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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 26. schůze v roce 2020, 
konané 10. listopadu 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. revokuje 
 
1226  
Usnesení rady města č. 937 z 11.08.2020, kterým projednala a doporučila zastupitelstvu 

města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ–12–

4000609/VB/002 na akci „TP–Bílina, Litoměřická, přeložka VN,NN“, mezi městem Bílina jako 

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

874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, jako stranou oprávněnou, zastoupenou na základě plné 

moci z 07.03.2019 společností MONEST, s. r. o., IČ: 48265756, se sídlem Na Moráni 5400, 

430 01 Chomutov. Služebnost měla být sjednána na dobu neurčitou, úhrada měla být 

provedena jednorázově za dohodnutou cenu 1.000 Kč + DPH. Rada města doporučila 

zastupitelstvu města souhlasit s podmínkami v této smlouvě stanovenými a zároveň 

doporučila podpisem smlouvy pověřit starostku města. 

 

 

II. schvaluje 
 
 
1227  
Rozpočtové opatření č. 118/2020 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 2.900 Kč na odpisy na nově 

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

na celkovou výši 134.871 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 

z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 

 

1228  

Rozpočtové opatření č. 119/2020 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Za Chlumem 

823, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 81.000 Kč, na dva výjezdy do školy 

v přírodě, v termínech od 04.10.2020 do 10.10.2020 a od 10.10.2020 do 14.10.2020, 

na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno z rezervy pro školy v přírodě 

a lyžařské výcviky. 
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1229  
Rozpočtové opatření č. 120/2020 – vrácení nevyužitých finančních prostředků Mateřské 

školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvkové organizace, z průtokové dotace z MŠMT – 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II. ve výši 6.477 Kč, 

na základě žádosti ředitelky mateřské školy. 

 

1230  
Rozpočtové opatření č. 121/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí v celkové výši 100.000 Kč z odd. 

§ 36–35 (Územní plán), položky 5169 (ostatní služby), do odd. § 37–45 (Vzhled obcí 

a veřejná zeleň), tj. 30.000 Kč do položky 5169 (ostatní služby – kácení dřevin) a 70.000 Kč 

do položky 5171 (údržba zeleně). 

 

1231  

Rozpočtové opatření č. 122/2020 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu 

Kulturního centra Bílina, organizační složky města, ve výši 193.000 Kč, na základě žádosti 

vedoucí této složky. 

 

1232  
Rozpočtové opatření č. 124/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 45.000 Kč z kapitoly 07 odd. § 36–12 

(bytové hospodářství), pol. 5152 (otop), do rozpočtu kapitoly 07, odd. § 31–11 (mateřská 

škola), pol. 5152 na krytí nákladů za otop v budově mateřské škola na adrese Antonína Sovy 

668. 

 

1233  

Rozpočtové opatření č. 125/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru dotací a projektů v celkové výši 20.000 Kč na akci „Revitalizace lázeňského 

parku Kyselka“. 

 

1234  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV–

12–4018945/SoBS01 na akci „TP–Bílina, Důlní, p. p. č. 2246/4 – 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, zastoupenou na základě plné moci 

z 28.01.2019 společností VLACH elektroinstalace, s. r. o., IČ: 25490974, se sídlem Husitská 

1/25, 417 41 Krupka, jako stranou oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude 

sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově dle sazebníku úhrad 

za zřízení věcného břemene a služebnosti za cenu 4.000 Kč + DPH. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

1235  

Smlouvu o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti, která se dotkne pozemku p. č. 

85/1 (zastavěná plocha a nádvoří) mezi městem Bílina jako stranou povinnou a  

, jako stranou oprávněnou. Služebnost 

bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu dle 

sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene a služebnosti, který je součástí pravidel pro 

zřizování věcných břemen a služebností, tj. za cenu 7.500 Kč + DPH. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 
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1236  
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu 

zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele dle směrnice 

č. 1/2020 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14 – Výjimky u veřejných zakázek I. 

– III. kategorie odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli na provádění topenářských prací 

v objektech v majetku města Bíliny se společností TOPSERVIS Novák, s. r. o., Zahradní 

104/1, Most PSČ 434 01. Jednotkové ceny a smluvní podmínky zůstanou zachovány 

ve vysoutěžené úrovni roku 2020 a zároveň zůstane zachován celkový finanční limit. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

 

1237  
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu 

zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele dle směrnice 

č. 1/2020 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14 – Výjimky u veřejných zakázek I. 

