
Usnesení rady města z 15.06.2021   1 
 

 

R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 10. schůze v roce 2021, 
konané 15. června 2021 

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

 

Splněná usnesení č.: 125, 428  
 

Trvalá usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

1376 MěP  kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky 

1377 Taj. (OSVaZ)  kontroly bytů 

763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. revokuje 
 
699  
Usnesení rady města č. 810 z 21.07.2020, kterým byl schválen záměr vybudování nového 
kamerového bodu městského kamerového dohledového systému v lokalitě Radovesická 
v provedení se dvěma bodovými kamerami napájenými fotovoltaikou. 
 
700  
Usnesení rady města č. 593 z 18.05.2021, kterým bylo schváleno 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. 
 
 

II. schvaluje 
 
701  
Rozpočtové opatření č. 53/2021 – přijetí účelové neinvestiční dotace od Ministerstva financí 
na krytí výdajů obcí při Sčítání lidu, domů a bytů 2021, v celkové výši 112.500 Kč. 
 
702  
Rozpočtové opatření č. 76/2021 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o částku ve výši 143.835 Kč přijetím mimořádné dotace na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení sociálních pracovníků městského úřadu za období 1. října 2020 do 28. února 
2021 v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření proti 
pandemii COVID-19. 
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703  
Rozpočtové opatření č. 78/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 90.000 Kč 
ze schváleného rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí do rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic na poskytnutí investičního příspěvku Českému rybářskému svazu, 
z. s., na zhotovení přívodního potrubí spojujícího nádrž Bezovka s Radovesickým 
a Dříneckým rybníkem. 
 
704  
Rozpočtové opatření č. 79/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 80.000 Kč z rezervy na projekt „Revitalizace 
lázeňského parku Kyselka“. 
 
705  
Rozpočtové opatření č. 81/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 1.800 Kč na odpisy na nově 
pořízený majetek v roce 2021 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2021 
na celkovou výši 183.994 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 
z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
706  
Rozpočtové opatření č. 82/2021 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, 
příspěvková organizace, o částku ve výši 49.954 Kč jako pojistné plnění včetně spoluúčasti 
města na opravu havárie, na základě žádosti ředitelky Domu dětí a mládeže Bílina, 
příspěvková organizace. 
 
707  
Rozpočtové opatření č. 83/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 55.000 Kč z akce 
č. 18-27 (Koupaliště – demolice správního objektu) na akci č. 21-30 (PD – Zateplení střechy 
Klubu důchodců Aléská 265). 
 
708  
Rozpočtové opatření č. 85/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 150.000 Kč z akce 
18-27 „Koupaliště – demolice správního objektu“ do „Rezervy komunálních služeb“ 
na zajištění služeb architektky v kapitole 77 – investice. 
 
709  
Rozpočtové opatření č. 86/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 5.000 Kč z rozpočtu 
„Bytového hospodářství“ – ostatní služby do rozpočtu „Činnost místní samosprávy“ – daň 
z nemovitostí. 
 
710  
Rozpočtové opatření č. 87/2021 – přesun finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 
Kulturního centra Bílina, organizační složky města, v celkové výši 485.000 Kč z položky 5169 
(nákup služeb) do rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí na položku 5171 (opravy).  
 
711  
Rozpočtové opatření č. 88/2021 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Maxe 
Švabinského 664, příspěvková organizace, ve výši 6.171 Kč na opravu oplocení z pojistného 
plnění u budovy mateřské školy Ant. Sovy 668, na základě žádosti ředitelky mateřské školy.  
 
712  
Rozpočtové opatření č. 90/2021 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, 
příspěvková organizace, ve výši 20.000 Kč, na oslavy 60. výročí na základě žádosti ředitelky 
domu dětí a mládeže. 
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713  
Rozpočtové opatření č. 91/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí. Jedná se o přesuny v rámci položek kap. 08 odd. 
§ 61 71 vnitřní správa ve výši 126.000 Kč. 
 
