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Usnesení ze 7. schůze v roce 2021,
konané 27. dubna 2021
Usnesení s termínem č.:
682
Taj.
1071 ONI
125
ONI
570
ONI
151
ONI
427
OIT
428
OIT
499
ONI
373
ONI
752
ONI

28.11.
23.04.
23.04.
23.04.
23.04.
31.05.
31.05.
31.05.
31.08.
17.09.

1033
1117
1116
123
1061
165
166
204
263

OŠKaS
OD
ONI
KKCR
ONI
ONI
FO
OD
ONI

31.10.
10.11.
01.12.
31.12.
31.12.
30.04.
15.06.
16.03.
30.04.

Trvalá usnesení č.:
1144
1376
1377
763
128

Taj. (OD)
MěP
Taj. (OSVaZ)
MTSB
MěP

pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím
kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky
kontroly bytů
kontrola technického stavu dopravního značení
kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská

RADA MĚSTA
I. ukládá
427
Vedoucímu oddělení informatiky zajistit způsob provedení kompletní detailní technické
pasportizace městského kamerového a dohledového systému, zpracování technické
dokumentace, popis architektury.
OIT – 31.05.2021
428
Vedoucímu oddělení informatiky ve spolupráci s ředitelem městské policie připravit návrh
interní směrnice Městského úřadu Bílina o manipulaci a provozu městského kamerového
a dohledového systému dle schváleného provozně správního modelu městského
kamerového a dohledového systému a při splnění doporučení Ministerstva vnitra
na parametry interní směrnice městského kamerového a dohledového systému.
OIT – do 31.05.2021