– III. kategorie odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli na provádění vodoinstalačních 

prací v objektech v majetku města Bíliny se společností TOPSERVIS Novák, s. r. o., 

Zahradní 104/1, Most PSČ 434 01. Jednotkové ceny a smluvní podmínky zůstanou 

zachovány ve vysoutěžené úrovni roku 2020 a zároveň zůstane zachován celkový finanční 

limit. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1238  

Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu 

zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele dle směrnice 

č. 1/2020 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14 – Výjimky u veřejných zakázek I. 

– III. kategorie odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli na provádění elektroinstalačních 

prací, revizí na elektrických zařízeních a zajišťování havarijních oprav v objektech v majetku 

města Bíliny s firmou Stanislav Tejček, Na Výsluní 341/4, Bílina PSČ 418 01. Jednotkové 

ceny a smluvní podmínky zůstanou zachovány ve vysoutěžené úrovni roku 2020 a celkový 

finanční limit bude snížen na 400.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1239  
Rámcovou smlouvou o poskytování služeb pro rok 2021 na veřejnou zakázku malého 

rozsahu zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele 

dle směrnice č. 1/2020 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14 – Výjimky 

u veřejných zakázek I. – III. kategorie odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli 

na provádění plynoinstalačních prací včetně revizí na odběrných plynových zařízeních 

v objektech v majetku města Bíliny se společností TOPSERVIS Novák, s. r. o., Zahradní 

104/1, Most PSČ 434 01. Jednotkové ceny a smluvní podmínky zůstanou zachovány 

ve vysoutěžené úrovni roku 2020 a zároveň zůstane zachován celkový finanční limit. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1240  

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 

stavbu na akci „VS SUNN reko TN a osazení OPS a tepelného napaječe“ mezi městem 

Bílinou jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Teplárenská, a. s., IČ: 27309941, 

se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného 

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

jednorázově za dohodnutou cenu 5.000 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

1241  
Smlouvu o nájmu bytu č. 48 o velikosti 1+2 ul. Sídliště Za Chlumem 751, s  

, na dobu určitou jednoho roku. 
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1242  
Smlouvu o nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+1 ul. 5.května 271/78, s , 

na dobu určitou jednoho roku, s úpravou nájemní smlouvy dle požadavků členů rady města. 

 

1243  
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a Základní 

školou, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, 

jejímž předmětem je bezúplatný převod majetku v celkové pořizovací hodnotě 170.011,99 

Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1244  

Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a Základní 

školou Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, 

jejímž předmětem je bezúplatný převod majetku v celkové pořizovací hodnotě 360.761,50 

Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku. 

 

1245  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a , na notebook MSI 

Bravo s inv. číslem MUBIH000TYSD v celkové pořizovací hodnotě 29.401,84 Kč. Smlouva o 

výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce vedoucího oddělení 

informatiky), s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1246  

Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a , na notebook Lenovo s inv. 

číslem MUBIH000TYRI v celkové pořizovací hodnotě 9.795,19 Kč. Smlouva o výpůjčce se 

sjednává na dobu určitou (po dobu výkonu funkce vedoucí živnostenského úřadu), 

s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1247  
Smlouvu o obsahu, rozsahu a o podmínkách realizace praktického vyučování mezi městem 

Bílina a Střední školou technická Most, p. o., jejímž předmětem je odborná praxe žáků 

u Městské policie Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1248  

Smlouvu o poskytování služby IP CONNECT PŘÍPOJKA k testování využití 5G sítí 

pro přenos dat městského kamerového a dohledového systému, mezi městem Bílina jako 

objednatelem a společností O2 Czech Republic, a. s., jako dodavatelem. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

1249  
Smlouvu o poskytování služby vzdáleného přístupu Multikonto technická a servisní 

specifikace (TSS) k testování využití 5G sítí pro přenos dat městského kamerového 

a dohledového systému, mezi městem Bílina jako objednatelem a společností O2 Czech 

Republic, a. s., jako dodavatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1250  
Smlouvu o poskytování služby INTERNET BUSINESS/IOL ETHERNET k testování využití 

5G sítí pro přenos dat městského kamerového a dohledového systému, mezi městem Bílina 

jako objednatelem a společností O2 Czech Republic, a. s., jako dodavatelem. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 
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1251  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/54 mezi městem Bílina jako objednatelem 

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

Za Chlumem, Bílina“. Předmětem dodatku je zvýšení ceny díla o 54.973,08 Kč vč. DPH 

na celkových 673.283,52 Kč vč. DPH. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

 

1252  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci pro zajištění sběru odpadního textilu mezi společnosti 

Koutecký, s. r. o., a městem Bílina. Předmětem dodatku je zrušení tří kontejnerových 

odběrných míst v ul. Mostecká, Liptická a Zahradní/Jenišovská v termínu od 01.12.2020. 

Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

1253  

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 1/2016 mezi městem Bílina jako půjčitelem a Českým 

střeleckým klubem, z. s., SSK Bílina 0715, IČ: 65640063, se sídlem Vrchlického 256, 435 11 

Lom u Mostu, jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky je pozemek p. č. 2157/1 (ostatní 

plocha/manipulační plocha) 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. Podpisem dodatku 

pověřuje starostku města. 

 

1254  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené 25.02.2020 ve znění dodatku č. 1 z 18.06.2020 na 

provedení stavebních prací „Přístavba multifunkčního objektu domu s pečovatelskou službou 

Bílina“ mezi městem Bílina jako objednatelem a společností METALL QUATRO, s. r. o., č. p. 

600, 431 59 Vysoká Pec, IČO: 61538213, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 2 je 

zvýšení ceny za provedení díla o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) o částku 

ve výši 118.864,25 bez DPH (136.693,89 Kč vč. DPH), kdy celková cena za provedení díla 

podle rozpočtu je 11.577.356,54 Kč bez DPH (13.313.960,02 Kč vč. DPH). Podpisem 

dodatku pověřuje starostku města. 

 

1255  

Podání žádosti o navýšení dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti v oblasti sociálně–

právní ochrany dětí pro rok 2020 v souvislosti s epidemií COVID – 19 ve výši 279.645 Kč.  

 

1256  
Souhlas s odpisováním předmětu výpůjčky – technického zhodnocení projektová 

dokumentace v rozsahu pro stavební povolení na akci „Stavební úpravy části 3. NP budovy 

C v HNsP“ v celkové výši 54.450 Kč. Podpisem souhlasu pověřuje starostku města. 

 

1257  

Souhlas s odpisováním technického zhodnocení studie projektového záměru vybudování 

parku pro účely poskytování služeb animoterapie v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, 

s. r. o., v celkové výši 45.375 Kč. Podpisem souhlasu pověřuje starostku města. 

 

1258  
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 

organizace, ve výši do 30.000 Kč na práce spojené s nákupem plynové výklopné pánve, 

tj. montáž, demontáž, zaškolení, výchozí revizi a ostatní služby, na základě žádosti ředitelky 

školy. 

 

1259  
Změnu původního zadání na vypracování studie proveditelnosti pro obě navržené varianty 

cyklotras T16.1 a T02.1 prostřednictvím E–ZAKu na zadávací řízení k veřejné zakázce 

malého rozsahu II. kategorie zpracování projektové dokumentace pro vydání společného 

povolení stavby pro obě navržené varianty cyklotras T16.1 a T02.1. 
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1260  
Rozpočet na rok 2021 těchto příspěvkových organizací:  

a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace  

Celkové výnosy ve výši 12.130.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 12.130.000 Kč.  

 

b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace  

Celkové výnosy ve výši 14.773.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 14.773.000 Kč.  

 

c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace  

Celkové výnosy ve výši 18.504.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 18.504.000 Kč.  

 

d) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace  

Celkové výnosy ve výši 31.597.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 31.597.000 Kč.  

 

e) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace  

Celkové výnosy ve výši 52.576.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 52.576.000 Kč  

 

f) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace  

Celkové výnosy ve výši 48.350.000 Kč 

Celkové náklady ve výši 48.350.000 Kč.  

 

g) Základní umělecká škola Gustava Waltera, příspěvková organizace  

Celkové výnosy ve výši 6.853.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 6.853.000 Kč.  

 

h) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace  

Celkové výnosy ve výši 4.722.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 4.722.000 Kč.  

 

i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace  

Celkové výnosy ve výši 11.526.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 11.526.000 Kč. 