714  
Rozpočtové opatření č. 92/2021 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu 
Informačního centra Bílina, organizační složky města, ve výši 55.000 Kč, z důvodu úhrady 
informačního kiosku. 
 
715  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a Společenstvím vlastníků 
jednotek domu čp. 838, ul. Čapkova, Bílina, jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí 
finančního daru ve výši 6.000 Kč na zajištění činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
716  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Hornickou společností podkrušnohorské oblasti, z. s., jako příjemcem 
na pořízení propagačních materiálů s hornickou tématikou na Bílinské slavnosti v roce 2021, 
na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
717  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Krušnohorský klub, z. s., jako příjemcem na úpravu běžeckých 
stop na trasách Krušnohorská bílá stopa Dlouhá Louka v sezóně 2021/2022, na základě 
podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
718  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 17.760 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Psí škola Bílina, z. s., jako příjemcem na projekt „Výstava pro psy 
s průkazem původu“, která se uskuteční 4. a 5. září 2021 v Bílině, na základě podané 
žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
719  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Ženy nejen v sedu Bílina, z. s., jako příjemcem na úhradu nájmu 
prostoru na adrese Čapkova 859, Bílina, v roce 2021, na základě podané žádosti. Bude 
hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
720  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Pure Music, z. s., jako příjemcem na akci „1. PURE MUSIC 
FEST‘, která se uskuteční ve dvou termínech 20.11.2021 a 03.12.2021 v Bílině, na základě 
podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
721  
Smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury mezi městem 
Bílina, jako objednatelem vynucené překládky sítí elektronických komunikací CETIN, a. s., 
v ulici Teplická, Bílina, a společností CETIN, a. s., se sídlem: Českomoravská 2510/19, 
Libeň, Praha 9, zastoupené na základě pověření Václavem Křivánkem, specialistou, jako 
vlastníkem technické infrastruktury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku.  
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722  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
(a souhlas s provedením stavby) k akci „Bílina – přípojky V + K k RD na p. p. č. 194/4“, která 
se dotkne pozemku p. č. 191 v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
povinnou a  

 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. 
 
723  
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu – služebnosti k akci „Vodovod pro 
3 RD – Žižkovo údolí – v k. ú. Bílina“, uzavřenou mezi městem Bílina jako investorem stavby, 
Severočeskou vodárenskou společností, a. s., se sídlem: Přítkovská 1689, Teplice, 
zastoupenou na základě pověření  jako stranou budoucí oprávněnou 
a Povodím Ohře, státním podnikem, se sídlem: Bezručova 4219, Chomutov, zastoupený ve 
věcech smluvních: Ing. Radkem Jelínkem, ekonomickým ředitelem, jako stranou budoucí 
povinnou. Služebnost bude sjednána za jednorázovou úplatu v předběžné výši 900 Kč bez 
DPH. Výše konečné úhrady bude upřesněna dle skutečného zaměření stavby. Dále investor 
Povodí Ohře uhradí částku 600 Kč bez DPH, jako náhradu nákladů spojených s uzavřením 
této smlouvy. 
 
724  
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci „Hrobčice – likvidace odpadních vod 
a dokončení kanalizace“, uzavřenou mezi městem Bílina jako stranou povinnou, 
Severočeskou vodárenskou společností, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, jako 
stranou oprávněnou, zastoupenou na základě pověření  a obcí 
Hrobčice, se sídlem Hrobčice 41, Hrobčice, jako investorem, zastoupenou starostkou obce 
Janou Syslovou. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za cenu dle sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene a služebnosti, který 
je součástí pravidel pro zřizování věcných břemen a služebností, tj. za cenu 5.000 Kč + DPH. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
725  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 927/2021/PANO 
na akci „Bílina, Žižkovo údolí – vodovod pro 3 RD na p. p. č. 482/2, 482/3 a 470“, uzavřenou 
mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a investorem stavby a Severočeskou 
vodárenskou společností, a. s., se sídlem: Přítkovská 1689, Teplice, zastoupená na základě 
pověření  jako stranou budoucí oprávněnou. Služebnost bude 
sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu 2.000 Kč 
bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
726  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 263/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 571 m2, části 
pozemku p. č. 264 (zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště) o výměře cca 38 m2 a části 
pozemku p. č. 265/1 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře cca 99 m2, vše v k. ú. Bílina, 
za účelem oplocení a využití jako ovocné zahrady. Cena bude stanovena dle směrnice  
č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
727  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2165/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Bílina za účelem 
rozšíření zahrady. Cena bude stanovena dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky 
pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
728  
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace, ve výši 13.500 Kč. Celkové čerpání fondu investic na pořízení 
zahradního traktoru nepřekročí částku 60.500 Kč. 
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729  
Zapojení fondu investic Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, ve výši 
48.185 Kč na pořízení velkoformátových zrcadel do tanečního sálu na základě žádosti 
ředitelky domu dětí a mládeže. 
 
