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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 28. schůze v roce 2020, 
konané 1. prosince 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. ukládá 
 
1297  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru dopravy zasláním žádosti 
Krajskému úřadu Ústeckého kraje o poskytnutí finančních prostředků na inovaci světelného 
signalizačního zařízení v prostoru křižovatky u „Stavebnin Černý” v Bílině. 

 
II. revokuje 

 
1298  
Usnesení rady města č. 1259 z 10. 11. 2020, kterým schválila změna původního zadání 
na vypracování studie proveditelnosti pro obě navržené varianty cyklotras T 16.1 a T 02.1 
prostřednictvím E-ZAKu na zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie 
na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby pro obě 
navržené varianty cyklotras T 16.1 a T 02.1. 
 
1299  
Usnesení rady města č. 1085 z 29.09.2020, kterým bylo projednáno a doporučeno 
zastupitelstvu města schválit 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 a bude tak zajištěn přístup 
k nemovitosti. Žadatel si nechá na vlastní náklady zhotovit znalecký posudek. Kupní cena 
bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

 
III. schvaluje 

 
1300  
Rozpočtové opatření č. 126/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 3.509 Kč na opravu plotových 
dílců poničených z důvodu vandalismu v oplocení kolem školního hřiště, na základě žádosti 
ředitelky základní školy. 
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1301  
Rozpočtové opatření č. 127/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole 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 137.699 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 
z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
1302  
Rozpočtové opatření č. 128/2020 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, 
M. Švabinského 664, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z MŠMT ve výši 
379.866 Kč – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III. na 
projekt „Rozvíjení polytechnických dovedností a zájmu o přírodu u dětí v MŠ“, na základě 
žádosti ředitelky mateřské školy. 
 
1303  
Rozpočtové opatření č. 131/2020 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Čapkova 869, 
příspěvková organizace“ o průtokovou dotaci z MŠMT ve výši 418.917 Kč – Operační 
program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III. na projekt „Naše země 
kulatá je, říká se to!“, na základě žádosti ředitelky mateřské školy. 
 
1304  
Rozpočtové opatření č. 132/2020 – přesun rezervy z projektové dokumentace ve výši 
22.000 Kč na službu s názvem „DDM – Zpráva, výpočet světelných podmínek 
v místnostech“.  
 
1305  
Rozpočtové opatření č. 134/2020 – rozpuštění rezervy na projektovou dokumentaci ve výši 
6.000 Kč na služby s názvem „Účast na posouzení kvalitativních kritérií nabídek 
a zpracování odborného textu“. 
 
1306  
Rozpočtové opatření č. 135/2020 – přijetí účelové neinvestiční dotace od Ministerstva financí 
ČR na krytí výdajů obcí při přípravě Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v celkové výši 23.680 Kč.  
 
1307  
Rozpočtové opatření č. 139/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 14.100 Kč na odpisy na nově 
pořízený majetek v roce 2020 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2020 
na celkovou výši 154.537,50 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 
z rezervy na ozdravné pobyty. 
 
1308  
Rozpočtové opatření č. 140/2020 – přijetí daru ve výši 150.000 Kč s rozdělením na navýšení 
rozpočtu organizační složce města, Kulturnímu centru Bílina o částku ve výši 100.000 Kč 
na akce „Vánoce 2020”, které se konají v termínu od 28.11.2020 do 24.12.2020 a dále 
vrácení do rozpočtu města za již profinancovanou sochu cestovatele Miloslava Stingla 
ve výši 50.000 Kč. 
 
1309  
Rozpočtové opatření č. 141/2020 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o částku 10.386 Kč a odboru správního a vnitřních věcí o částku 37.834 Kč přijetím 
mimořádné dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí pro Pečovatelskou službu Bílina 
na zvýšené provozní náklady vzniklé v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných 
a krizových opatření proti pandemii COVID-19. 
 
1310  
Rozpočtové opatření č. 142/2020 – navýšení rozpočtu Mateřské školy Bílina, Síbova 332, 
příspěvková organizace, ve výši 53.000 Kč na ostatní platby za provedenou práci (dohody), 
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40.000 Kč na mzdové prostředky na platy a 33.300 Kč na odvody. Bude hrazeno z rezervy 
na ozdravné pobyty. 
 
