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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 8. schůze v roce 2021, 
konané 18. května 2021 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
204 OD   16.03. 
1071 ONI   23.04. 
125 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
165 ONI   30.04. 
263 ONI   30.04. 
427 OIT   31.05. 
428 OIT   31.05. 

499 ONI   31.05.  
166 FO   15.06. 
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 
 
576  
Odboru nemovitostí a investic, Městským technickým službám Bílina a Městské policii Bílina 

zajistit opatření doporučená Zastupitelstvem města Bílina ke snížení hlučnosti na sportovním 

hřišti a veřejném prostranství v ul. Čapkova. 

- ONI, MTSB, MěP – průběžně 

 

II. schvaluje 
 
577  

Rozpočtové opatření č. 56/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole, Bílina, Za Chlumem 

824, příspěvková organizace, o částku ve výši 10.000 Kč jako odměna za 1. místo v soutěži 

ve sběru vejdumků pořádané Domem dětí a mládeže Bílina. 

578  
Rozpočtové opatření č. 57/2020 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Maxe 

Švabinského 664, příspěvková organizace, o částku ve výši 3.300 Kč na odpisy na nově 

pořízený majetek a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2021 na celkovou 

výši 81.284 Kč, na základě žádosti ředitelky mateřské školy. Bude hrazeno z rezervy odboru 

školství, kultury a sportu. 

579  
Rozpočtové opatření č. 58/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 40.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí z odd. § 37–45 (Péče 

o vzhled obcí a veřejná zeleň), položky 5169 (služby), do odd. § 37–69 (Ostatní správa 

v ochraně životního prostředí), položky 5169 (služby), z důvodu zajištění monitoringu 

meteorologických podmínek, samostatný monitoring polétavého prachu a oxidu uhličitého.  
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580  
Rozpočtové opatření č. 59/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 

příspěvková organizace, o částku ve výši 60.500 Kč na opravu havárie přerušeného vedení 

elektrického proudu pro hlavní rozvaděč kuchyně, na základě žádosti ředitelky základní 

školy. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 

581  

Rozpočtového opatření č. 60/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 35.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2021, a to přesun z odd. 

§ 34–21 (využití volného času dětí a mládeže), položky 5021 (ostatní osobní výdaje) do odd. 

§ 35–99 (ostatní činnosti ve zdravotnictví) položky 5139 (materiál). 

582  

Rozpočtové opatření č. 61/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 140.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64–09, pol. 5901 

na odd. §.35–41, pol. 5222.  

583  
Rozpočtové opatření č. 62/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 50.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64–09, pol. 5901 

na odd. §.43–79, pol. 5222.  

584  
Rozpočtové opatření č. 63/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 45.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64–09, pol. 5901 

na odd. § 43–24, pol. 5222. 

585  

Rozpočtové opatření č. 64/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 14.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64–09, pol. 5901 

na odd. § 35–43, pol. 5229.  

586  

Rozpočtové opatření č. 65/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 10.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64–09, pol. 5901 

na odd. § 35–43 pol. 5222.  

587  
Rozpočtové opatření č. 66/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 100.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64–09, pol. 5901 

na odd. § 35–43, pol. 5221.  

588  
Rozpočtové opatření č. 67/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 5.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd.§. 64–09, pol. 5901 

na odd. §.43–79, pol. 5222.  

589  

Rozpočtové opatření č. 68/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 5.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64–09, pol. 5901 

na odd. § 43–71, pol. 5229.  

590  
Rozpočtové opatření č. 69/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 16.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64–09, pol. 5901, a to 

11.000 Kč na odd. § 43–72, pol. 5222 a 5.000 Kč na odd. § 43–79, pol. 5222. 
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591  
Rozpočtové opatření č. 71/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 30.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64–09, pol. 5901 

na odd. § 35–25, pol. 5213. 

592  
Rozpočtové opatření č. 72/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 170.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí z odd. § 37–45 (Péče 

o vzhled obcí a veřejná zeleň), položky 5169 (služby), do odd. § 37–45 (Péče o vzhled obcí 

a veřejná zeleň), položky 6122 (dlouhodobý hmotný majetek) z důvodu pořízení nádob 

na rostliny na Mírové náměstí. 

