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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 25. schůze v roce 2020, 
konané v mimořádném termínu 26. 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. 
1117 OD   10.11. 
1116 ONI   01.12. 
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. schvaluje 
 
1220  
Uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas mezi 

městem Bílina a společností Neogenia, s. r. o., se sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, 

IČ: 29198950 jako poskytovatelem ve výši 24.000 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

1221  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené 15.07.2020 na vícepráce v celkové výši 

14.921,80 Kč včetně DPH při akci „Vybudování chodníku v ulici Mostecká” mezi městem 

Bílina jako objednatelem a společností TELKONT, s. r. o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, 

IČ: 25467069, jako zhotovitelem. Podpisem dodatku č. 1 pověřuje starostku města. 

1222  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a spolkem Psí škola Bílina, 

z. s., IČ: 08987718, se sídlem Aléská 253, Pražské Předměstí, 418 01 Bílina jako 

vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky je část pozemku p. č. 482/1 – ostatní plocha 

o výměře 998 m2, část pozemku p. č. 483/1 – ostatní plocha o výměře 898 m2, část pozemku 

p. č. 616 – ostatní plocha o výměře 323 m2, část budovy bez čísla popisného nebo 

evidenčního, jež je součástí pozemku p. č. 618 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

305 m2, vše v k. ú. Bílina, a to na dobu určitou 5 let. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

II. ruší 
 
 
1223  

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 

„Rekonstrukce splaškové kanalizace v areálu HNsP, Bílina" z důvodu nesouladu ve výkazu 

výměr a projektové dokumentaci. 
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III. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
1224  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a 

jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1683/62 (ostatní 

plocha/jiná plocha) o výměře 62 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1683/63 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 219 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je budova s č. p. 657 (bydlení + 

nebytové prostory), pozemku p. č. 1683/64 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 277 m2 

v k. ú. Bílina, jehož součástí je budova s č. p. 656 (bydlení + nebytové prostory) a pozemku 

p. č.1683/65 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 280 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je 

budova s č. p. 655 (bydlení + nebytové prostory), za dohodnutou kupní cenu ve výši 

12.800.000 Kč, kdy výše kupní ceny je zohledněna tím, že město má zájem o výkup bytů 

a bytových domů v Bílině do majetku města v rizikových a potenciálně rizikových oblastech, 

tedy v oblastech, v nichž se vyskytují či hrozí výskyt sociálně nežádoucích jevů, včetně tzv. 

obchodu s chudobou. Výkup těchto bytů a bytových domů přispěje k omezení spekulativních 

výkupů, tzv. obchodu s chudobou na území města a jejich dalšímu pronájmu 

nepřizpůsobivým a problematickým nájemníkům, čímž by došlo ke zvyšování sociálně 

nežádoucích jevů, snižování bezpečnosti a kvality života nejen občanů dané lokality, 

ale po celém městě, což je plně v souladu s projektem Bílina – bezpečné město. Podpisem 

kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

1225  
Uzavření smlouvy o advokátní úschově mezi městem Bílina jako budoucím kupujícím 

a  jako budoucím prodávajícím a advokátní kanceláří 

Mgr. Ing. Vlastimila Němce, IČ: 71345540, jako schovatelem, kdy předmětem smlouvy je 

úschova částky 12.800.000 Kč za budoucí prodej pozemku p. č. 1683/62 (ostatní plocha/jiná 

plocha) o výměře 62 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1683/63 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 219 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je budova s č. p. 657 (bydlení + nebytové 

prostory), pozemku p. č. 1683/64 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 277 m2 v k. ú. 

Bílina, jehož součástí je budova s č. p. 656 (bydlení + nebytové prostory) a pozemku 

p. č.1683/65 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 280 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je 

budova s č. p. 655 (bydlení + nebytové prostory). Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 

starostku města. 

 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