730  
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 členů rady města a vedoucí odboru školství, kultury a sportu, v souladu s § 134 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
731  
Žádost paní Michaely Schwarzové o prominutí nájemného za užívání prostor  sloužících 
k podnikání a energií s tímto souvisejících dle příkazní smlouvy z 21.12.2016 za  měsíce 
duben–květen 2021 v celkové výši 14.979 Kč. 
 
732  
Záměr uspořádat koncert skupiny Lucie v termínu červenec–srpen 2022 na letním amfiteátru 
na Kyselce v Bílině. 
 
733  
Podání žádosti o vystavení českého národního průkazu průvodce I. stupně pro zaměstnance 
Informačního centra Bílina. 
 
734  
Ceník za průvodcovské služby pro Informační centrum Bílina.  
 
735  
Ceník Kulturního centra Bílina, s platností od 15.06.2021, kde je nově stanoveno půjčovné 
za svatební dekorační předměty. 
 
736  
Bytový pořadník na II. pololetí roku 2021, včetně doplnění bytového pořadníku 
dle doporučení bytové komise. 
 
737  
Smlouvu o nájmu bytu č. 57 o velikosti 1+2, kategorie „rozjezdový“ ul. Tyršova 320/10, Bílina, 
s  na dobu určitou jednoho roku. 
 
738  
Smlouvu o nájmu bytu č. 11 o velikosti 1+2, ul. Sídliště U Nového nádraží 676, Bílina, 
s  na dobu určitou jednoho roku. 
 
739  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 v ul. Břežánská 49/2, Bílina, uzavřené 25.11.2020 
na dobu určitou jednoho roku, a to od 01.12.2020 do 30.11.2021, mezi městem Bílina 
a  Předmětem dodatku je souhlas se zbudováním terasy u předmětu 
nájmu na náklady nájemkyně. 
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740  
Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí č. p. 46, Bílina, 
II. nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, parcela č. 75 o celkové výměře 127,34 m2 mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a   

 jako nájemcem pro využití jako fotografické služby. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s platností od 01.08.2021 za nájemné dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu 
z prostor sloužících podnikání. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
741  
Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 606 na adrese 
Komenského 38, Bílina, o výměře 46,77 m2 účinnou od 01.10.2015 mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem  jako nájemcem 
k 31.07.2021. 
 
742  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v I. podlaží na adrese 
Komenského 38, Bílina, o výměře 46,77 m2, parcela č. 85/1 v k. ú. Bílina za nájemné 
dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání tj. 250 Kč/m2/rok. 
 
743  
Smlouvu o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady 
vydávané v působnosti Ministerstva vnitra (evidovaným pod č. 074/DS/2021) mezi městem 
Bílina jako příjemcem a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, Růžová  6, Praha 1, jako 
poskytovatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
744  
Směrnici č. 4/2021 pro nakládání s nalezenými věcmi, s účinností od 15.06.2021. 
 
745  
Směrnici č. 5/2021 o manipulaci a provozu městského kamerového a dohledového systému 
Bílina, s účinností od 01.07.2021. 
 
746  
Záměr vybudování nového kamerového bodu městského kamerového dohledového systému 
v lokalitě Radovesická v provedení se dvěma bodovými kamerami napájenými fotovoltaikou 
nebo napojením na síť veřejného osvětlení. 
 