1311  
Podání žádosti o poskytnutí finančního daru od společnosti ČEZ, a. s., v celkové výši 
150.000 Kč na projekt „Vánoce 2020“ a zároveň případné uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako obdarovaným a společností ČEZ, a. s., jako dárcem. Podpisem darovací 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1312  
Přesun finančních prostředků v rámci závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské školy Bílina, 
Síbova 332, příspěvková organizace, ve výši 28.800 Kč z mzdových prostředků na platy 
do ostatních plateb za provedenou práci (dohod). 
 
1313  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a panem PhDr. Jindřichem Štefflem, Ph.D., jako příjemcem, 
na částečnou úhradu nákladů za tisk knihy o hradišti na Štěpánovské hoře, na základě 
podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
1314  
Smlouvu o poskytnutí jednorázové neinvestiční finanční dotace ve výši 50.000 Kč, mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace, 
jako příjemcem, na provoz spolku. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1315  
Přijetí finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 
Praha 4, pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, 
na projekt „Obědy pro děti“ na školní rok 2020/2021 na období leden–červen 2021 ve výši 
105.610 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1316  
Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Bílina jako příkazcem a Radimem Pecháčkem, 
IČO: 44233175, jako příkazníkem, na zajištění provozu zookoutku v areálu Letního kina 
na Kyselce s platností od 01.01.2021 na dobu neurčitou. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1317  
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace, ve výši 89.273,80 Kč na pořízení dvou interaktivních tabulí SMART Board 885, 
na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1318  
Odměnu Ing. Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 
664, příspěvková organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, 
Čapkova 869, příspěvková organizace, paní Janě Žáčkové, 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 Bílina, 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, a místostarostky města, v souladu 
s § 134 a § 224, odst. 2, písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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1319  
Úpravu platu paní Janě Žáčkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková 
organizace, v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, s účinností od 01.12.2020, dle návrhu vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu. 
 
1320  
Odměnu Olze Roučkové, ředitelce Městských technických služeb Bílina, příspěvková 
organizace, v souladu s § 134 a § 224, odst. 2, písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1321  
Ceník Kulturního centra Bílina, s platností od 01.01.2021. 
 
1322  
Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti – Region 
č. 1552569079, mezi městem Bílina jako pojistníkem a Generali Česká pojišťovna, a. s., 
IČO: 45272956, Spálená 75/16, Nové Město, Praha 1, jako pojistitelem, kterým se mění 
rozsah pojištění od 01.01.2021. Podpisem dodatku č. 13 pověřuje starostku města Bílina.  
 
1323  
Zrušení pracovní pozice „Pracovník kontroly I“ s úvazkem 1,0 na obecním živnostenském 
úřadu k 31.12.2020. 
 
1324  
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 107, 
dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 
1325  
Změnu původního zadání z vypracování studie proveditelnosti pro obě navržené varianty 
cyklotras T 16.1 a T 02.1 prostřednictvím E-ZAKu na zadávací řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu II. kategorie na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení 
a získání územního rozhodnutí – cyklotrasa T 16.1. ulice pod Bořní – zelená turistická trasa 
KČT – chata pod Bořeněm, a na zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 
II. kategorie na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby 
– cyklotrasa T 2.1. Hrobčice – Bílina zahrádky. 
 
1326  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí mezi městem Bílina jako půjčitelem 
a Městskými technickými službami, příspěvková organizace, jako vypůjčitelem. Předmětem 
tohoto dodatku je prodloužení doby trvání výpůjčky, a to s účinností od 01.01.2021 po dobu 
provozování sportovního zařízení Plavecká hala a dále specifikace pozemkových parcel, 
které zůstávají ve výpůjčce Městských technických služeb. Podpisem dodatku č. 2 pověřuje 
starostku města. 
 