 

1261  
Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022–2023 těchto příspěvkových organizací:  

a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 12.659.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 12.659.000 Kč  

rok 2023:  

Celkové výnosy ve výši 12.651.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 12.651.000 Kč.  

 

b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 16.233.000 Kč 

Celkové náklady ve výši 16.233.000 Kč  

rok 2023:  

Celkové výnosy ve výši 17.567.000 Kč 

Celkové náklady ve výši 17.567.000 Kč. 
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c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 18.479.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 18.479.000 Kč  

rok 2023:  

Celkové výnosy ve výši 18.932.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 18.932.000 Kč.  

 

d) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 31.039.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 31.039.000 Kč  

rok 2023:  

Celkové výnosy ve výši 30.882.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 30.882.000 Kč.  

 

e) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 55.991.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 55.991.000 Kč  

rok 2023:  

Celkové výnosy ve výši 59.566.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 59.566.000 Kč.  

 

f) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 48.039.000 Kč 

Celkové náklady ve výši 48.039.000 Kč  

rok 2023:  

Celkové výnosy ve výši 48.219.000 Kč 

Celkové náklady ve výši 48.219.000 Kč.  

 

g) Základní umělecká škola Gustava Waltera, příspěvková organizace  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 6.863.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 6.863.000 Kč  

rok 2023:  

Celkové výnosy ve výši 6.863.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 6.863.000 Kč.  

 

h) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 4.452.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 4.452.000 Kč  

rok 2023:  

Celkové výnosy ve výši 4.442.000 Kč  

celkové náklady ve výši 4.442.000 Kč.  

 

i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 12.309.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 12.309.000 Kč  
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rok 2023:  

Celkové výnosy ve výši 12.992.000 Kč 

Celkové náklady ve výši 12.992.000 Kč. 

 

1262  
Rozpočet Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, na rok 2021:  

Celkové výnosy ve výši 98.408.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 97.208.000 Kč.  

 

1263  
Střednědobý výhled rozpočtu Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, 

na rok 2022, 2023:  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 99.457.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 98.382.000 Kč  

rok 2023:  

Celkové výnosy ve výši 99.305.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 98.255.000 Kč. 

 

1264  

Rozpočet Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., na rok 2021:  

Celkové výnosy ve výši 115.726.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 115.683.000 Kč. 

 

1265  
Střednědobý výhled rozpočtu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., na rok 2022–2023:  

rok 2022:  

Celkové výnosy ve výši 115.726.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 115.701.000 Kč  

rok 2023:  

Celkové výnosy ve výši 115.726.000 Kč  

Celkové náklady ve výši 115.701.000 Kč.  

 

1266  

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1505/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře 

cca 26 m2 v k. ú. Bílina za účelem parkování osobních vozidel dle směrnice č. 4/2014 

upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 

1267  
Soudní vymáhání pohledávky za  ve výši 9.150 Kč 

za neuhrazenou fakturu č. 9900732018 za nájemné v Kulturním domě Fontána z roku 2018.  

 

1268  

Zápis do kroniky města Bílina za rok 2019. 

 

1269  
Harmonogram zasedání Rady města Bíliny na rok 2021, dle návrhu předloženého 

tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 12. ledna, 26. ledna, 

23. února, 16. března, 30. března, 27. dubna, 25. května, 15. června, 20. července, 

31. srpna, 29. září, 19. října, 9. listopadu, 30. listopadu, 21. prosince. 
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III. zamítá 
 

1270  

Žádost vedoucí Kulturního centra Bílina o přesun finančních prostředků ve výši 500.000 Kč 

ve schváleném rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí. 

 

1271  
Žádost ředitelky Domu dětí a mládeže v Bílině o schválení výjimky z prodeje služebního 

automobilu. 

 

1272  

Žádost nadačního fondu RAFAEL DĚTEM o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

5.000 Kč pro zdravotně postižené dítě. 

 
IV. rozhodla 

 
1273  

Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na služby „Architektonická studie – 

Rekonstrukce městského domu č. p. 23/12 na Mírovém náměstí v Bílině“ je nabídka 

účastníka Ing. arch. Bořek Peška, Stavbařů 573/2, 35301 Mariánské Lázně, IČ: 02219751. 