593  

Rozpočtové opatření č. 74/2021 – poskytnutí investiční dotace ve výši 90.000 Kč 

ze schváleného rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí Českému 

rybářskému svazu, z. s., na provedení opravy přívodního potrubí spojujícího nádrž Bezovka 

s Radovesickým a Dříneckým rybníkem. 

594  

Rozpočtové opatření č. 75/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 60.000 Kč v rámci 

schváleného rozpočtu odboru dotací a projektů k akci „Piktogramové koridory pro cyklisty 

v Bílině“. 

595  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Fond ohrožených dětí, z. s., jako příjemcem dotace 

na projekt „Prázdninové pobyty pro děti z teplického Klokánku“. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

596  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Fokus Labe, z. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Centrum duševního zdraví Teplice”. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

597  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Fokus Labe, z. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Sociální rehabilitace Teplice“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

598  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a společností Arkádie, o. p. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Ozdravný pobyt „Harkány – Maďarsko”. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

599  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Spirála, Ústecký kraj, z. s., jako příjemcem dotace 

na projekt „Linka pomoci“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

600  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Spirála, Ústecký kraj, z. s., jako příjemcem dotace 

na projekt „Centrum krizové intervence“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
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601  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Spirála, Ústecký kraj, z. s., jako příjemcem dotace 

na projekt „Intervenční centrum, Ústecký kraj – kontaktní místo Bílina“. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

602  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Linka duševní tísně“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

603  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a ústavem EDA cz, z. ú., jako příjemcem dotace na projekt „Raná 

péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením žijící na území města Bíliny“. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

604  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s, jako 

příjemcem dotace na projekt „Tlumočnické služby pro sluchově postižené Teplice a Ústecký 

kraj“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

605  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Linka bezpečí, z. s., jako příjemcem dotace, na projekt 

„Linka bezpečí pro děti a mládež z města Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

606  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a spolkem Pohádkový les Bílina, z. s., jako příjemcem na náklady spojené 

s povrchovou úpravou a instalací soch v Pohádkovém lese v Bílině v roce 2021, na základě 

podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

607  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a společností Krajská zdravotní, a. s., jako příjemcem dotace 

na pořízení koncentrátoru kyslíku pro pacienty mobilního hospice Masarykovy nemocnice 

v Ústí nad Labem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

608  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 

a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 8573/2021, 

jako příjemcem dotace ve výši 8.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

609  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV–

12–4020314/SoBS VB/1 na akci „TP–Bílina, Důlní, p. p. č. 2246/1–8x OM“, uzavřenou mezi 

městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 

874/8, Děčín IV–Podmokly, Děčín, jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene, 

zastoupenou na základě plné moci společností EnergoPro Projekční kancelář, s. r. o., Školní 

5336, Chomutov. Zřízení věcného břemene bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude 

provedena jednorázově dle sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene a služebnosti 

za cenu 57.600 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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610  
Smlouvu o nájmu pozemku č. 457 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Společenstvím 

vlastníků jednotek domu Teplická č. p. 600, Teplická 600, Bílina, jako nájemcem, kdy 

předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 1683/15 (ostatní plocha/zeleň) 

o výměře 860 m2 v k. ú. Bílina, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 

pronájmu pozemků města Bíliny, tj. 4.300 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města.  

 

611  
Smlouvu o nájmu bytu č. 40 o velikosti 1+2, kategorie „běžný“ ul. Tyršova 320/10, Bílina, 

s , na dobu určitou jednoho roku. 

