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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 16. schůze v roce 2021, 
konané 31. srpna 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.  
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. 
938 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 

 
938  
Odboru nemovitostí a investic zajistit aktualizaci projektové dokumentace z roku 2011 na 
akci „Bílina – sanace skalního masivu v Teplické ulici” u zpracovatele projektové 
dokumentace, společnosti AZ Consult, s. r. o.   ONI – 31.12. 
 
 

II. revokuje 
 
939  
Usnesení rady města č. 609 z 18.05.2021, kterým schválila 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 mělo být sjednáno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle 
sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene a služebnosti za cenu 57.600 Kč bez DPH. 
Podpisem smlouvy byla pověřena starostka města. 
 
 

III. schvaluje 
 
940  
Rozpočtové opatření č. 112/2021 – přijetí neinvestičního finančního daru ve výši 6.000 Kč 
od Společenství vlastníků jednotek domu čp. 838 na zajištění činnosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Bílina. 
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941  
Rozpočtové opatření č.115/2021 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o částku ve výši 24.496 Kč a odboru správního a vnitřních věcí o částku ve výši 5.698 Kč 
přijetím dotace pro Pečovatelskou službu Bílina na sanaci vícenákladů vzniklých přijímáním 
karanténních, mimořádných a krizových opatření v souvislosti s pandemií COVID-19.  
 
942  
Rozpočtové opatření č. 116/2021 – přijetí peněžního daru ve výši 3.000 Kč od Mgr. Vladimíry 
Hazdrové pro Klub důchodců II v Bílině. 
 
943  
Rozpočtové opatření č. 117/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 211.000 Kč z akce 
č. 22-19 (Rozšíření parkoviště pro osobní vozy Za Chlumem – blok 3 a 4) na akci č. 34-12 
(Rezerva sport – chlorové hospodářství pro MTSB). 
 
944  
Rozpočtové opatření č. 118/2021 – přesun finančních prostředků z akce č. 20-03 „Rozšíření 
parkovacího stání Za Chlumem blok 3 a 4“ do rezervy na projektové dokumentace (64-09) ve 
výši 300.000 Kč. 
 
945  
Rozpočtové opatření č. 119/2021 – navýšení rozpočtu organizační složce města, Kulturnímu 
centru Bílina, o částku ve výši 350.000 Kč bez DPH na akci Bílinské slavnosti aneb Den 
horníků, která se koná 04.09.2021 a uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních 
službách mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Severočeskými doly, a. s., Chomutov 
jako objednatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
946  
Rozpočtové opatření č. 120/2021 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic ve výši 140.000 Kč z údržby bytového hospodářství na ostatní 
zájmové činnosti, položka služby ve výši 40.000 Kč a položka údržba ve výši 100.000 Kč.  
 
947  
Rozpočtové opatření č. 121/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 41.100 Kč na odpisy na vyřazený 
majetek v roce 2021 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2021 na celkovou 
výši 127.312 Kč na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno z rezervy odboru 
školství, kultury a sportu. 
 
948  
Rozpočtové opatření č. 122/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 1.100 Kč na odpisy na nově 
pořízený majetek v roce 2021 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2021 na 
celkovou výši 185.013 Kč na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 
z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
949  
Rozpočtové opatření č. 123/2021 – 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 249.064 Kč, na základě žádosti 
ředitelky základní školy. 
 
950  
Rozpočtové opatření č. 124/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 96.300 Kč na opravu havárie 
střechy nad vstupní halou, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 
z rezervy pro ozdravné pobyty. 
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951  
Rozpočtové opatření č. 125/2021 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Za Chlumem 
823, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 132.000 Kč na ozdravný pobyt 
do střediska LDT Kralovice, v termínu od 23.06. do 26.06.2021, na základě žádosti ředitelky 
základní školy. Bude hrazeno z rezervy pro ozdravné pobyty. 
 
952  
Rozpočtové opatření č. 127/2021 – rozpuštění rezervy DINA ve výši 121.000 Kč na 
provedení kontroly a zprovoznění elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace letních šaten 
plavecké haly. 
 
