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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 14. schůze v roce 2021, 
konané 20. července 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. 

826 MTSB   31.08. 
827 ONI   31.08. 
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 
 
826  
Městským technickým službám odpojit dva stožáry veřejného osvětlení umístěných 

na budově a pozemku p. č. 85/4 v k. ú. Bílina z napájení veřejného osvětlení. 

         MTSB – 31.08. 

 

827  
Odboru nemovitostí a investic objednat zpracování dokumentace provedení stavby „Proluka 

vedle ZUŠ Bílina“ na základě zpracované architektonické studie. 

         ONI – 31.08. 

 

II. schvaluje 
 
828  

Rozpočtové opatření č. 84/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 399.000 Kč z akce 

č. 18–27 (Koupaliště – demolice správního objektu) na akci č. 31–13 (ZŠ Chlum – 

vybudování oplocení). 

829  

Rozpočtové opatření č. 89/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 708.000 Kč z akce 

č. 17–11 (HNsP – reko kanalizace) do akce č. 21–32 (HNsP – zubařské křeslo).  

830  
Rozpočtové opatření č. 94/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí kapitola 08 v celkové výši 321.000 Kč 

na modernizaci hlasovacího zařízení pro jednání zastupitelstva města. 
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831  
Rozpočtové opatření č. 95/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 120.000 Kč z akce č. 

21–13 (DDM – sanace suterénu) a z rezervy DDM do akce č. 21–34 (Hřiště Čapkova – 

doplnění oplocení a brány hřiště). 

832  

Rozpočtové opatření č. 97/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 8.000 Kč na úhradu spoluúčasti úrazů 

a krádeží dle pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu pro žáky základních škol. 

833  

Rozpočtové opatření č. 98/2021 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Síbova 332, 

příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z MŠMT ve výši 427.549 Kč – Operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III. na projekt „Společně 

a s úsměvem“, na základě žádosti ředitelky mateřské školy. 

834  
Rozpočtové opatření č. 99/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 68.000 Kč na financování reklamních 

panelů za účelem propagace partnerských měst. 

835  
Rozpočtové opatření č. 100/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 2.900 Kč na opravu plotových dílců 

poničených z důvodu vandalismu, na základě žádosti ředitelky základní školy. 

836  

Rozpočtové opatření č. 101/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace, o část průtokové dotace na projekt „Podpora 

polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ ve výši 1.128.475,62 Kč, na základě žádosti 

ředitelky základní školy. 

837  

Rozpočtové opatření č. 102/2021 – darovací smlouvu mezi společností ČEZ, a. s., jako 

dárcem a městem Bílina jako obdarovaným a navýšení rozpočtu organizační složce města, 

Kulturnímu centru Bílina, o částku ve výši 110.000 Kč, na projekt Betlém. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

838  
Rozpočtové opatření č. 104/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 85.000 Kč z rezervy na projekt „Pořízení dvou 

elektromobilů pro Pečovatelskou službu Bílina“. 

839  

Rozpočtové opatření č. 105/2021 – přesun finančních prostředků z akce č. 17–29 (Podzemní 

popelnice) ve výši 200.000 Kč do rezervy odd. § 34–12 na investiční akci „Oprava 

hromosvodu na plavecké hale“. 

840  
Rozpočtové opatření č. 106/2021 – přesun finančních prostředků z akce č.17–29 (Podzemní 

popelnice) ve výši 120.000 Kč na akci 21–35 „Projektová dokumentace pro provedení stavby 

– Vodovodní přípojky k RD Žižkovo údolí“. 

841  
Rozpočtové opatření č. 107/2021 – přesun finančních prostředků z akce č. 17–29 (Podzemní 

popelnice) ve výši 215.000 Kč na novou akci odd. § 36–39 s názvem „Projektová 

dokumentace – oprava mostku Žižkovo údolí“. 
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842  
Rozpočtové opatření č. 109/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 150.000 Kč z akce 

č. 37–22 (Podzemní popelnice) na akci č. 35–26 (PD – demolice objektů Zátiší lázně). 

843  

Rozpočtové opatření č. 110/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 

okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 5.000 Kč na odpisy na nově 

pořízený majetek v roce 2021 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2021 

na celkovou výši 173.114 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 

z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 

844  

Rozpočtové opatření č. 111/2021 – navýšení rozpočtu organizaci Mateřská škola Bílina, 

Čapkova 869, okres Teplice, příspěvková organizace, na financování 3 ks pracovních 

nerezových stolů do školní kuchyně a koberce do jedné třídy mateřské školy ve výši 