II. schvaluje
429
Rozpočtové opatření č. 24/2021 – rozpuštění rezervy na projektové dokumentace ve výši
50.000 Kč na zpracování projektové dokumentace na opravu střechy objektu šaten
na bývalém termálním koupališti.
430
Rozpočtové opatření č. 31/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 70.000 Kč v rámci
odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64-09, pol. 5901 na odd. § 35-22, pol. 5216.
431
Rozpočtové opatření č. 32/2021 – přijetí peněžního daru ve výši 5.000 Kč pro Pečovatelskou
službu Bílina od společnosti Petr Arpáš, s. r. o., Bílina, na zajištění kulturního
a společenského odpoledne zaměstnanců pečovatelské služby Bílina.
Usnesení rady města z 27.04.2021
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432
Rozpočtové opatření č. 34/2021 – navýšení výdajové a příjmové části rozpočtu finančního
odboru o částku ve výši 596.000 Kč na úhradu daně z příjmu právnických osob za obec.
433
Rozpočtové opatření č. 35/2021 – přijetí investiční dotace ve výši 285.995 Kč z Ministerstva
vnitra ČR z Programu prevence kriminality na rok 2020 na projekt „Bílina – Rozšíření
městského kamerového dohlížecího systému o kamerový bod v ulici Pražská“.
434
Rozpočtové opatření č. 36/2021 – rozpuštění rezervy na projektové dokumentace ve výši
279.000 Kč na zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce ulice Studentská.
435
Rozpočtové opatření č. 39/2021 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, M. Švabinského
664, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí –
Operační program potravinové a materiální pomoci, ve výši 125.000 Kč na projekt
„Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách“, na základě žádosti
ředitelky mateřské školy.
436
Rozpočtové opatření č. 40/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270,
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 148.700 Kč na opravu havárie
rozvodu TUV v prostorech skladů – pavilon A, na základě žádosti ředitelky základní školy.
Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu.
437
Rozpočtové opatření č. 41/2021 – rozpuštění rezervy na opravy silnic ve výši 69.000 Kč
na akci projektová dokumentace rekonstrukci ulice Teplická, Bílina.
438
Rozpočtové opatření č. 42/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 32.000 Kč v rámci
schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64-09, pol. 5901
na odd. § 43-57, pol. 5339.
439
Rozpočtové opatření č. 43/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 16.000 Kč v rámci
odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64-09, pol. 5901 na odd. §. 43-57, pol. 5339.
440
Rozpočtové opatření č. 44/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 10.000 Kč v rámci
odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64-09, pol. 5901 na odd. § 35-43, pol. 5339.
441
Rozpočtové opatření č. 45/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 55.000 Kč v rámci
odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64-09, pol. 5901 na odd. § 35-25, pol. 5221.
442
Rozpočtové opatření č. 46/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 6.000 Kč v rámci
odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64-09, pol. 5901 na odd. § 35-343 pol. 5221.
443
Rozpočtové opatření č. 47/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 65.000 Kč v rámci
odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64-09, pol. 5901 na odd. § 43-74, pol. 5223.
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444
Rozpočtové opatření č. 48/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 80.000 Kč z bytového hospodářství, položky
ostatní neinvestiční výdaje na ostatní zájmové činnosti, na položku opravy a údržba.
445
Rozpočtové opatření č. 49/2021 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu
Informačního centra Bílina, organizační složky města, ve výši 18.000 Kč, z důvodu zajištění
nového vzhledu webových stránek, na základě žádosti vedoucí organizační složky.
446
Rozpočtové opatření č. 52/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí v celkové výši 635.000 Kč. Jedná se o přesuny
v rámci položek kap. 08 odd. § 61 71 vnitřní správa na zajištění technického vybavení
elektronické spisové služby a náhrad v době nemoci.
447
Rozpočtové opatření č. 55/2021 – přesun finančních prostředků v rámci čerpání
participativního rozpočtu na rok 2020 – TVOŘÍME BÍLINU, ve výši 56.000 Kč, z kapitoly 77
odd. § 64–09 (rezerva participativního rozpočtu), položky 6901 (rezerva), číslo organizace
7703 (participativní rozpočet) do kapitoly 05 odd. § 37-45 (Vzhled obcí a veřejná zeleň),
položky 5169 (ostatní služby).
448
Účetní závěrku příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina, příspěvková
organizace k 31.12.2020 včetně rozdělení hospodářského výsledku do fondů dle návrhu
ředitelky Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, a to do fondu odměn
500.000 Kč a do rezervního fondu 4.707.605,09 Kč.
449
Účetní závěrku k 31.12.2020 těchto příspěvkových organizací:
a) Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace,
b) Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace,
c) Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace,
d) Základní školy Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace,
e) Základní školy Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace,
f) Základní školy Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace,
g) Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace,
h) Základní umělecké školy Gustava Waltera Bílina, příspěvková organizace,
i) Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace,
včetně rozdělení hospodářského výsledku do fondů dle návrhu vedoucí odboru školství,
kultury a sportu.
450
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková
organizace, ve výši 49.973 Kč na pořízení digitální telefonní ústředny zn. Alcatel, na základě
žádosti ředitelky školy.
451
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice,
příspěvková organizace, ve výši do 150.500 Kč, na pořízení termosublimační tiskárny
a interaktivního systému, na základě žádosti ředitelky školy.
452
Smlouvu 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 4587/2021, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