1327  
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
zadávanou dle směrnice č. 1/2020 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
kde předmětem je provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace v objektech v majetku 
města Bíliny se společností STOCK čistící služby, s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, Praha 8, 
PSČ 186 00. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1328  
Uzavření tří dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v Městské policii Bílina. 
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1329  
Smlouvu o technické podpoře a rozvoji mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
Software602, a. s., jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je podpora, poradenská 
a konzultační činnost k dodaným produktům. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1330  
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. GHAIP0029OO7 o komplexní podpoře provozu a užití 
informačního systému GINIS® města Bílina, uzavřené 23.04.2010 mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností GORDIC, s. r. o., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je 
rozšíření systému o další produkty. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1331  
Dodatek č. 1 k jednacímu řádu komisí Rady města Bíliny, dle předloženého návrhu, 
s účinností dnem schválení. 
 
1332  
Dodatek č. 2 jednacího řádu Rady města Bíliny, kterým se mění čl. 11 – ukončení schůze 
rady, dle návrhu členů rady města. 
 
1333  
Pravidla participativního rozpočtu města – TVOŘÍME BÍLINU, na rok 2022/2023, 
dle předloženého návrhu, s úpravami dle připomínek členů rady města, s účinností 
od 01.01.2022. 
 
1334  
Odpis pohledávky za  ve výši 6.059 Kč za nezaplacené vyúčtování služeb 
nebytových prostor pro nedobytnost. 
 
1335  
Odpis pohledávky za společností SADIKI, s. r. o., ve výši 8.355 Kč za nezaplacené nájemné 
a služby nebytových prostor pro nedobytnost. 
 
1336  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2273 o výměře cca 250 m2 a části pozemku 
p. č. 2270/17 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Bílina, a to na dobu neurčitou za účelem zajištění 
dopravní obslužnosti. 
 
1337  
Smlouvu o nájmu bytu č. 17 v kategorii „rozjezdový“, o velikosti 1+2, v ul. Tyršova 320/10, 
s , na dobu určitou jednoho roku. 
 