747  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – stolní počítač LG (datum pořízení 
30.07.2005), za prodejní cenu 907 Kč, monitor Philips (datum pořízení 13.06.2016), 
za prodejní cenu 867 Kč,  
 
748  
Podání žádosti o finanční dar od společnosti ČEZ, a. s., na financování vybavení Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Bílina, ve výši 150.000 Kč. 
 
749  
Podání žádosti o dotaci na akci „Vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Bílina 
2021“ z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek 
spolufinancování akce v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace akce. 
 
750  
Podání žádosti o dotaci na akci „Vybavení strážníků a služebny Městské policie Bílina 2021“ 
z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek 
spolufinancování akce v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace akce. 
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751  
Podání projektových záměrů na modernizaci odborných učeben základních škol a přístavbu 
ZŠ Za Chlumem do ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v rámci programového období 
2021+. 
 
752  
Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 120.000 Kč mezi městem Bílina jako 
příjemcem a Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, Praha, jako poskytovatelem na akci „Oranžový 
přechod v Bílině 2021“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
753  
Organizační řád Městského úřadu Bílina, platný od 01.07.2021, včetně organizačního 
schématu Městského úřadu Bílina, s úpravami dle připomínek členů rady města. 
 
 

III. neschvaluje 
 
754  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 99,06 m2 
na adrese M. Švabinského č. p. 657, Bílina, pro účel využití jako provozovna. 
 
 

IV. souhlasí 
 
755  
S návrhem odboru nemovitostí a investic připravit zadávací řízení na zpracování projektové 
dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentaci pro provedení stavby na stavební 
práce s názvem „Revitalizace plochy před Centrální školní jídelnou”. 
 
756  
S přihlášením pohledávky města Bíliny vedené za společností WAMB, v. o. s., se sídlem 
v Bílině, Mírové náměstí 92/19, která vznikla neplněním platebních podmínek vyplývaj ících 
ze smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 628 na adrese Mírové náměstí čp. 91 
a čp. 92, Bílina, uzavřené 20.11.2017, do probíhajícího insolvenčního řízení.  
 
757  
Se záměrem společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o., se sídlem Křižíkova 788/2 , Hradec 
Králové, na výstavbu a provozování fotovoltaické elektrárny v prostoru bývalé Osady 
Chudeřice na pozemcích ve vlastnictví společnosti ČEZ, a. s., pokud bude tento záměr 
v souladu s územním plánem města Bíliny. 
 
758  
S vyznačením turistického značení Klubu českých turistů pro účely naučné stezky a trasy 
Vodobraní, která vede nebo jiným způsobem přetíná pozemek ve vlastnictví města Bíliny, 
parc. č. 68/10 v katastrálním území Chudeřice u Bíliny. Podpisem souhlasu pověřuje 
starostku města. 
 
 

V. zamítá 
 
759  
Žádost mysliveckého sdružení MS Bořeň Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace 
ve výši 21.000 Kč na uspořádání dětského dne, který se uskuteční 26.06.2021 v Bílině.  
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VI. rozhodla 
 
760  
Nepodávat kandidaturu města Bílina k získání ocenění Evropské město sportu. 
 
761  
Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 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. 3 MOBILIÁŘ“ účastníka Garnets 
Consulting, a. s., Československých legií 445/4, 415 01 Trnovany, pro nesplnění zadávacích 
podmínek dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona. Důvodem pro vyloučení je skutečnost, že 
účastník ve své nabídce použil Krycí list a další přílohy k jiné veřejné zakázce. Všechny 
dokumenty jsou označeny názvem zakázky: „Výkon stálého technického dozoru stavebníka 
nad prováděním díla – 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“. 
 
762  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na dodávky 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. 3 MOBILIÁŘ“ je nabídka společnosti KASCH – interiér, s. r. o., Jaromíra 
Šamala 318/10, Ostrava. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy.  
 
763  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
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 akci 
„Oprava chodníků Síbova nová zástavba“. 
 