 

612  

Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 651 na adrese Bílina, Reussova 160, 

o celkové výměře 34,50 m2 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností BLESK 

Servis, s. r. o., J. Mařánka 1163, Milevsko, zastoupené jednatelem Jakubem Šindelářem 

jako nájemcem pro využití jako kancelář ostrahy. Smlouva bude uzavřená s platností 

od 01.06.2021 na dobu určitou do doby platnosti smlouvy o ostraze areálu lázní Bílina 

Kyselka, za nájemné dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících podnikání. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

613  
Smlouvu o zajištění odborné praxe studenta mezi městem Bílina a vysokou školou AMBIS, 

a. s., jejímž předmětem je zajištění odborné praxe , u Městské 

policie Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

614  

Dodatek č. 1 k dohodě o úhradě nákladů souvisejících s odstraněním reklamovaných vad 

díla a odstraněním uplatněných vad díla „Sanace sesuvu Pražská ulice – Masarykova 

výšina“ mezi městem Bílina jako oprávněným a společností AZ SANACE, a. s., Pražská 

53/37, Ústí nad Labem, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je změna materiálu, 

prodloužení termínu pro dokončení předmětu plnění, spolupodílení města Bílina 

na nákladech nejvýše však do částky ve výši 60.000 Kč bez DPH a změna v osobě 

technického dozoru stavebníka s úpravami dle požadavků členů rady města. Podpisem 

dohody pověřuje starostku města.  

 

615  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č INV/2020/68 – Projektová dokumentace (PD) – Zpracování 

dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP), dokumentace pro provedení 

stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti – „Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů“, uzavřený mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 

REMIUMA, s. r. o. jako zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení 

díla, a to do 30.06.2021. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

616  

Dodatek č. 1 k aktuálnímu znění pachtovní smlouvy z 01.10.2019, uzavřené mezi městem 

Bílina jako propachtovatelem a , jako 

pachtýřem, jehož předmětem je rozšíření předmětu pachtu o pozemky p. č. 1661/2 (orná 

půda) o výměře 4 881 m2, p. č. 1661/4 (orná půda) o výměře 25 906 m2, p. č. 1663/3 (orná 

půda) o výměře 16 570 m2 a p. č. 3038/3 (orná půda) o výměře 24 059 m2, vše v k. ú. Bílina. 

Výše ročního pachtovného za užívání těchto pozemků je stanovena na částku 2.500 Kč/ha, 

tj. 17.854 Kč. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
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617  
Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 614 uzavřené mezi městem 

Bílina jako pronajímatelem a společností Physiocare MV, s. r. o., Skršín, Dobrčice 34, jako 

nájemcem prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 46, Bílina. Předmětem 

dodatku č. 2 je navýšení zálohových plateb na energie – teplo, dle žádosti nájemce. 

Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

618  

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb 1Box RACK/031/2016/JG mezi městem Bílina 

jako uživatelem a NAM systém, a. s., jako poskytovatelem, jehož předmětem je rozšíření 

smlouvy o poskytování služeb 1Box o službu multiSIM15 pro příjem dat z objektů. Podpisem 

dodatku pověřuje starostku města. 

619  

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené 25.02.2020 ve znění dodatku č. 1 z 18.06.2020, 

dodatku č. 2 z 02.12.2020, dodatku č. 3 z 11.02.2021 a dodatku č. 4 z 15.04.2021 

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, Vysoká Pec, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 4 je snížení ceny 

za provedení díla o hodnotu změny závazku (hodnota méněprací) o částku 197.542,54 Kč 

bez DPH (227.173,92 Kč vč. DPH), kdy celková cena za provedení díla podle rozpočtu je 

11.644.740,57 Kč bez DPH (13.391.451,66 Kč vč. DPH). Podpisem dodatku pověřuje 

starostku města. 

620  
Dodatek č. 15 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti – Region 

č. 1552569079, mezi městem Bílina jako pojistníkem a Generali Česká pojišťovna, a. s., jako 

pojistitelem, jehož předmětem je rozšíření pojištění jiných staveb a pojištění věcí na volném 

prostranství, s počátkem pojištění od 07.05.2021. Podpisem dodatku pověřuje starostku 

města. 

