359031. Zároveň pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy. 
 
1172  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na služby „Výkon stálého technického 
dozoru stavebníka nad prováděním pozemních staveb - I.“ je nabídka společnosti IMP 
engineering, s. r. o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČ: 25490524. Druhou v pořadí 
je nabídka společnosti DIOMONTA, s. r. o., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČ: 02359031. 
Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
1173  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 
 
1174  
Svěřit tajemníkovi Městského úřadu Bílina pravomoc stanovit úřední hodiny městského 
úřadu, vzhledem k opatřením vlády a ministerstva zdravotnictví, k řešení rizika nákazy 
SARS-CoV-2 – COVID-19, podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000, zákona o obcích (obecní 
zřízení). 
 

VII. jmenuje 
 
1175  
Komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
III. kategorie s názvem „Architektonická studie – Rekonstrukce městského domu č. p. 23/12 
na Mírovém náměstí v Bílině“ v tomto složení:  
a) Ing. Marcela Dvořáková, členka komise,  
b) Ing. Karel Matuška, člen komise, 
c) Ing. Radek Zenker, člen komise, 
d) František Weigl, člen komise, 
e) Ing. Mgr. René Štěpánek, MBA, člen komise,  
f) Marie Merbsová, členka komise,  
g) Josef Horáček, člen komise,  
h) Ing. Jarmila Kabourková, členka komise,  
i) Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., architektka města,  
j) Ing. arch. Jan Hanzlík, zástupce odborné veřejnosti,  
k) Ing. arch. Petr Sedláček, zástupce odborné veřejnosti,  
v souladu s ustanovením § 27 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen 
zadat zakázku v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 
zákona a dále pak v souladu s článkem č. 9 odst. 8. směrnice č. 1/2020 – Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek. 
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VIII. vydává 
 
1176  
Nařízení města Bílina, č. 1/2020, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují 
na území města oblasti s placeným stáním. 
 

IX. zřizuje 
 
1177  
Oddělení správy majetku, zařazené do Městského úřadu v Bílině, odboru nemovitostí 
a investic, a to od 01.01.2021. 
 
1178  
Pracovní pozici „Vedoucí oddělení správy majetku“, zařazenou do Městského úřadu v Bílině, 
odboru nemovitostí a investic s úvazkem 1,0, a to od 01.01.2021. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
1179  
Rozpočtové opatření č. 113/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 12.800.000 Kč na výkup bytového 
domu č. p. 655, 656 a 657 v ulici M. Švabinského, Teplické předměstí, Bílina. 
 
1180  
Rozpočet města Bíliny na rok 2021 v této výši:  
Celkové příjmy ve výši 365.123.000 Kč  
Celkové výdaje ve výši 414.891.000 Kč. 
 
1181  
Střednědobý výhled rozpočtu v období let 2022-2023 v této výši: rok 2022:  
Celkové příjmy ve výši 351.023.000 Kč  
Celkové výdaje ve výši 507.383.000 Kč  
rok 2023:  
Celkové příjmy ve výši 353.698.000 Kč  
Celkové výdaje ve výši 441.714.000 Kč. 
 
1182  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/15 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
určenou na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá zhotovit na vlastní náklady. 
Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 
 
1183  
Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 865/6 o výměře 276 m2 v k. ú. Bílina–Újezd.  
 
1184  
Splátky dlužné částky nájemného a služeb za užívání prostor sloužících podnikání na adrese 
Mírové náměstí 46, Bílina, dle žádosti  

 a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.000 Kč počínaje měsícem 
listopadem 2020. 
 
1185  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1075 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 224 m2 a pozemku 
p. č. 1071/2 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 74 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
určenou na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá zhotovit na vlastní náklady. 
Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 
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1186  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

 jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1194/96 
o výměře 6 m2 v k. ú. Bílina, za kupní cenu 250 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem 
č.56/21056/2020 zhotoveného Ing. Janem Dvořákem, Síbova 286/8, 418 01 Bílina, tj. celkem 
i s náklady spojenými s prodejem pozemku 1.700 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
1187  
Záměr prodeje pozemku p. č. 927/20 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
určenou na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá zhotovit na vlastní náklady. 
Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 
 
1188  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a p  

jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 623/10 o výměře 32 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 639/14 o výměře 120 m2 
v k. ú. Bílina, za kupní cenu 38.000 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 72/4122/2020 
zhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 418 01 Bílina, tj. celkem i s náklady 
spojenými s prodejem nemovitostí 38.380 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
1189  
Návrh soupisu nových pozemků v k. ú. Jablonec u Libčevsi. Podpisem návrhu soupisu 
nových pozemků v k. ú. Jablonec u Libčevsi doporučuje pověřit starostku města. 
 