764  
Zařadit společnost Martin Bukovský, K. H. Máchy 1125, Jirkov, IČ: 07150831 po  dobu 3 let, 
do „Seznamu nespolehlivých dodavatelů“ v souladu se směrnicí č.3/2021 – pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, článek č. 6, odstavec 2, písmeno c). 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
765  
Rozpočtové opatření č. 77/2021 – přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí 
na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách – Pečovatelská 
služba Bílina, v souvislosti s epidemií COVID-19, v celkové výši 866.489 Kč. 
 
766  
Rozpočtové opatření č. 80/2021 – přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 764.000 Kč 
a přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu městské policie ve výši 
151.000 Kč, na projekt „Bílina – Asistenti prevence kriminality 2021“ z programu Podpora 
prevence kriminality. 
 
767  
Rozpočtové opatření č. 96/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 1.087.000 Kč z akce 
17-29 – podzemní popelnice na oddíl § 33-92, na rekonstrukci elektroinstalace vstupních 
prostor, šaten, kavárny, toalet, pokladen a hlavního rozvaděče divadla v Bílině.  
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768  
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi městem Bílina 
jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových jako převodcem, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku 
p. č. 24/8 o výměře 25 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny. Podpisem smlouvy o bezúplatném 
převodu doporučuje pověřit starostku města. 
 
769  
Závazný příslib uzavřený mezi městem Bílina jako prvním účastníkem a Fotbalovým klubem 
Bílina, z. s., se sídlem Kyselská 391, Bílina, jako druhým účastníkem ke spolufinancování 
projektu „Rekonstrukce plochy UMT, FK Bílina”, který se dotkne pozemku p. č. 1907 (ostatní 
plocha/sportoviště a rekreační plocha) o výměře 12.388 m2 v k. ú. Bílina, ve výši 1.500.000 
Kč s tím, že dodatel bude vysoutěžen dle směrnice č. 3/2021 o zadávání veřejných zakázek. 
Zároveň doporučuje pověřit místostarostku města podpisem závazného příslibu. 
 
770  
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/96 o výměře 22 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny, za cenu 
obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem pozemku. 
 
771  
Záměr prodeje souboru nemovitých věcí jako celku, a to pozemku p. č. 1683/62, pozemku 
p. č. 1683/63, jehož součástí je budova čp. 657, pozemku p. č. 1683/64, jehož součástí 
je budova čp. 656, pozemku p. č. 1683/65, jehož součástí je budova čp. 655, vše v k. ú. 
Bílina za minimální kupní cenu 13.000.000 Kč se zřízením výhrady práva zpětné koupě 
na dobu určitou 2 let a předkupním právem zapsaným v katastru nemovitostí na dobu 
neurčitou pro město Bílinu. 
 
772  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1676/2 o výměře 4019 m2 v k. ú. Bílina, minimálně za cenu 
obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku, navýšenou o náklady spojené 
s prodejem pozemku. Pozemek bude nabízen k prodeji dle Pravidel pro převod nemovitých 
věcí z majetku města Bíliny. 
 
773  
Záměr výkupu pozemku p. č. 1664/289 o výměře 5 806 m2 v k. ú. Bílina, pozemku 
p.  č. 1664/290 o výměře 189 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1664/291 o výměře 195 m2 v k. ú. 
Bílina za kupní cenu 120 Kč/m2. 
 
774  
Záměr výkupu pozemku p. č. 1186/6 o výměře 39 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1186/8 
o výměře 26 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku, 
který nechá město Bílina zhotovit na své náklady. 
 