1338  
Smlouvu o nájmu bytu s  na byt č. 7 o velikosti 1+2 ul. 5. května 
269/74, na dobu určitou jednoho roku. 
 
1339  
Bytový pořadník na I. pololetí roku 2021, včetně doplnění bytového pořadníku dle doporučení 
bytové komise. 
 
1340  
Smlouvu o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností FORCORP GROUP, 
s. r. o., Hodolanská 413/32, Olomouc, jako zhotovitelem, na akci „Provádění vnitřní ostrahy 
objektu Městského úřadu Bílina a informační služby pro veřejnost na rok 2021“. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
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1341  
Smlouvu o zajištění péče pro psy odchycené na území města Bíliny v roce 2021 mezi 
městem Bílina, jako objednavatelem a spolkem Anidef, z. s, IČ 06182771, se sídlem Žim 59, 
41501 Žim, jako provozovatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1342  
Smlouvu o zajištění péče pro kočky odchycené na území města Bíliny v roce 2021 mezi 
městem Bílina, jako objednavatelem a spolkem Anidef, z. s, IČ 06182771, se sídlem Žim 59, 
Žim 41501, jako provozovatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1343  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 68028653/3, na odběrném místě Bílina, Seifertova 1/1, parcela č. 128. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1344  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 68028983/3, na odběrném místě Bílina, Za Chlumem 820, Teplické Předměstí, 
parcela č. 1636/41. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1345  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č.68028977/3, na odběrném místě Bílina, A. Sovy 668, Teplické Předměstí, parcela 
č. 1683/105. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1346  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběrate lem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 68028879/3, na odběrném místě Bílina, Želivského 51, parcela č. 2. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1347  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 69022514/3 na odběrném místě Bílina, Mírové nám. 92/19, parcela č. 60. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1348  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č.68028881/3, na odběrném místě Bílina, Žižkovo nám. 58/3, parcela č. 10. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1349  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 68028661/3, na odběrném místě Bílina, Komenského 38/12, parcela č. 85/1. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1350  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 68028779/3, na odběrném místě Bílina, Mírové nám. 46/8, parcela č. 75. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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1351  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 68018006/4, na odběrném místě Bílina, Seifertova 105/11, parcela č. 155. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1352  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č.68028772/6, na odběrném místě Bílina, Mírové nám. 23/12, parcela č. 124. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1353  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č.68018000/4, na odběrném místě Bílina, Havířská 582/27, č. parcely 1194/55. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1354  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č.68028656/3, na odběrném místě Bílina, Mírové nám. 21/16, parcela č. 126. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1355  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 68028788/3, na odběrném místě Bílina, Břežánská 50/4, parcela č. 1. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1356  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č.68043904/3, na odběrném místě Bílina, Aléská 265 Pražské Předměstí, parcela č. 
336/26. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1357  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 68028966/3, na odběrném místě Bílina, Kyselská 153/40, Mostecké Předměstí, 
parcela č. 1949. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1358  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 6200904110/3, na odběrném místě Bílina, Nemocniční, Mostecké Předměstí, 
parcela č. 2167/1. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1359  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 68017979/3, na odběrném místě Bílina, Tyršova 320/10, Pražské Předměstí, 
parcela č. 563/2. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1360  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 10048676/2, na odběrném místě Bílina, Za Chlumem 751, Teplické Předměstí, 
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parcela č. 1637. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1361  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 6200800817/6, na odběrném místě Bílina, Kyselská 189/31, Mostecké Předměstí, 
parcela č. 1915. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1362  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 68017976/4 na odběrném místě Bílina, Kyselka, Mostecké Předměstí, parcela 
č. 1940. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1363  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 50 
Teplice, č. 69025651/2, na odběrném místě Bílina, E. Krásnohorské, Teplické Předměstí, 
parcela č. 1636/12. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1364  
Termíny svatebních obřadů na rok 2021, včetně místa a času konání svatebních obřadů 
v obřadní síni městského úřadu, dle návrhu předloženého vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí, včetně jmen oddávajících. Svatební obřady se v roce 2021 uskuteční 
v následujících termínech: 16. ledna, 13 a 27. února, 13. a 27. března, 10. a 24. dubna, 
15. a 29. května, 12. a 26. června, 10. a 24. července, 14. a 28. srpna, 11. a 18. září, 
09. a 23. října, 13. a 27. listopadu, 11. prosince. 
 
1365  
Termíny konání vítání občánků na rok 2021, dle návrhu předloženého vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí, vždy v úterý od 14:30 h a 15:30 h, v následujících termínech: 
23. března, 22. června, 21. září a 14. prosince. 
 
 

IV. neschvaluje 
 
1366  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb (zajištění výkonu funkce pověřence 
pro ochranu osobních údajů) uzavřené mezi městem Bílina jako klientem a společností 
Moore Czech Republic, s. r. o., jako poradcem, kdy předmětem dodatku mělo být 
prodloužení doby poskytování poradenských služeb na dobu určitou, do 31.12.2021. 
 
 

V. souhlasí 
 
1367  
S prodejem nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda Fabia Combi 
z roku 2004 ve vlastnictví Domu dětí a mládeže Bílina, paní Kamile Bělinové, Aléská 235, 
418 1 Bílina s nejvyšší nabídkovou cenou 20.000 Kč dle obálkové metody. 
 
1368  
S návrhem odboru nemovitostí a investic zpracovat veřejnou výzvu k podání nabídek 
na veřejnou zakázku na zpracování podrobné realizační dokumentace na opravu střechy 
letních šaten koupaliště v Žižkově údolí. 
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1369  
S vyplacením odměn sociálním pracovníkům Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres 
Teplice, příspěvková organizace, dle návrhu ředitelky organizace, z finančních prostředků 
na mzdové náklady sociálních pracovníků. 
 
1370  
S čerpáním finančních prostředků na sanace a rekultivace pozemků prováděných 
společností Severočeské doly, a. s., na těchto plochách: Rekultivace Radovesice VI., XV., 
XVI., Rekultivace Radovesice obnova komunikačních propojení, Rekultivace Braňany II., 
Rekultivace VMG – Jižní svahy DB II., Rekultivace Jižní svahy III., IV., Rekultivace Vnitřní 
výsypka I., Rekultivace Areál ČOV., Rekultivace Fučík IV. Podpisem souhlasu pověřuje 
starostku města. 
 