621  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101 o celkové výměře 

48,31 m2 a prostoru č. 102 o celkové výměře 31,60 m2 v I. nadzemním podlaží objektu 

na adrese Aléská 255, Bílina parcela č. 336/10 k. ú. Bílina za nájemné dle platné směrnice 

o nájmu z prostor sloužících podnikání tj. 250 Kč/m2/rok. 

622  

Výjimku z pravidel pro čerpání finančního příspěvku na ozdravný pobyt a lyžařský výjezd pro 

školské příspěvkové organizace zřízené městem Bílina, kdy minimální délka pobytu je 

stanovena na 4 dny, na poskytnutí příspěvku na plánovaný ozdravný pobyt v délce trvání 

pobytu 2 až 3 dnů pro Základní školu Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 

organizace, na základě žádosti ředitelky základní školy. 

623  

Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 

příspěvková organizace, ve výši 47.000 Kč na pořízení zahradního traktoru, na základě 

žádosti ředitelky školy. 

624  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou Pečovatelskou službou Bílina  

 

625  
Podání žádosti o dotaci Krajského úřadu Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu 

kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 na projekt Oprava ochozu radniční věže 

Městského úřadu Bílina s požadovanou výší dotace do 50 % celkových způsobilých výdajů.  
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626  
Podání žádosti o dotaci v rámci MAS SERVISO – IROP – Bezpečné komunikace pro pěší 

a cyklisty – „Piktogramové koridory pro cyklisty v Bílině“. 

627  

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

právní ochrany dětí pro rok 2021 ve výši 329.148 Kč v souvislosti s epidemií COVID–19. 

 

 
III. souhlasí 

 
 
628  
S podáním žádosti o dotaci z projektu „Česká knihovna”, kdy je možnost v základní nabídce 

projektu zdarma vybrat a objednat knihy pro Městskou knihovnu Bílina do výše 6.200 Kč. 

629  
Se zpracováním bezplatné tržní konzultace pojištění majetku a odpovědnosti města Bílina 

společností BROKER VISION, s. r. o., Václavské náměstí 819/43, Praha 1. Podpisem plné 

moci pověřuje starostku města. 

630  
S používáním nového loga Městské knihovny Bílina, na základě žádosti vedoucí organizační 

složky. 

631  

S postupem odboru nemovitostí a investic umístit nové lampy veřejného osvětlení v prostoru 

řadových garáží na Pražské ulici, naproti vjezdu do areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, 

s. r. o., Bílina. 
 

IV. zamítá 
 

 
632  

Žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu města ve výši 30.000 Kč na projekt „Tlumočnické služby pro sluchově 

postižené Most a Ústecký kraj“. 

 
V. rozhodla 

 

633  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 

zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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 „Doplnění oplocení sportovní 

arény dětského hřiště v ulici Fügnerova, Bílina“. 

634  

Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 

zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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 parkoviště v areálu 

zimního stadionu, Bílina“. 

635  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na dodávky s názvem „Vybavení zubní 

ordinace v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina, stomatologickou soupravou“ je 

nabídka společnosti Smrček Z – Con, s. r. o., Herčíkova 2480/10, Brno, a zároveň pověřuje 
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starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka společnosti CAMOSCI MORAVIA, 

s. r. o., Tuřanka 1222/115, Brno. 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. 

636  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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. 2 STAVBA“ je nabídka 

společnosti AMP Chomutov, a. s., Pražská 720/31, Chomutov. 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. 

 

637  

Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem 

„Vybavení odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina – část 4 

Modernizace datové sítě, která je součástí projektu „Vybudování odborné učebny 

a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina“ vedeným pod reg. číslem 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004182, je nabídka společnosti FLAME system, s. r. o., 

Dr. Maye 468/3, Ostrava – Mariánské Hory. Druhou nejvýhodnější nabídkou je nabídka 

společnosti KZ systém, s. r. o., Ke Koupališti 1257/4, Most. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

638  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem 

„Vybavení odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina – část 3 Dodávka 

AV techniky“, která je součástí projektu „Vybudování odborné učebny a modernizace datové 

sítě ZŠ Aléská, Bílina“ vedeným pod reg. číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004182, je 

nabídka společnosti Z+M Partner, s. r. o., Valchařská 3261/17, Ostrava. Druhou 

nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti RICOH Czech Republic, s. r. o., Jihlavská 