1190  
Program podpory zdravotně postižených dětí městem Bílina, s účinností od 1. ledna 2021, 
s úpravami dle požadavků členů rady města. 
 
1191  
Program podpory sociálních a zdravotních služeb městem Bílina, s účinností od 1. ledna 
2021, s úpravami dle požadavků členů rady města. 
 
1192  
Uzavření memoranda o spolupráci mezi městem Bílina a obcí Kobylí, jehož předmětem je 
spolupráce na rozvoji kulturních, sportovních a hospodářských vztahů a případná realizace 
projektů. Podpisem doporučuje pověřit starostku města. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
1193  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 2163 v k. ú. Bílina, části pozemku 
p. č. 2164 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2165/1 v k. ú. Bílina. 
 
1194  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 413/5 v k. ú. Bílina–Újezd. 
 
 

XII. stahuje z programu 
 
1195  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 1856/1 v k. ú. Bílina 
a zároveň ukládá odboru nemovitostí a investic provést místní šetření za účasti žadatelů, 
majitelů sousedního pozemku,  a vedení města a předložit doplněný 
materiál na dalším zasedání rady města. 
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1196  
Žádost o prodej pozemku p. č. 861/17 v k. ú. Bílina–Újezd 
a pozemku p. č. 861/256 v k. ú. Bílina–Újezd a zároveň ukládá odboru nemovitostí a investic 
provést místní šetření a doplněný materiál předložit na dalším zasedání rady města. 
 
 

XIII. bere na vědomí 
 
1197  
Odpověď  jako reakci na dopis z 22.09.2020, kterým byl informován 
o důvodu neposkytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč z programu podpory bílinským 
podnikatelům. 
 
1198  
Znění odpovědi na reakci   na dopis z 22.09.2020, kterým byl informován 
o důvodu neposkytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč z programu podpory bílinským 
podnikatelům. 
 
1199  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem kancelář úřadu. 
 
1200  
Plnění úkolu ze zápisu rady města – úkolu z komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, 
ředitelem Městské policie Bílina. 
 
1201  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 
 
1202  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
1203  
Plnění úkolů ze zápisů rady města finančním odborem. 
 
1204  
Návrh programu na výkup bytů ve městě Bílina s tím, že upravený návrh programu 
dle požadavků členů rady bude předložen na další jednání rady města. 
 
1205  
Návrh pravidel participativního rozpočtu města – TVOŘÍME BÍLINU, na rok 2021 s tím, 
že návrh bude upraven dle požadavků členů rady města a předložen na dalším zasedání 
rady města. 
 
1206  
Návrh postupu při uzavření kupní smlouvy na výkup bytového domu č. p. 655, 656 a 657 
v ulici M. Švabinského, Teplické Předměstí, Bílina, s tím, že návrh kupní smlouvy bude 
dopracován dle požadavků členů rady města. 
 
1207  
Ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené 12.09.2016 mezi městem Bílina jako vypůjčitelem 
a  jako půjčitelem, jejímž předmětem byla výpůjčka notebooku 
Lenovo s inventárním číslem MUBIH000DGUD a pořizovací cenou 13.963,50 Kč, z důvodu 
nefunkčnosti. Předmět výpůjčky byl vrácen půjčiteli 06.10.2020 formou předávacího 
protokolu. 
 
1208  
Zápis z jednání komise pro místní média z 23.09.2020. 
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1209  
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 05.10.2020. 

 
1210  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 21.09.2020. 

 
1211  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 21.09.2020. 
 
1212  
Informace o stavu veřejného osvětlení ve městě. 
 
1213  
Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
1214  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy chodníků dle plánů investic pro rok 2020.  
 
1215  
Informaci o možnostech postupu města Bíliny při záměru směny pozemku p. č. 1663/12 
o výměře 840 m2 v k. ú. Bílina za budoucí stavební parcelu v lokalitě Za Chlumem. 
 
1216  
Informace o znovuzahájení stavebních prací na akci „Napojení komunikace Bílina – 
Kostomlaty“. 
 
1217  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 521 v k. ú. Jablonec u Libčevsi. 
 
1218  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 2430 
(trvalý travní porost) o výměře cca 35 m2 v k. ú. Bílina. 
 
1219  
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. 
 

 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