Usnesení rady města z 27.04.2021
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453
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a
jako příjemcem, na uspořádání akce Beauty fashion
night v Bílině v roce 2021, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury.
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
454
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 24.200 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a Sportovním klubem hasičů Ústeckého kraje, z. s., jako příjemcem,
na náklady spojené se zajištěním soutěže o pohár ředitele Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje, územního odboru Teplice, která se uskuteční v Bílině, na základě podané
žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
455
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a SPOLKEM PŘÁTEL MODELOVÉ ŽELEZNICE BÍLINA BiMo Bílinské
moduly jako příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2021, na základě podané
žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
456
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem dotace a církevní organizací Oblastní charita Most, jako příjemcem dotace
na projekt „Azylový dům pro muže a ženy v Oseku“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku
města.
457
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 16.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem dotace a organizací Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí –
Teplice, p. o, jako příjemcem dotace na projekt „Kulturní akce pro seniory“. Podpisem
smlouvy pověřuje starostku města.
458
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem dotace a organizací Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o., jako
příjemcem dotace na projekt „Festival Hájský kohout 2021”. Podpisem smlouvy pověřuje
starostku města.
459
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem dotace a společností TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s., jako příjemcem
dotace na projekt „Průvodcovská a předčitatelská služba pro nevidomé a zrakově postižené“.
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
460
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem dotace a církevní organizací Oblastní charita Most, jako příjemcem dotace
na projekt „Noclehárna Duchcov 2021“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
461
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem dotace a společností TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s., jako příjemcem
dotace na projekt „Sociální rehabilitace pro nevidomé a zrakově postižené“. Podpisem
smlouvy pověřuje starostku města.
462
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 32.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem dotace a Domovem důchodců Bystřany, p. o, jako příjemcem dotace
na projekt „Rok s kocourem Mikešem”. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
Usnesení rady města z 27.04.2021
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463
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem dotace a církevní organizací Oblastní charita Most, jako příjemcem dotace
na projekt „Azylový dům Duchcov 2021“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
464
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Bohemia Healing
Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí Bílinské kyselky v celkové
hodnotě 10.350 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
465
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Petr Arpáš, s. r. o.,
jako dárcem, o přijetí peněžního daru ve výši 5.000 Kč pro Pečovatelskou službu Bílina
na zajištění kulturního a společenského odpoledne zaměstnanců pečovatelské služby Bílina.
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
466
Smlouvu č. 4102357101 na reklamu a propagaci společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., formou
reklamní plachty umístěné na budově města Bílina, na objektu Kulturního domu Fontána,
Za Chlumem 823, Bílina, v období od 01.06.2021 do 31.05.2022, mezi městem Bílina, jako
poskytovatelem a společností ČEZ Teplárenská, a. s., Bezručova 2212/30, Říčany, jako
objednatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
467
Smlouvu o nájmu nemovitých věcí č. 650 mezi městem Bílina jako pronajímatelem
a společností Restaurace U Kádi, s. r. o., se sídlem Kyselská 189/31, Bílina, jako nájemcem,
kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku parc. č. 1915 o výměře 716 m2, jehož
součástí je stavba čísla popisného 189, části pozemku parc. č. 1914 o výměře 573 m2 včetně
zastřešeného pódia a dětského hřiště a části pozemku parc. č. 1917/1 o výměře 35 m2
včetně dětského hřiště v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
468
Smlouvu o pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí č. p. 46, Bílina,
II. nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, parcela č. 75 o celkové výměře 56,62 m2 mezi městem
Bílina jako pronajímatelem a
jako nájemcem pro využití jako administrativa, kancelářské prostory. Smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou, s platností od 01.05.2021, za nájemné dle platné
směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících podnikání. Podpisem smlouvy pověřuje
starostku města.
469
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 127,34 m2,
skládajícího se z prostoru sloužícího podnikání o výměře 118,59 m2 a sociálního zařízení
o výměře 8,75 m2 umístěného mimo tento prostor, ve II. nadzemním podlaží objektu
na adrese Mírové náměstí 46, Bílina, parcela č. 75 k. ú. Bílina za nájemné dle platné
směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání tj. 250 Kč/m2/rok pro účel využití jako
provozovna.
470
Prodloužení splatnosti nájemného z nebytových prostor na adrese Mírové náměstí 46, Bílina,
za I. a II. čtvrtletí 2021 do 31.12.2021, dle žádosti paní Lenky Schuldesové z 29.03.2021.
471
Žádost
o prominutí nájemného za užívání prostor sloužících
k podnikání a energií s tímto souvisejících dle příkazní smlouvy z 21.12.2016, a to za
1. čtvrtletí 2021 v celkové výši 22.469 Kč.
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472
Odpis pohledávky za
nebytových prostor pro nedobytnost.