1371  
S doporučením vedoucího odboru dopravy postoupit žádost  o převzetí 
světelného signalizačního zařízení (semaforu) v prostoru křižovatky u „Stavebnin Černý” 
v Bílině právnímu zástupci města k posouzení. Závěr tohoto posouzení předložit radě města 
jako podklad pro rozhodnutí a následně vyvolat jednání s  
 
1372  
S návrhem odboru nemovitostí a investic zpracovat zadávací řízení k podání nabídek 
na veřejnou zakázku na zpracování realizační dokumentace na lokální opravu střechy 
ZŠ Aléská, dle závěrů předložené studie. 
 

VI. zamítá 
 
1373  
Žádost společnosti MEGAWATT, s. r. o., Mírová 131/15, 417 03 Dubí, IČ: 28714113, 
o prominutí sankce za nedodržení termínu plnění. 
 
 

VII. rozhodla 
 
1374  
Vzdát se práva na další vymáhání pohledávky za ve výši 6.059 Kč 
za nezaplacené vyúčtování služeb nebytových prostor. 
 
1375  
Odstoupit od smlouvy smlouvy o dílo č. INV/2020/58 uzavřené mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností S-Vision, s. r. o., Staňkov 16, IČ: 044 74 694, jako zhotovitelem, 
jejímž předmětem je „Oprava sportovní běžecké dráhy na ZŠ Aléská, Bílina“, v souladu 
s čl. XV., odst. 15.3 této smlouvy, z důvodu více jak desetidenního prodlení zhotovitele při 
převzetí staveniště a tím nesplnění konečného termínu provádění díla. Zároveň rozhodla 
o oslovení druhého účastníka v pořadí, kterým je společnost VYSSPA Sports Technology, 
s. r. o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ: 279 67 638. 
 
1376  
Udělit souhlas pronajímatele k nájemní smlouvě č. 41803 z 28.02.2000, ve znění dodatků 
č. 1 až č. 10, uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Vodafone 
Czech Republic, a. s., jako nájemcem, na pronájem části střechy a prostor na půdě Základní 
školy Lidická. Předmětem souhlasu je podnájem spočívající v umístění telekomunikačního 
zařízení společnosti SOFTEX NCP, s. r. o., zahrnující umístění antén uvedené společnosti 
na stožáru nájemce a technologie uvedené společnosti v technické místnosti na půdě 
a v kabelových žlabech mezi technickou místností a anténními stožáry. Podpisem souhlasu 
pověřuje starostku města. 
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1377  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava ochozu radniční 
věže MěÚ Bílina“ je nabídka společnosti NATURTEP, s. r. o., Údolí 632/16, 417 01 Dubí, IČ: 
273 47 311. Druhou v pořadí je nabídka společnosti Buggalo, s. r. o., Stará Mlýnská 138, 
415 01 Teplice, IČ: 043 82 587. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
1378  
Poptat zpracování studie na vybudování parkoviště v areálu Letního kina Kyselka, 
na základě žádosti Kulturního centra Bílina. 
 
1379  
Zadat studii variabilního řešení opravy ploché střechy ZŠ Za Chlumem (zelená střecha, 
fotovoltaická elektrárna, zateplení ploché střechy). 
 

 

VIII. pověřuje 
 
 

1380  
Ing. Radka Zenkera, Renatu Vítovou, Lenku Brunzovou a Pavla Pastyříka, MSc. MBA 
k přijímání projevu vůle snoubenců, že vstupují do manželství v roce 2021, dle ustanovení 
§ 658 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v návaznosti na ustanovení 11 
a odst. 1 písm. a) zákona č, 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak obřadníkem při 
konání jubilejních obřadů, významných událostí a užívání závěsného odznaku při konání 
těchto akcí v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
 
 

IX. stanovuje 
 
1381  
V souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou v roce 
2021 při obřadech a rovněž při přijetí zahraničních delegací a významných návštěvách 
užívat dále závěsný odznak se státním znakem České republiky místostarostka a členové 
zastupitelstva města, dle určení rady města. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 

 
1382  
Usnesení zastupitelstva města č. 177 z 16.09.2020, kterým byl schválen záměr prodeje 
pozemku p. č. 1856/1 o výměře 329 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 
sousedního pozemků a bude tak zajištěn přístup k nemovitosti. Žadatelé si nechají na vlastní 
náklady zhotovit znalecký posudek. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem pozemku. 
 