1558/21, Praha 4. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

639  

Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem 

„Vybavení odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina – část 2 Dodávka 

učebních pomůcek“, která je součástí projektu „Vybudování odborné učebny a modernizace 

datové sítě ZŠ Aléská, Bílina“ vedeným pod reg. číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004182, 

je nabídka společnosti Z+M Partner, s. r. o., Valchařská 3261/17, Ostrava. Druhou 

nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti FLAME system, s. r. o., Dr. Maye 468/3, 

Ostrava – Mariánské Hory. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

640  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem 

„Vybavení učebny odborné a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina – část 1 Dodávka 

typového a atypického mobiliáře“, která je součástí projektu „Vybudování odborné učebny 

a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina“ vedeným pod reg. číslem 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004182, je nabídka společnosti SANTAL, s. r. o., Jiráskova 

738/II, Třeboň. Druhou nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti KANONA, a. s., 

Antala Staška, 1859/34 Praha 4. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 



Usnesení rady města z 18.05.2021   9 
 

 

 

641  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Vestavba výtahu – 

základní umělecká škola a knihovna Bílina“ je nabídka společnosti VÝTAHY VANĚRKA, 

s. r. o., U hrádku 2960, Teplice. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

642  

Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, 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. 2 

STAVBA“ účastníka DYMOS dopravní a zemní stavby, s. r. o., pro nesplnění zadávacích 

podmínek dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona. Důvodem pro vyloučení je skutečnost, 

že účastník ve své nabídce z 22.03.2021 použil Krycí list, Výkaz výměr i další přílohy k jiné 

části veřejné zakázky. Všechny uvedené dokumenty jsou označeny názvem zakázky: 

„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“. A dále 

vyloučit účastníka UniWell STAVBY, s. r. o., pro nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 

odst. 2 písm. a) zákona. Důvodem pro vyloučení je skutečnost, že účastník ve své nabídce 

z 19.04.2021 nedoložil žádný doklad potvrzující jistotu dle § 41 zákona o zadávání veřejných 

zakázek, ve výši 249.000 Kč, která byla požadována dle bodu 10 Zadávací dokumentace. 

Nabídka účastníka neobsahovala jistotu ani v jedné z povolených forem: složení peněžní 

částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo poskytnutí bankovní záruky ve prospěch 

zadavatele, nebo pojištěním záruky ve prospěch zadavatele. 

643  

Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

644  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

 a o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

645  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

 o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

646  

Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

 a o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

647  

Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

 o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

648  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

  o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

649  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

 o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina.  
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VI. ruší 
 
650  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, 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 „Doplnění oplocení sportovní arény dětského hřiště v ulici 

Fügnerova, Bílina“, které bylo zveřejněno na základě rozhodnutí rady města z 30.03.2021, 

usnesení č. 383. 

 

VII. pověřuje 
 
651  

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

k podání žádosti o navýšení dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti v oblasti 

sociálně–právní ochrany dětí pro rok 2021 ve výši 329.148 Kč v souvislosti s epidemií 

COVID–19. 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
652  
Rozpočtové opatření č. 73/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 1.682.000 Kč z akce č. 19–14 (Oprava 

radničního ochozu), z akce č. 18–27 (Koupaliště – demolice správní budovy) a akce Rezerva 

silnice (oddíl – § 22–12) na akci Rezerva lázně (oddíl – § 35–26). 

653  

Záměr směny pozemku p. č. 2372/284 o výměře 184 m2 v k. ú. Bílina za pozemek p. č. 

2372/293 o výměře 25 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou na základě 

znaleckého posudku, která bude navýšena o podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 

3.720 Kč a dále navýšena o náklady spojené se směnou pozemků, s tím, že rozdíl bude 

finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 

654  

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a Českým rybářským svazem, z. s., jako příjemcem dotace, 

na provedení oprav přívodního potrubí spojujícího nádrž Bezovka s Radovesickým 

a Dříneckým rybníkem. Podpisem pověřuje starostku. 