ve výši 10.986 Kč za nezaplacené nájemné a služby

473
Odpis pohledávky za společností ORBYT – PLUS, s. r. o., ve výši 16.251 Kč za nezaplacené
nájemné a služby nebytových prostor pro nedobytnost.
474
Odpis pohledávky za spolkem Romské křesťanské sdružení (dříve užíván název Křesťanské
romské sdružení) IČ: 698 98 553 ve výši 4.500 Kč za nezaplacené služby nebytových
prostor pro nedobytnost.
475
Odpis pohledávky za
ve výši 7.516 Kč za nezaplacené nájemné
a služby nebytových prostor pro nedobytnost.
476
Odpis pohledávky za
ve výši 4.417 Kč za nezaplacené nájemné
a služby nebytových prostor pro nedobytnost.
477
Odpis pohledávky za společností Váš pekař, s. r. o., ve výši 6.744 Kč za nezaplacené
nájemné a služby nebytových prostor pro nedobytnost.
478
Dodatek č. 5 ke smlouvě o technické podpoře uzavřené 11.07.2012 mezi městem Bílina jako
uživatelem a společností VITA Software, s. r. o., jako poskytovatelem. Předmětem dodatku
č. 5 je navýšení počtu licencí a nově stanovená sazba za technickou podporu. Podpisem
dodatku pověřuje starostku města.
479
Souhlasné prohlášení smluvních stran o ukončení platnosti objednávky č. 178/2020/B –
Stavební úpravy zubní ordinace ve 3. NP, Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o.,
uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem a Martinem Bukovským jako zhotovitelem.
Podpisem pověřuje starostku města.
480
Smlouvu č. 21_SOBS01 4121771938 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí – nová hasičská zbrojnice pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů mezi městem Bílina jako žadatelem a společností ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín, jako provozovatelem distribuční soustavy. Podpisem smlouvy
pověřuje starostku města.
481
Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí č. 19_SOBS01_4121549926 o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV [nízké napětí (NN)],
mezi městem Bílina jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce, a. s. jako provozovatelem
distribuční soustavy. Podpisem dodatku pověřuje starostku města.
482
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu na akci „Reko 4T/2T pro Bílinu VS26 Za Chlumem“ mezi městem Bílinou, jako
stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Teplárenská, a. s., IČ: 27309941, se sídlem
Bezručova 2212/30, Říčany, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné
břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za
dohodnutou cenu, a to ve výši 200 Kč/bm rozvodného tepelného zařízení a 5000 Kč/1
předávací stanici bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
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483
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, týkající se stavby
„Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel“, mezi městem Bílina jako
stranou budoucí povinnou a společností Správa železnic, státní organizace, se sídlem
Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1 jako stranu budoucí oprávněnou. Služebnost bude
sjednána za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje
starostku města.
484
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu, týkající se stavby „Přípojka kanalizace, ul. Jakoubkova, 418 01
Bílina“, která se dotkne pozemku p. č. 1233 v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou
budoucí povinnou a panem Jakubem Čejkovským, trvale bytem Alšova 390, Bílina, a slečnou
Michaelou Ryjáčkovou, trvale bytem Čsl. armády 554, Bílina jako stranou budoucí
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. Podpisem smlouvy
pověřuje starostku města.
485
Smlouvu o nájmu bytu č. 2 o velikosti 1+3, ul. Důlní 399, Bílina, s
na dobu určitou jednoho roku.
486
Smlouvu o nájmu bytu č. 39 o velikosti 1+2, kategorie „rozjezdový“ ul. Tyršova 320/10, Bílina,
s
na dobu určitou jednoho roku.
487
Doplnění bytového pořadníku na I. pololetí roku 2021 dle doporučení bytové komise.
488
Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pěti pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání evidovaných Úřadem práce ČR
pro projekt prevence kriminality „Terénní pracovník prevence kriminality“ a následné
uzavření dohody mezi Úřadem práce ČR a městem Bílina o poskytnutí finančních prostředků
na uvedený projekt.
489
Podání žádosti o dotaci Ministerstvo vnitra ČR z programu Investiční dotace pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2022 na výstavbu hasičské zbrojnice v lokalitě
Sídliště Za Chlumem.
490
Smlouvu o poskytování služeb mezi městem Bílina jako uživatelem a společností Agdata,
s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, Brno, jejímž předmětem je kompletní monitoring
meteorologických podmínek, samostatný monitoring polétavého prachu a monitoring
polétavého prachu a oxidu dusičitého. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města Bílina.
491
Změnu termínu konání Rady města Bíliny z 25.05.2021 na 18.05.2021.