108.800 Kč. 

845  
Smlouvu na poskytování služeb připojení do komunikační infrastruktury veřejné správy – 

centrální místo služeb (KIVS–CMS) mezi městem Bílina, jako pověřujícím zadavatelem 

a společností ha–vel internet, s. r. o., se sídlem Olešní 587/11a, Ostrava Muglinov, jako 

poskytovatelem, jejímž předmětem je připojení na správní evidence (evidence obyvatel, 

cestovní doklady, občanské průkazy, registr vozidel, atp.). Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

846  
Smlouvu č. 458 o nájmu pozemku mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  

, jako nájemcem, kdy je 

předmětem nájmu část pozemku p. č. 263/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 571 m2, část 

pozemku p. č. 264 (zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště) o výměře cca 38 m2 a část 

pozemku p. č. 265/1 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře cca 99 m2, vše v k. ú. Bílina, 

za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, 

tj. 3.540 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

847  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 37.800 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a  jako příjemcem na akci 3. ročník Bílinského 

Březňák cupu 2021, která se uskuteční 11.09.2021 v Bílině, na základě podané žádosti. 

Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

848  

Smlouvu o nájmu bytu č. 52 o velikosti 1+2, kategorie „běžný“ ul. Tyršova 320/10, Bílina, 

s , na dobu určitou jednoho roku. 

849  
Smlouvu o nájmu bytu č. 34 o velikosti 1+2, kategorie „rozjezdový“ ul. Tyršova 320/10, Bílina, 

s u, na dobu určitou jednoho roku.  

850  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Městskými technickými službami 

Bílina jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka vysílače TSM 452 W na dobu určitou 

do 30.09.2021. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

851  

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a  jako příjemcem na akci Bílinská volejbalová liga, 

která se uskuteční 11.09.2021 v Bílině, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy 

sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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852  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68028888/2 

na odběrném místě Bílina, Mírové náměstí 94/23. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

853  

Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68028980/3 

na odběrném místě Bílina, Sídliště U Nového nádraží 675. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

854  

Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68028977/4 

na odběrném místě Bílina, A. Sovy 668. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

855  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68028969/3 

na odběrném místě Bílina, Důlní 399. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

856  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68028976/3 

na odběrném místě Bílina, Havířská 583/28. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

857  

Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68028641/3 

na odběrném místě Bílina, 5. května 270. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

858  

Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68017996/3 

na odběrném místě Bílina, 5. května 268. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

859  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68028883/3 

na odběrném místě Bílina, Mírové náměstí 71. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

860  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68028887/3 

na odběrném místě Bílina, Mírové náměstí 90/15. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

861  

Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68017967/3 

na odběrném místě Bílina, Břežánská 49. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

862  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68028784/2 

na odběrném místě Bílina, Mírové náměstí 48. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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863  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68028783/2 

na odběrném místě Bílina, Mírové náměstí 47. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

864  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68028884/3 

na odběrném místě Bílina, Wolkerova 73. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

865  

Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68028885/3 

na odběrném místě Bílina, Mírové náměstí 87. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

866  

Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod mezi městem Bílina jako odběratelem 

a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., jako provozovatelem, č. 68028886/3 

na odběrném místě Bílina, Mírové náměstí 88. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

867  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/75 z 11.12.2020 ve znění dodatku č. 1 mezi 

městem Bílina jako objednatelem a společností NATURTEP, s. r. o., jako zhotovitelem 

na akci „Oprava ochozu radniční věže MěÚ Bílina“. Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení 

termínu kompletního dokončení díla do 27.08.2021 a zvýšení ceny za provedení díla 

o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) o částku 240.212,30 Kč bez DPH (290.656,88 

Kč vč. DPH), kdy cena za provedení díla podle rozpočtu je 985.985,20 Kč bez DPH 

(1.193.042,09 Kč vč. DPH). Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

868  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č INV/2020/68 na projektovou dokumentaci, 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 30.08.2021. Podpisem dodatku pověřuje starostku. 

869  

Dodatek č. 16 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti – Region 

č. 1552569079, mezi městem Bílina a Generali Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, Nové 

Město Praha 1, kterým se mění rozsah pojištění od 24.06.2021. Podpisem dodatku č. 16, 

pojistné smlouvy č. 1552569079 pověřuje starostku města Bílina. 

870  

Přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, 

pro Základní školu Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 

na projekt „Obědy pro děti“ pro 20 žáků na školní rok 2021/2022 v celkové výši 103.096 Kč, 

na základě žádosti ředitelky základní školy. 

871  
Přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, 

pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, na projekt 

„Obědy pro děti“ pro 53 žáků na školní rok 2021/2022 v celkové výši 247.350 Kč, na základě 

žádosti ředitelky základní školy. 
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872  
Odměnu ředitelce Městských technických služeb Bílina, dle § 134 zákona č.262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění. 

873  

Zásady pro nakládání s opuštěným hrobovým zařízením. 