775  
Program výkupu bytových domů ve městě Bílina, s úpravami dle požadavku členů rady. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
776  
Návrh členů zastupitelstva města za stranu Bílinští sociální demokraté a nezávislí na úpravu 
jednacího řádu Zastupitelstva města Bíliny, ve smyslu zrušení limitování diskusního 
vystoupení. 
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
 
777  
Se záměrem Severočeských dolů, a. s., na stanovení nového dobývacího prostoru Braňany 
VII, který se dotkne katastrálního území Braňany, Jenišův Újezd a Pařidla, v souladu se 
schválenou dokumentací „Pokračování hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019–2035“. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města pověřit 
 
778  
Odbor nemovitostí a investic přípravou 2. varianty řešení stavu objektu A plavecké haly, tedy 
demolicí stávajícího objektu a výstavbou nové plavecké haly, včetně přípravy zadávacího 
řízení na architektonickou studii, kde hodnotícím kritériem bude kromě ceny, předpokládané 
výše investice, také architektonický návrh. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat 

 
779  
Obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví obecní systém odpadového hospodářství.  
 
780  
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, 
s ročním poplatkem 500 Kč/osoba a s účinností od 01.01.2022. 
 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
 
781  
Usnesení zastupitelstva města č. 178 z 16.09.2020, kterým byl schválen záměr prodeje 
pozemku p. č. 1794/1 o výměře 233 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě 
znaleckého posudku s tím, že si žadatelé nechají na vlastní náklady zhotovit znalecký 
posudek. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. Usnesení se 
doporučuje zrušit na základě žádosti paní Jarmily Gabrielové, která zastupuje Spoluvlastníky 
podílů bytových jednotek č. p. 393 a č. p. 394, Mostecké Předměstí, Bílina, o zrušení tohoto 
usnesení. 
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
782  
Informaci odboru nemovitostí a investic o předložených nabídkách společnosti BERENT 
TRADE, s. r. o., na výkup pozemku p. č. 1664/289 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1664/290 
v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1664/291 v k. ú. Bílina. 
 
783  
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 117 z 05.05.2021, kterým bylo radě města uloženo 
zajistit realizaci opatření k eliminaci hluku ze sportovního hřiště v ulici Čapkova a zprávu 
o jejich realizaci předkládat pravidelně do zastupitelstva města a zároveň doporučuje 
zastupitelstvu města neupustit od opatření týkající se k vysypání dutých částí pískem, 
z důvodu následné koroze trubek a upustit od opatření vybudování stacionárního 
kamerového bodu v nejbližším okolí, neboť prostor je v dostatečném dosahu kamery 
umístněné v ulici Čapkova. 
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784  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 112 z 5. května 2021, kterým bylo odboru 
nemovitostí a investic uloženo připravit přehled o realizovaných výstavbách parkovacích 
ploch od roku 2010 na území města podle jednotlivých volebních období, včetně projekčně 
připravovaných parkovacích ploch a takových parkovacích ploch, u kterých se předpokládá, 
že budou dokončeny v tomto volebním období. 
 
 

XIV. bere na vědomí 
 
 
785  
Splnění usnesení rady města číslo 125 z 05.02.2019, kterým bylo odboru nemovitostí 
a investic uloženo provedení místního šetření v lokalitě křížení ulic Čsl. armády a Studentská 
v Bílině (v lokalitě objízdného ostrůvku, umístěného na části poz. parc. č. 1461/1, k. ú. 
Bílina), a to v souvislosti s provedením možných stavebních úprav objízdného ostrůvku. 
 
786  
Splnění usnesení rady města č. 428 z 27.04.2021, kterým bylo vedoucímu oddělení 
informatiky ve spolupráci s ředitelem městské policie uloženo 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. 
 
787  
Plnění usnesení rady města č. 427 z 27.04.2021, kterým bylo vedoucímu oddělení 
informatiky uloženo zajistit způsob provedení kompletní detailní technické pasportizace 
městského kamerového a dohledového systému, zpracování technické dokumentace, popis 
architektury. 
 
788  
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. 
 
789  
Plnění usnesení 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. 
 
790  
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině. 
 
791  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
792  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem školství, kultury a sportu. 
 
793  
Plnění úkolu ze zápisu rady města odborem kancelář úřadu. 
 
794  
Plnění úkolu ze zápisu rady města Městskou policií Bílina. 
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795  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem sociálních věcí a zdravotnictví.  
 
796  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí.  
 
797  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dotací a projektů. 
 
798  
Plnění úkolů ze zápisu rady města finančním odborem. 
 
799  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize č. KpRaV/03/2021 z 19.05.2021. 
 