III. souhlasí
492
S navrženým postupem doplnění navigačního systému směrníků označujícího městské cíle
města Bílina.
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493
S návrhem odboru nemovitostí a investic nezadávat studie na parkovací domy.
494
S údržbou pozemku p. č. 2274 v k. ú. Bílina, které spočívá v sečení 1x za rok, pro období
od 01.04.2021 do 31.12.2025, kterou bude provádět v rámci Programu a péče o krajinu,
dotovaného AOPK ČR, Bílinská přírodovědná společnost, z. s., Gymnázium Bílina,
Břežánská 9, Bílina. Podpisem souhlasu pověřuje starostku města.
495
Se zapojením zařízení EVO – Komořany do systému nakládání s odpady Ústeckého kraje
v souladu s „Dohodou o partnerství a spolupráci na rozšíření systémového řešení
odpadového hospodářství Ústeckého kraje“, která byla uzavřena v květnu 2011.
496
S pokračováním činnosti dvou přípravných tříd ve školním roce 2021/2022 v Základní škole,
Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením
§ 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zároveň pověřuje vedoucí
odboru školství, kultury a sportu k podání žádosti, jako zřizovatele, Krajský úřad Ústeckého
kraje o souhlas s pokračováním činnosti těchto přípravných tříd.
497
S dočasnou změnou hodin pro veřejnost 21.05.2021 a dočasným uzavřením provozovny
v období od 24.05.2021 do 28.05.2021 z důvodu provádění stavebních prací v provozovně
České pošty, s. p., Bílina 4, Za Chlumem 820.
498
S využitím doporučeného provozně správního modelu městského kamerového
a dohledového systému dle provozně správního modelu scénář I. (vlastní administrace +
servis).

IV. nesouhlasí
499
S upuštěním od záměru vybudování lezecké stěny, která by měla být součástí opěrné zdi
nově budovaného skateparku. Zároveň ukládá odboru nemovitostí a investic oslovit
odbornou společnost zabývající se budováním lezeckých stěn ve věci zpracování studie
lezecké stěny s využitím opěrné zdi plánovaného skateparku.
ONI – 31.05.2021

V. zamítá
500
Žádost

o přidělení bytu v domě Důlní 425, Bílina.

VI. rozhodla
501
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky ve výši 16.251 Kč za společností ORBYT –
PLUS, s. r. o., za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor.
502
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za
za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor.
Usnesení rady města z 27.04.2021

ve výši 4.417 Kč
8

503
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za společností Váš pekař, s. r. o., ve výši
6.744 Kč za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor.
504
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za
za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor.