874  

Návrh smlouvy o nájmu hrobového místa předložený ředitelkou Městských technických 

služeb Bílina, kdy u nových nájemních smluv, s dobou platnosti 5 až 10 let, dojde 

k jednorázové úhradě předem. 

875  
Nařízení odvodu z fondu investic Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, okres Teplice, 

příspěvková organizace, do rozpočtu zřizovatele ve výši 108.800 Kč, v souladu 

s ustanovením § 28, odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

876  
Podání žádosti o dotaci z 101. výzvy IROP na projekt s názvem „Pořízení dvou elektromobilů 

pro Pečovatelskou službu Bílina“. 

877  

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1794/1 o výměře 233 m2 v k. ú. Bílina za účelem relaxace. 

Cena bude stanovena dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města 

Bíliny. 

878  

Záměr propachtování pozemku p. č. 1655 (orná půda) o výměře 4 014 m2, části pozemku 

p. č. 1663/4 (orná půda) o výměře cca 583 m2 a části pozemku p. č. 1663/13 (orná půda) 

o výměře cca 6 120 m2, vše v k. ú. Bílina za cenu 2.500 Kč/ha. 

879  
Normativ nezávazných ukazatelů na dítě/žáka, pro zpracování návrhu rozpočtu v mateřských 

a základních školách zřízených městem Bílina na rok 2022 ve výši 2.853 Kč/dítě 

pro mateřské školy a ve výši 2.105 Kč/dítě pro základní školy. 

 
 

III. souhlasí 
 
880  
S návrhem odboru nemovitostí a investic na opravu střechy letních šaten pro potřeby zázemí 

zaměstnanců Městských technických služeb Bílina a spolku Psí škola v areálu termálního 

koupaliště, v rozsahu pouhého zamezení zatékání. 

 

881  
S využitím části pozemku p. č. 1674/5 a části pozemku p. č. 1663/13 v k. ú. Bílina 

na umístění registračního stanu a přistávání vrtulníku společnosti Heli Czech, s. r. o., Letiště 

Hradec Králové, Hangár č. 166, Hradec Králové, 25.07.2021, za podmínek stanovených 

radou města. 
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IV. zamítá 
 
882  

Žádost spolku Enduro Hrobčice, z. s., Hrobčice 41, Hrobčice, o pronájem pozemků v areálu 

bývalé skládky Chotovenka, za účelem pořádání motocyklových závodů. 

883  

Žádost  o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 17.000 Kč 

na příměstský tábor volejbalové školičky, který se uskuteční v termínu 16.08.2021 

až 20.08.2021 v Bílině. 

 

V. rozhodla 
 
884  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávanou 

ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon) s názvem „Oprava chodníků Síbova nová zástavba“ je nabídka 

společnosti Petr Arpáš, s. r. o., Sadová 40, Bílina. Zároveň pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka společnosti IZS, s. r. o., Sokolská 30, Litvínov. 

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. 

885  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávanou 

ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon) s názvem „Vybudování parkoviště v areálu zimního stadionu, 

Bílina“ je nabídka společnosti VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, s. r. o, Křižíkova 2393, 

Teplice. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka 

společnosti EKOSTAVBY Louny, s. r. o., Václava Majera 573, Louny. 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. 

886  

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“. 

887  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu malého rozsahu 

ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon”), 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 s názvem „Vybudování propustného parkoviště v areálu Hornické 

nemocnice s poliklinikou, Bílina“. 

888  
Připravit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Stavební úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, Bílina” dle 

projektové dokumentace a položkového rozpočtu zpracovaného společností ENIMA PRO, 

a. s., přičemž hodnota stavebních prací je v hodnotě 5.391.500,88 Kč vč. DPH. 
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889  
Ocenit za dlouholetý přínos pro město v rámci akce Bílinské slavnosti – Den horníků  

   

   

VI. pověřuje 
 

890  

Ředitelku Městských technických služeb Bílina přípravou zadávacího řízení na pořízení 

nových pracovních strojů pro Městské technické služby Bílina. 

 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 

891  
Rozpočtové opatření č. 108/2021 – přijetí finančního daru ve výši 1.750.000 Kč 

od Severočeský dolů, a. s., do rezervy, ze které bude následně čerpáno na jednotlivé akce 

financované z tohoto daru. 

892  

Využití rezervního fondu Městských technických služeb Bílina na složení akontace 

na zahradní techniku ve výši 200.000 Kč, multifunkční pracovní vozidlo ve výši 1.000.000 Kč, 

vozidlo pro zimní i letní údržbu 1.000.000 Kč; 200.000 Kč na zakoupení vozidla na výsyp 

odpadních košů a kontejnerový vůz s rukou a drapákem ve výši 2.000.000 Kč. 