 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
1383  
Rozpočtové opatření č. 138/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 2.895.000 Kč 
v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odboru školství, kultury a sportu 
a odboru nemovitostí a investic, a to na zápůjčku Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, na mimořádné výdaje spojené s pandemií COVID-19. 
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1384  
Uzavření smlouvy městem Bílina jako zápůjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, jako vydlužitelem, jejímž předmětem je poskytnutí návratné úročené zápůjčky 
ve výši 2.895.000 Kč, s účelovým určením na mimořádné výdaje spojené s pandemií 
COVID-19, se splatností do 31.12.2021. Úrok se sjednává ve výši 1 % p. a. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1385  
Převod volných finančních prostředků ve výši 150.000.000 Kč po ukončení termínovaného 
vkladu u Československé obchodní banky, a. s., číslo účtu 289185244/0300, 
a to následovně: k finanční prostředky ve výši 75.000.000 Kč převést k 01.01.2021 na spořící 
účet u Československé obchodní banky, a. s., číslo účtu 293886289/0300, a dále převést 
k 01.01.2021 finanční prostředky ve výši 75.000.000 Kč na běžný bankovní účet u banky 
UniCredit Bank, a. s., číslo účtu 41831003/2700. 
 
1386  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako kupující, 
kdy předmětem smlouvy je prodeje pozemku p. č. 1595/20 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina, 
za cenu určenou na základě znaleckého posudku č. 57/21057/2020 vyhotoveného 
Ing. Janem Dvořákem, Síbova 286/8, 418 01 Bílina, ve výši 5.860 Kč, tj. celkem i s náklady 
spojenými s prodejem pozemku 6.060 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučujeme pověřit 
starostku města. 
 
1387  
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 pozemek není přístupný z veřejné 
komunikace a nemá tak veřejný přístup. Zároveň v kupní smlouvě bude uvedeno, 
že se jedná o pozemek bez přístupové cesty. Žadatel si nechá na vlastní náklady zhotovit 
znalecký posudek. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 
 
1388  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1856/1 o výměře 329 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
určenou na základě znaleckého posudku s tím, že pozemek není přístupný z veřejné 
komunikace a nemá tak veřejný přístup. Zároveň v kupní smlouvě bude uvedeno, 
že se jedná o pozemek bez přístupové cesty. Žadatel si nechá na vlastní náklady zhotovit 
znalecký posudek. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 
 
1389  
Zřizovací listinu Městských technických služeb Bílina, p. o., dle předloženého návrhu, 
s účinností od 01.01.2021. 
 
1390  
Odpis pohledávky za společností Seba T, a. s., ve výši 80.650 Kč za nezaplacené nájemné 
a služby nebytových prostor pro nedobytnost. 
 
1391  
Odpis pohledávky za  ve výši 36.414 Kč za nezaplacené 
nájemné a služby nebytových prostor pro nedobytnost. 
 
1392  
Jednací řád výborů Zastupitelstva města Bíliny, dle předloženého návrhu, s účinností dnem 
schválení. 
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XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 

 
1393  
Žádost pana Bohuslava Blažka o prodej pozemku p. č. 861/17 v k. ú. Bílina–Újezd 
a pozemku p. č. 861/256 v k. ú. Bílina-Újezd. 
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
 
 
1394  
Vzdát se práva na další vymáhání pohledávky za Ing. Jeanem Piereem Ndombasim ve výši 
36.414 Kč za nezaplacené nájemné a služby. 
 
1395  
Vzdát se práva na další vymáhání pohledávky společností Seba T, akciová společnost 
ve výši 80.650 Kč za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor. 
 