ve výši 10.986 Kč

505
Vzdát se práva na další vymáhání pohledávky za
za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor.

ve výši 7.516 Kč

506
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za spolkem Romské křesťanské sdružení
(dříve užíván název Křesťanské romské sdružení) IČ: 698 98 553 ve výši 4.500 Kč
za nezaplacené služby nebytových prostor.
507
Nevyhlásit konkurs na pracovní místo ředitele/lky Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres
Teplice, příspěvková organizace.
508
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku v zadávacím řízení,
přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce na akci
„Vestavba výtahu – základní umělecká škola a knihovna Bílina“, s úpravami dle požadavků
členů rady města.
509
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku v zadávacím řízení,
přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce na akci
„Rekonstrukce elektroinstalace vstupních prostor, šaten, kavárny, toalet, pokladen a hlavního
rozvaděče divadla v Bílině“.
510
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku v zadávacím řízení,
přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce na akci
„Vybudování povrchu sportovního hřiště Čapkova, Bílina“. Výzva bude zveřejněna podle
výsledku jednání zastupitelstva města, které se koná 05.05.2021, ve věci žádosti obyvatel
ulice Litoměřická 863–866 o přesunutí hřiště v ulici Čapkova.
511
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování průzkumných prací, projektové
dokumentace pro provádění stavby (DPS) a stavební povolení (DSP), včetně inženýrské
činnosti na II. etapu zajištění stavu hlavní budovy lázní Kyselka“, v souladu s čl. 14, odst. 1,
písm. b) směrnice č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek jedinému dodavateli,
společnosti Masák & Partner, s. r. o., Rooseveltova 575/39, Praha 6, ve výši 1.681.900 Kč
včetně DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
512
Vyloučit účastníka INVESTMENT AGENCY, s. r. o., který podal nejvýhodnější nabídku
veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na služby „Ostraha majetku
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v areálech – Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolf a Letní kino na Kyselce v Bílině“.
Důvodem vyloučení účastníka je skutečnost, že účastník předložil jako součást nabídky
dokumenty „Krycí list nabídky“ a „Čestné prohlášení účastníka k nabídkové ceně, k návrhu
smlouvy, k pojistnému“, kde uvedl nabídkovou cenu, která není v souladu se zadávacími
podmínkami uvedenými ve výzvě, odstavec 10 – hodnotící kritéria. Zadavatel požadoval
uvést ve všech přílohách nabídkovou cenu v podobě „průměrné měsíční sazby v Kč
vč. DPH“, účastník však požadavek zadavatele nerespektoval a ve své nabídce má
nabídkovou cenu vyjádřenou v jiné než požadované podobě (např. v Krycím listu je uvedena
hodinová sazba). Společnost dále uvedla v elektronickém nástroji E-ZAK nabídkovou cenu
bez DPH v rozporu s výzvou, odstavec 10 – hodnotící kritéria.
513
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na služby
„Ostraha majetku v areálech – Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolf a Letní kino na
Kyselce v Bílině“ je nabídka společnosti BLESK Servis, s. r. o., Ocelářská 1272/21, Praha.
Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka společnosti
HENIG – security servis, s. r. o. V případě, že bude s dodavatelem, který podal
nejvýhodnější nabídku ukončen smluvní vztah, pověřuje starostku města podpisem smlouvy
s účastníkem, který podal druhou nejvýhodnější nabídku.
514
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „ZŠ Aléská – Odborná
učebna a bezbariérové řešení školy“ je nabídka společnosti Buggalo, s. r. o., Stará Mlýnská
138, Teplice. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka
společnosti NATURTEP, s. r. o., Údolí 632/16, Dubí. V případě, že bude s dodavatelem,
který podal nejvýhodnější nabídku ukončen smluvní vztah, pověřuje starostku města
podpisem smlouvy s účastníkem, který podal druhou nejvýhodnější nabídku.
515
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou
pro areál koupaliště Kyselka na p. p. č. 1916/1, 1916/2, 1915/4, 1916/34 a 1916/35 v k. ú.
Bílina – část č. 1 DEMOLICE“ je nabídka společnosti MORKUS Morava, s. r. o., č. p. 163,
Lazníky. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka
společnosti Peroutka DopStav Ostrava, s. r. o., Nepatrná 170/1, Ostrava Lhotka. V případě,
že bude s dodavatelem, který podal nejvýhodnější nabídku ukončen smluvní vztah, pověřuje
starostku města podpisem smlouvy s účastníkem, který podal druhou nejvýhodnější nabídku.

VII. ruší
516
Usnesení rady města č. 165 z 23.02.2021, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy uloženo
zajistit legislativní kroky vedoucí k zajištění změny místní úpravy provozu v ulici Břežánská,
kdy předmětná změna místní úpravy spočívá ve vyčlenění několika parkovacích míst jako
místa časově omezená. Po zajištění legislativních kroků bylo uloženo učinit potřebné kroky
k samotné realizaci dle doporučení členů rady města.
517
Usnesení rady města č. 436 z 12.05.2020, kterým byla schválena smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700102250_1/BVB na akci „Reko VTL RS Bílina –
Za Chlumem – odvodnění“, která se dotkne pozemku p. č. 1674/5 v k. ú. Bílina, mezi
městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností GasNet, s. r. o., se sídlem:
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Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností
GridServices, s. r. o., se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, jako stranou
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno 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. Rada
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy
pověřuje starostku města.