800  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize č. KpRaV/04/2021 z 02.06.2021. 
 
801  
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 02.06.2021. 
 
802  
Zápis z jednání sportovní komise konané 17.05.2021. 
 
803  
Zápis z jednání sportovní komise konané 07.06.2021. 
 
804  
Zápis z jednání komise pro místní média dne 10.05.2021. 
 
805   
Zápis per rollam hlasování komise pro místní média k nabídce na zapojení do akce 
sousedské slavnosti Zažít město jinak a k nabídce inzerce ve Speciálu MF Dnes a týdeníku 
5plus2. 
 
806  
Zápis z jednání bytové komise z 02.06.2021 a zároveň vyhodnocení bytového pořadníku 
za I. pololetí roku 2021. 
 
807  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy chodníků dle plánů investic pro rok 2021.  
 
808  
Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
809  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic 
pro rok 2021. 
 
810  
Zprávu ředitelky ZŠ Za Chlumem o vyhodnocení efektivity vynaložených prostředků 
na sociální pracovníky v ZŠ Za Chlumem. 
 
811  
Žádost společnosti GiveMeFive, s. r. o., o pronájem části pozemku p. č. 89/1 o výměře 
cca 171 m2 v k. ú. Bílina s tím, že užívání požadované části předmětného pozemku bude 
řešeno po dodání souhlasu orgánu státní památkové péče s oplocením a reklamními 
poutači. 
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812  
Registraci a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace lázeňského parku 
Kyselka”, který je veden pod reg. číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013785. 
 
813  
Ukončení smlouvy č. 648 o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené 30.12.2020 mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem a  jako 
nájemcem, výpovědí ze strany nájemce. Smlouva o nájmu skončí k 31.08.2021. 
 
814  
Informaci vedoucího odboru dopravy o doručené žádosti společnosti WAMB, v. o. s., ve věci 
vydání speciálních parkovacích karet. Dále bere na vědomí nesouhlas společnosti WAMB, 
v. o. s., se způsobem zajištění speciálních parkovacích karet postupem podle nařízení města 
č. 01/2020, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti 
s placeným stáním. 
 
815  
Nabídky úrokových sazeb termínovaných vkladů na 1 rok, 2 roky, 3 roky a případných sankcí 
při předčasném ukončení, a to od Československé obchodní banky, a. s., UniCredit Bank, 
a. s., Komerční banky, a. s., a nabídku správy aktiv od České spořitelny, a. s. 
 
 

______________________________________________________ 
 
 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti  

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

I.  bere na vědomí 
 
816  
Zprávu dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
ze 07.06.2021 s doporučením schválení účetní závěrky za rok 2020 valné hromadě 
a schválení návrhu jednatelky společnosti Ing. Andrey Abigail Novákové na ponechání zisku 
ve výši 2.772.490,42 Kč jako nerozděleného zisku minulých let pro krytí případných ztrát let 
budoucích. 
 
817  
Zprávu nezávislého auditora společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
o ověření účetní závěrky společnosti k 31.12.2020. Audit přiložené účetní závěrky sestavený 
z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící k 31.12.2020 a přílohy této 
účetní závěrky, provedla společnost Auditep, s. r. o., Bílina (IČO 467 086 77). 
 
818  
Návrh jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, Ing. Andrey 
Abigail Novákové, na ponechání vykázaného zisku ve výši 2.772.490,42 Kč jako 
nerozděleného zisku minulých let pro krytí případných ztrát let budoucích. 
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II. schvaluje 
 
 
819  
Výroční zprávu společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, za rok 2020, 
jejíž součástí je účetní závěrka společnosti za rok 2020, zpráva o vztazích  za rok 2020, 
zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2020 a zároveň schvaluje návrh 
jednatelky společnosti, Ing. Andrey Abigail Novákové, na rozdělení vykázaného zisku ve výši 
2.772.490,42 Kč jako nerozděleného zisku minulých let pro krytí případných ztrát let 
budoucích. 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