Druhou v pořadí je nabídka společnosti Ing. arch. Jiří Vojtěšek, Osadní 1474/2, 17000 Praha, 

IČ: 76175791. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy 

 

1274  
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 – N.“ je nabídka společnosti IMP 

engineering, s. r. o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČ: 25490524. Druhou v pořadí 

je nabídka společnosti MASSTIF, s. r. o., Varšavská 30, 400 03 Ústí nad Labem, 

IČ: 64653218. Třetí v pořadí je nabídka účastníka Vladimír Bačka, Příčná 1409/11, 419 01 

Duchcov, IČ: 88512797. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

1275  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na služby „Projektová dokumentace – 

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů“ je nabídka 

společnosti REMIUMA, s. r. o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha, IČ: 24261670. Druhou 

v pořadí je nabídka společnosti Obchodní projekt Hradec Králové, v. o. s, Zemědělská 880, 

500 03 Hradec Králové, IČ: 25297066. Zároveň pověřuje starostku města podpisem 

smlouvy. 

1276  

Vyloučit účastníka BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS, s. r. o., Služeb 3056/4, 10800 

Praha, IČ: 05359678 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou 

ve smyslu §27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na služby „Projektová 

dokumentace – Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů“. 

Důvodem vyloučení je skutečnost, že účastník předložil přehled čtyř referenčních zakázek, 

který neobsahoval minimálně tři zakázky obdobného charakteru a rozsahu v souladu 

s požadavkem zadavatele v zadávací dokumentaci. 

 

1277  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka stravenek pro MTSB“ 

zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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V. pověřuje 
 

1278  
Mgr. Ivu Zábojníkovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako kontaktní osobu 

k podání žádosti ve výši 279.645 Kč o navýšení dotace ze státního rozpočtu na výkon 

činnosti v oblasti sociálně–právní ochrany dětí pro rok 2020 v souvislosti s epidemií COVID–

19. 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

1279  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2430 (trvalý travní porost) o výměře cca 35 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. 

 

1280  
Žádost Petra Janoucha ve věci prominutí sankce z prodlení díla „Zapojení a zprovoznění 

kamerového bodu v ulici Sídliště U Nového nádraží 709“, ve výši 41.881,45 Kč, z důvodu 

zdržení zahájení prací na straně objednatele. 

 

1281  

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ–12–4000609/VB/002 na akci „TP–

Bílina, Litoměřická, přeložka VN, NN“, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a 

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

Podmokly jako stranou oprávněnou, zastoupenou na základě plné moci z 07.03.2019 

společností MONEST, s. r. o., IČ: 48265756, se sídlem Na Moráni 5400, 430 01 Chomutov. 

Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově 

za dohodnutou cenu 2.000 Kč + DPH. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku 

města. 

1282  
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2021, dle návrhu předloženého 

tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 10. února, 14. dubna, 

5. května, 23. června, 15. září, 3. listopadu, 15. prosince. 

 

 

VII. bere na vědomí 
 

1283  

Plnění usnesení č. 125 z 05.02.2019, kterým rada města uložila odboru nemovitostí 

a investic provedení místního šetření v lokalitě křížení ulic Čsl. armády a Studentská v Bílině 

(v lokalitě objízdného ostrůvku, umístěného na části poz. parc. č. 1461/1, k. ú. Bílina), a to 

v souvislosti s provedením možných stavebních úprav objízdného ostrůvku. 

 

1284  
Žádost předsedy výboru SVJ Teplická č.p. 601 na odstranění dětského hřiště před domem 

na Teplické ulici. 

 

1285  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství č. 20/SML1518/01–PaS/SPRP mezi ZŠ 

Za Chlumem a Ústeckým krajem, jehož předmětem je snížení celkové ceny projektu 

„Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK – Technické kluby“ a tím i změna 

výše financování ze strany Ústeckého kraje a spoluúčasti ZŠ Za Chlumem jako partnera 

projektu. 
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1286  
Zápis z jednání komise pro místní média z 19.10.2020. 

 

1287  
Zápisy z jednání komise pro životní prostředí a dopravu z 23.09.2020 a z 26.10.2020.  

1288  

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

 

1289  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 

 

1290  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem školství, kultury a sportu. 

 

1291  

Plnění úkolu ze zápisu rady města Městskou policií Bílina. 

 

1292  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 

 

1293  

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

dle plánů investic pro rok 2020. 

 

1294  
Informaci Městských technických služeb Bílina o stavu veřejného osvětlení v Bílině. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