VIII. pověřuje
518
Bc. Jaroslava Vršku, zástupce komise pro rozvoj a vize, jednáním s Klubem českých turistů
ve věci vyznačení cyklotras (stávajících).
519
Pana Františka Weigla a Ing. Karla Matušku, zástupce komise pro rozvoj a vize, jednáním
se starostkou obce Hrobčice s cílem získat informace a případně zahájit první kroky
k přípravě nové cyklotrasy z Hrobčic přes Pohádkový les.
520
Ing. Radka Zenkera, člena rady města, jako kontaktní osobu v případě neočekávaných
událostí souvisejících s chodem města Bíliny, v době nepřítomnosti starostky
a místostarostky města, tedy 22.05.2021-29.05.2021.
521
Paní Drahomíru Jandovou koordinací programu Zdravé město.

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit
522
Rozpočtové opatření č. 37/2021 – přijetí zálohové platby dotace ve výši 2.025.521,35 Kč
z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Smart Bílina – efektivní a komunikující
úřad“ a úpravu rozpočtu odboru dotací a projektů.
523
Rozpočtové opatření č. 50/2021 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
o částku ve výši 2.543.450 Kč přijetím první splátky neinvestiční dotace Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR na činnost sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021.
524
Rozpočtové opatření č. 51/2021 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
o částku ve výši 3.133.700 Kč přijetím neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR na výkon sociální práce v roce 2021.
525
Rozpočtové opatření č. 54/2021 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
o částku ve výši 300.000 Kč přijetím neinvestiční dotace z programu Úřadu vlády ČR
na Podporu terénní práce v roce 2021.
526
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem dotace a církevní organizací Oblastní charita Most, jako příjemcem dotace
na projekt Azylový dům pro matky s dětmi „Centrum Rodina v tísni”. Podpisem smlouvy
doporučuje pověřit starostku města.
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527
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem dotace a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., jako
příjemcem dotace na projekt „Poskytnutí psychosociální podpory ve zdravotnictví –
vzdělávání zdravotních pracovníků“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města.
528
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 55.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem dotace a společností Hospic v Mostě, o. p. s., jako příjemcem dotace
na projekt „Poskytování paliativní péče v hospici“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřuje
starostku města.
529
Rámcovou smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na kompenzační opatření prováděná
v rámci programu „Pomáháme kraji“ mezi městem Bílina jako příjemcem a společností
Severočeské doly, a. s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, jako poskytovatelem.
Podpisem rámcové smlouvy doporučuje pověřit starostku města.
530
Program výkupu bytových domů ve městě Bílina.
531
Realizaci opatření navrhnutých radou města k eliminaci hluku ze sportovního hřiště v ulici
Čapkova a doporučuje uložit radě města zajistit jejich realizaci.
532
Odpis pohledávky za
nebytových prostor pro nedobytnost.

ve výši 36.436 Kč za nezaplacené nájemné a služby

533
Odpis pohledávky za
ve výši 37.075 Kč za nezaplacené nájemné
a služby nebytových prostor pro nedobytnost.
534
Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2020.
535
Veřejný příslib města Bíliny o vykoupení bytového domu, respektive bytových jednotek,
v objektu v ul. M. Švabinského 665 a 666, tzv. „U Zajíčka“.

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout
536
Žádost společnosti Martin Bukovský o prominutí sankce z prodlení díla – rekonstrukce bytu
č. 2 v ulici Důlní 399 a stavební úpravy zubní ordinace v objektu Hornické nemocnice
s poliklinikou, Bílina.