893  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a Severočeskými doly, a. s., 

Chomutov jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 1.750.000 

Kč na zlepšení technické infrastruktury a revitalizaci majetku ve správě města. Zároveň 

doporučuje pověřit starostku města podpisem smlouvy. 

894  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 306/8 o výměře cca 193 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu 

obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady 

spojené s prodejem pozemku. Geometrický plán si nechá žadatel zhotovit na vlastní náklady. 

895  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 306/1 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu 

obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady 

spojené s prodejem pozemku. Geometrický plán si nechá žadatel zhotovit na vlastní náklady.  

896  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 306/1 o výměře cca 61 m2 v k. ú. Bílina–Újezd a části 

pozemku p. č. 306/3 o výměře cca 31 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu obvyklou, stanovenou 

na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady spojené s prodejem 

pozemků. Geometrický plán si nechá žadatel zhotovit na vlastní náklady. 

897  
Záměr prodeje pozemku p. č. 306/8 o výměře 259 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu obvyklou, 

stanovenou na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady spojené 

s prodejem pozemku. 

898  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 615/2 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Bílina, minimálně 

za cenu obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku, která bude navýšena 

o náklady spojené s prodejem pozemku. Geometrický plán na oddělení pozemku si nechá 

žadatel zhotovit na vlastní náklady. 
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VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města na vědomí 
 
899  

Výzvu společnosti Regionální a rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., k podání návrhu 

na jmenování náhradního člena náhradního člena dozorčí rady této společnosti. 

900  
Monitorovací zprávu environmentálního dozoru obcí/měst Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice 

a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina Severočeských dolů, a. s., za rok 2020.  

901  

Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnický práv k pozemkům v obci Světec, v k. ú. 

Chotovenka, v rámci schválené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotovenka. 

 

X. bere na vědomí 
 
902  
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. 

903  

Rezignaci Mgr. Alexandry Štolbové (MOJE BÍLINA) na funkci předsedkyně a členky školské 

komise, a to k 16.06.2021. 

904  

Žádost předsedy Okresního soudu v Teplicích o zvolení přísedících tohoto soudu 

na následující volební období. 

905  
Zápis hlasování per rollam sportovní komise k předloženým žádostem o neinvestiční dotace.  

906  
Zápis z jednání komise pro místní média z 14.06.2021. 

907  

Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 16.6.2021. 

908  

Zápis z jednání komise pro životní prostředí a dopravu z 28.06.2021. 

909  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic 

pro rok 2021. 

910  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy chodníků dle plánů investic pro rok 2021.  

911  

Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 

912  

Pozvání slovenského města Stropkov k návštěvě města v termínu 30.07–01.08.2021 

na setkání partnerských měst. 
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913  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 

914  

Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 

915  

Plnění úkolů ze zápisu rady města – komise pro kulturu a cestovní ruch. 

916  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 

917  
Plnění úkolu ze zápisu rady města Městskou policií Bílina. 

918  

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

919  

Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 

920  
Změnu ceníku veřejného pohřebiště v Bílině, s účinností od 01.08.2021. 

921  
Aktualizovaný rozpočet předškolních, školních a školských příspěvkových organizací: 

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

Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, Mateřská škola Bílina, Síbova 332, 

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

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

Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, Centrální školní 

jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, Základní umělecká škola Gustava 

Waltera Bílina, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, 

a to k 31.05.2021. 

922  

Aktualizovaný rozpočet Městských technických služeb, příspěvková organizace, 

k 31.05.2021. 

923  
Aktualizovaný rozpočet společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., k 31.05.2021.  

924  
Harmonogram zpracování a projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2022, návrhu 

střednědobého výhledu na období 2023–2024. 

925  
Opakovanou žádost  o prodej pozemku p. č. 89/1 v k. ú. Bílina, 
na základě čl. 2 odst. 7 pravidel pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny, neboť 
žádost neobsahuje žádné nové skutečnosti a orgány obce k projednávané záležitosti svůj 
postoj nezměnily.  

 
926  
Opakovanou 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 pronájem požadované části předmětného 

pozemku bude řešen po dodání souhlasu orgánu státní památkové péče s oplocením 

a reklamními poutači s tím, že souhlas bude dodán nejpozději do 31.08.2021. 

 



Usnesení rady města z 20.07.2021   11 
 

 

927  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu k dopisu zaslaného starostou 

partnerského města Novovolynsk. 

928  

Informaci ředitelky Městských technických služeb o potřebě pořízení nových pracovních 

strojů. 

929  

Informaci o výpovědi  dle ustanovení § 50 odst. 3 zákoníku práce 

a vzdání se výkonu funkce „Vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí“ 

k 31.08.2021. 

930  
Informaci vedoucí finančního odboru o metodice stanovení koeficientů daně z nemovitých 

věcí pro část obce a při změně místního koeficientu. 

 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