655  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 140.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny”. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

656  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a spolkem Pohádkový les Bílina z.s. jako příjemcem na projekt Řezbářský 

plenér – pořízení nových soch do Pohádkového lesa v Bílině v roce 2021, na základě 

podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 

starostku města. 

657  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem dotace a společností Arkádie, o. p. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 

starostku města. 
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658  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1075 (ostatní plocha/jiná 

plocha) o výměře 224 m2 a pozemku p. č. 1071/2 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 74 

m2, vše v k. ú. Bílina, za cenu určenou na základě znaleckého posudku č. 13/4153/2021 

ve výši 55.800 Kč. Celková kupní cena i s náklady spojenými s prodejem pozemků činí 

56.358 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
659  

Žádost  o prodej pozemku p. č. 2372/281 v k. ú. Bílina. 

660  

Žádost  o prodej pozemku p. č. 2372/285 v k. ú. Bílina. 

661  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 2372/287 v k. ú. 

Bílina. 

662  
Žádost společnosti Člověk v tísni, o. p. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 

ve výši 150.000 Kč na projekt „Sociální služby prevence Člověk v tísni, o. p. s.“. 

 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
 
663  

Usnesení zastupitelstva města č. 54 z 25.04.2013, kterým byl schválen záměr směny části 

parcely č. 2372/135 o výměře 18 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 58 m2 vše v k. ú. Bílina 

s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 

664  

Usnesení zastupitelstva města č. 57 z 25.04.2013, kterým byl schválen záměr směny části 

parcely č. 2372/139 o výměře 25 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 183 m2 vše v k. ú. 

Bílina s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 

665  

Usnesení zastupitelstva města č. 58 z 25.04.2013, kterým byl schválen záměr směny části 

parcely č. 2372/140 o výměře 12 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 202 m2 vše v k. ú. 

Bílina s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 

666  

Usnesení zastupitelstva města č. 60 z 25.04.2013, kterým byl schválen záměr směny části 

parcely č. 2372/148 o výměře 26 m2 za část p. č. 2372/169 o výměře 163 m2 vše v k. ú. 

Bílina s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu v místě obvyklou. 

667  

Usnesení zastupitelstva města č. 115 z 20.06.2013, kterým bylo schváleno uzavření směnné 

smlouvy mezi městem Bílina a , jejímž předmětem bylo dle 

geometrického plánu č. 2603–34/2012 směna pozemků p. č. 2372/281 o výměře 58 m2 

za p. č. 2372/289 o výměře 7 m2 a p. č. 2372/290 o výměře 11 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny 

pozemků činily dle znaleckého posudku 85 Kč/m2.  měl uhradit městu Bílina 

rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který činil 3.400 Kč, podíl na úhradě 

za geometrický plán ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné 

smlouvy byl pověřen starosta města. 
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668  
Usnesení zastupitelstva města č. 119 z 20.06.2013, kterým bylo schváleno uzavření směnné 

smlouvy mezi městem Bílina a  jejímž předmětem bylo dle 

geometrického plánu č. 2603–34/2012 směna pozemků parcely č. 2372/285 o výměře 202 

m2 za p. č. 2372/294 o výměře 8 m2 a p. č. 2372/295 o výměře 4 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny 

pozemků činily dle znaleckého posudku 85 Kč/m2.  měl uhradit městu Bílina rozdíl 

výměry směňovaných nemovitostí, který činil 16.150 Kč, podíl na úhradě za geometrický 

plán ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy byl pověřen 

starosta města. 

669  

Usnesení zastupitelstva města č. 121 z 20.06.2013, kterým bylo schváleno uzavření směnné 

smlouvy mezi městem Bílina a , jejímž předmětem 

bylo dle geometrického plánu č. 2603–34/2012 směna pozemků parcely č. 2372/287 

o výměře 163 m2 za p. č. 2372/299 o výměře 22 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činila 

dle znaleckého posudku 85 Kč/m2.  měli uhradit městu Bílina rozdíl 

výměry směňovaných nemovitostí, který činil 11.985 Kč, podíl na úhradě za geometrický 

plán ve výši 3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy byl pověřen 

starosta města. 