 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
1396  
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotovenka. 
 
 

XV. bere na vědomí 
 
1397  
Plnění usnesení rady města č. 1377 z 19.12.2017 a č. 40 z 30.01.2018 ve věci provádění 
pravidelných kontrol bytů za účelem zjištění sociálních poměrů v rodinách. 
 
1398  
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. 
 
1399  
Plnění úkolů ze zápisů rady města vedením města a kanceláří úřadu. 
 
1400  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem dopravy. 
 
1401  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
1402  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí.  
 
1403  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden–
říjen 2020 a plnění příjmů za toto období. 
 
1404  
Aktualizaci rozpočtu projektu celkové revitalizace plavecké haly – objektu A. 
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1405  
Žádost  ve věci převzetí světelného signalizačního zařízení (semaforu) 
v prostoru křižovatky u „Stavebnin Černý” v Bílině. 
 
1406  
Využití finančních prostředků – daru od Severočeských dolů, a. s., v celkové výši 
1.750.000 Kč, na opravu a výměnu výlepových ploch, rozšíření parkoviště Za Chlumem 
u bloku 3 a 4 a opravu přístupových cest ke garážím hromadného stání v ulici Čapkova. 
 
1407  
Zápis z korespondenčního jednání bytové komise z 18.11.2020 a zároveň vyhodnocení 
bytového pořadníku za II. pololetí roku 2020, vyjma bodu 2 d) – žádost paní Miroslavy 
Šíbrtové bude zařazena do bytového pořadníku. 
 
1408  
Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt OPŽP s názvem „Vybudování 
podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“ 
vedeným pod registračním číslem CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011750. 
 
1409  
Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje v pochybnosti o movité věci, nadrcené 
stavební suti ve vlastnictví společnosti JTH IDEA, a. s., se sídlem Krupská 33/20, 415 01 
Teplice, IČ 273 41 666, nacházející se na pozemcích p. č. 1681/21, 1681/26, 1681/28, 
1681/29 v k. ú. Bílina. 
 
1410  
Informaci ředitelky Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 
organizace, o předběžné výši zůstatku a efektivitě vynaložených prostředků v souvislosti 
s poskytnutým příspěvkem na sociální pracovníky. 
 
1411  
Přehled k výročí pojištění služebních vozidel dle pojistné smlouvy – Flotila č. 500041554, 
která je uzavřena mezi městem Bílina jako pojistníkem a Generali Česká pojišťovnou, a. s., 
IČO: 45272956, Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako pojistitelem, kdy dochází 
k navýšení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijního pojištění o 5 %, a to od 
01.01.2021. 
 
1412  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy chodníků dle plánů investic pro rok 2020-
2021. 
 
1413  
Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
1414  
Studii na posouzení plochých střech ZŠ Aléská, ZŠ Za Chlumem a letních šatech v Žižkovo 
údolí. 
 
1415  
Žádost Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu města ve výši 134.188 Kč na mimořádné výdaje související s pandemií COVID-19 
- na pokrytí mzdových nákladů koordinátorů za měsíce září a říjen 2020. 
 
1416  
Žádost Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu města ve výši 2.618.729 Kč na mimořádné výdaje související s pandemií COVID-
19 – na pokrytí nákladů souvisejících s koupí ochranných osobních pracovních pomůcek, 
antigenních testů, čističky vzduchu a pronájmu RTG přístroje. 
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1417  
Žádost Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o poskytnutí investiční dotace 
z rozpočtu města ve výši 141.812 Kč na mimořádné výdaje související s pandemií COVID-19 
- na pořízení 2 přístrojů – plazmových dezinfektorů – XGlare 600. 

______________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 
 

I. schvaluje 
 
1418  
Odpis nedobytných pohledávek společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
za rok 2019, v celkové výši 3.460 Kč, dle návrhu předloženého jednatelkou společnosti, 
Ing. Andreou Abigail Novákovou. 
 
 

II. bere na vědomí 
 
 
1419  
Informace Ing. Andrey Abigail Novákové ke zhodnocení chodu společnosti za rok 2020.  
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