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
537
S celoročním hospodařením města Bíliny za rok 2020, bez výhrad.
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XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
538
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za
za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor.

ve výši 36.436 Kč

539
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za
za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor.

ve výši 37.075 Kč

540
O vystoupení ze sdružení Severočeské sdružení obcí.

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
541
Možnosti řešení stavu objektu A plavecké haly.
542
Žádost obyvatel ulice Litoměřická 863-866 o přesunutí hřiště v ulici Čapkova.
543
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Smart
Bílina – efektivní a komunikující úřad“ vedený pod registračním číslem
CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016719.
544
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2020.

XIV. předkládá zastupitelstvu města k projednání
545
Možnosti výkupu bytů a bytových domů na území města Bílina.

XV. bere na vědomí
546
Informaci vedoucí Kulturního centra Bílina o plánovaném koncertu Richarda Müllera, který
by se měl uskutečnit 13.08.2021 v Letním amfiteátru v Bílině.
547
Dokument „Analýza možností implementace 5G sítí ve městě Bílina“ zpracovaný
pro Ministerstvo pro místní rozvoj.
548
Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní.
549
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy chodníků dle plánů investic pro rok 2021.

Usnesení rady města z 27.04.2021

13

550
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic
pro rok 2021.
551
Informaci vedoucí finančního odboru o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona
č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, za období 01.02.2021–31.03.2021
ve výši 730.051,79 Kč.
552
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden–
březen 2021 a plnění příjmů za toto období.
553
Přehled darovacích smluv uzavřených starostkou města na základě svěřené pravomoci
rozhodování záležitostí patřící do samostatné působnosti obce za I. čtvrtletí 2021, jejichž
předmětem poskytování darů fyzickými a právnickými osobami v rámci prevence šíření
koronaviru.
554
Výsledky hlasování per rollam školské komise k funkčnímu období ředitelky ZŠ Aléská,
Bílina, příspěvková organizace.
555
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o uplynutí období 6 let výkonu práce
na pracovním místě ředitelky Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková
organizace.
556
Informaci starostky města o plánovaných investičních záměrech na Hornické nemocnici
s poliklinikou, s. r. o., v období let 2021–2023.
557
Informace starostky města k možnosti spolupráce s developerskou společností K2 invest,
s. r. o., při výstavbě objektu sociálních služeb – domu pro seniory ve městě Bílina.
558
Plnění úkolů ze zápisu rady města vedením města a kanceláří úřadu.
559
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic.
560
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dotací a projektů.
561
Plnění úkolu ze zápisu rady města Městskou policií Bílina.
562
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem sociálních věcí a zdravotnictví.
563
Zápis z jednání bytové komise z 16.04.2021.
564
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 31.03.2021.
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565
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 22.03.2021.
566
Zápis z jednání komise pro místní média z 15.03.2021.
567
Zápis z jednání sportovní komise z 19.04.2021.
568
Informace odboru nemovitostí a investic k využití letních šaten v areálu koupaliště v Žižkově
údolí.
569
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.
570
Informaci vedoucího odboru dopravy k došlé reakci na usnesení rady města ve věci změny
místní úpravy provozu v ulici Břežánská v Bílině.
571
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině.
572
Informace ohledně zpracování projektové dokumentace – skatepark.
573
Informaci odboru nemovitostí a investic o orientačních nákladech na opravu bytových
jednotek včetně společných prostor nacházejících se v bytovém domě v ul. M. Švabinského
čp. 655–657, Bílina.
574
Opakovanou žádost o prodej pozemku p. č. 1748/6 v k. ú. Bílina a části pozemku
p. č. 1729/14 v k. ú. Bílina, v souladu s čl. II, odst. 7 pravidel pro převod nemovitých věcí
z majetku města Bíliny, na základě kterého bere rada města žádost pana Pavla Beneše
na vědomí, neboť se jedná o opakovanou žádost, která neobsahuje žádné nové skutečnosti.
575
Informaci o vybraných neosvětlených přechodech pro chodce předložený odborem
nemovitostí a investic.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.
starostka města
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