670  

Usnesení zastupitelstva města č. 118 z 20.06.2013, kterým bylo schváleno uzavření směnné 

smlouvy mezi městem Bílina a , jejímž předmětem bylo 

dle geometrického plánu č. 2603–34/2012 směna pozemků parcely č. 2372/284 o výměře 

183 m2 za p. č. 2372/293 o výměře 25 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činila dle 

znaleckého posudku 85 Kč/m2.  měli uhradit městu Bílina rozdíl výměry 

směňovaných nemovitostí, který činil 13.430 Kč, podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 

3.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy byl pověřen starosta 

města. 

 
XI. bere na vědomí 

 

671  

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. 

672  

Žádost  o prodej pozemku p. č. 1854/1 v k. ú. Bílina, jehož součástí je 

stavba č. p. 275.  

673  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 1837 v k. ú. Bílina 

a pozemku p. č. 1838/1 v k. ú. Bílina s tím, že žádost bude předložena na dalším zasedáním 

rady města dle požadavků členů rady. 

674  

Stížnost , na postup Městských 

technických služeb Bílina ve věci odstranění černé skládky na pozemku p. č. 401/157 v k. ú. 

Bílina–Újezd a zároveň souhlasí s navrženým postupem, tj. odstranění černé skládky 

na náklady města a přesunutí velkoobjemových kontejnerů na druhou stranu komunikace. 

675  

Zápis z jednání komise pro místní média z 12.04.2021. 

676  

Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 13.04.2021. 
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677  
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 19.04.2021 a zápis z hlasování per 

rollam k cedulím Partnerská města Bíliny. 

678  

Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 06.05.2021. 

 

679  
Plnění úkolu ze zápisu rady města Městskou policií Bílina. 

680  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem školství, kultury a sportu. 

681  

Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 

682  
Plnění úkolů ze zápisu rady města – komise pro rozvoj a vize. 

683  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic.  

684  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem sociálních věcí a zdravotnictví. 

685  

Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 

 

686  

Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o nečerpání dotace z rezervy sportu, 

schválené radou města 27.04.2021, usnesením 454, pro Sportovní klub hasičů Ústeckého 

kraje, z. s., z důvodu zrušení akce. 

 

687  

Informaci odboru nemovitostí a investic o volném prostoru sloužícího podnikání č. 101 

o celkové výměře 48,31 m2 a prostoru č. 102 o celkové výměře 31,60 m2 v I. nadzemním 

podlaží objektu na adrese Aléská 255, Bílina parcela č. 336/10 k. ú. Bílina. 

688  

Informaci o povinnosti veřejných funkcionářů podat čestné prohlášení, a to do 30.06.2021, 

v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. 

689  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic 

pro rok 2021. 

690  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy chodníků dle plánů investic pro rok 2021.  

691  

Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 

692  

Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině.  

693  
Nabídku  na prodej bytového 

domu č. p. 819 v Sídlišti Za Chlumem, Teplické Předměstí, Bílina, s přilehlými pozemky. 
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RADA MĚSTA 
 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

 
 

I. ukládá 
 
 

 
694  
Jednatelce společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, v souladu s bodem 

6.2 smlouvy o výkonu funkce jednatele následující úkoly pro rok 2021:  

1) vyřešit praní prádla ve standardní kvalitě za standardní cenu bez investice do vlastní 

prádelny,  

2) zajistit nového stomatologa.  

Za splnění úkolů bude náležet jednatelce Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 

odměna ve výši max. 1 měsíční odměny dle rozsahu a kvality splněných úkolů. 

 

II. schvaluje 
 

 

695  

Mimořádnou odměnu jednatelce společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 

Bílina, dle bodu 6.3 smlouvy o výkonu funkce jednatele, a to ve výši 50.000 Kč. 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.   
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