953  
Rozpočtové opatření č. 128/2021 – převod finančních prostředků ve výši 100.000 Kč z akce 
č. 19-03 (VO podél cesty k letnímu kinu) na akci č. 21-36 (Proluka Mírové náměstí).  
 
954  
Rozpočtové opatření č. 129/2021 – přijetí peněžního daru ve výši 5.000 Kč od společnosti 
AZ Broker, s. r. o., Teplice, pro Pečovatelskou službu Bílina. 
 
955  
Rozpočtové opatření č. 131/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 46.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a sportu na financování služeb komunikačního 
ekosystému mobilního rozhlasu. Bude hrazeno ze zahraniční spolupráce. 
 
956  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a Mgr. Vladimírou Hazdrovou, jako 
dárcem, jejímž předmětem je peněžní dar ve výši 3.000 Kč pro Klub důchodců II v Bílině na 
náklady spojené s občerstvením při setkávání členů klubu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
957  
Darovací smlouvu o přijetí peněžního daru ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a společností AZ Broker, s. r. o., jako dárcem na pořízení drobného hmotného 
dlouhodobého majetku pro Pečovatelskou službu Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
958  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Draci Bílina, z. s., jako příjemcem na projekt Bruslení pro školy 
a školky, jejichž zřizovatelem je město Bílina – pronájem ledové plochy na zimním stadionu 
v Bílině v roce 2021, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
959  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a  jako příjemcem na akci 6. ročník Bořeňské 
šipky, která se uskutečnila 14.08.2021 v Bílině, na základě podané žádosti. Bude hrazeno 
z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
960  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Disc golf club Albium – Ústí nad Labem, z. s., jako příjemcem, na 
turnaj „UDGL 2021“ – Ústecká discgolfová liga 2021, který se uskutečnil 21.08.2021 v Bílině, 
na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
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961  
Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas 
z 24.07.2019 a 30.10.2020 uzavřené mezi městem Bílina jako uživatelem a společností 
MUNIPOLIS, s. r. o., se sídlem Londýnské náměstí 886/4, Brno, jako poskytovatelem. 
Předmětem dodatku je prodloužení poskytování služeb do 31.10.2022 a navýšení ceny 
služeb na částku ve výši 83.880 Kč bez DPH/rok. Podpisem dodatku pověřuje starostku 
města. 
 
962  
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Bílina jako příjemcem 
a Ústeckým krajem jako poskytovatelem na akci „Vybavení strážníků a služebny Městské 
policie Bílina 2021“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
963  
Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 241 o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Českou poštou, 
s. p., jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem prostor Za Chlumem č. p. 820, 
Bílina. Předmětem dodatku je snížení zálohových plateb na energie. Podpisem dodatku 
pověřuje starostku města Bíliny. 
 
964  
Smlouvu o spolupráci mezi městem Bílina a Českou zemědělskou univerzitou v Praze, se 
sídlem Kamýcká 129, Praha-Suchdol, na zajištění a realizování Virtuální univerzity 3. věku 
v Městské knihovně Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
965  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Bohemia Healing 
Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí Bílinské kyselky v celkové 
hodnotě 10.350 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
966  
Smlouvu o svozu a rozvozu poštovních zásilek č. 2021/06114 mezi městem Bílina jako 
objednatelem a Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, jejímž předmětem je 
doručování poštovních zásilek v časovém rozmezí od 08:00 do 11:00 hodin za částku ve výši 
2.100 Kč bez DPH měsíčně. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
967  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a panem Petrem Mádlíkem, jako 
vypůjčitelem, jejímž předmětem je notebook Asus s inv. číslem MUBIH000TLZX, v celkové 
pořizovací hodnotě 26.424,34 Kč. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou (po dobu 
výkonu funkce energetika/správce majetku) s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
968  
Prodejní cenu stolního kalendáře města Bílina pro rok 2022 prodávaného v Informačním 
centru Bílina s názvem Příroda Bíliny a okolí, ve výši 55 Kč/ks včetně DPH. 
 
969  
Prodejní cenu reklamního předmětu prodávaného v Informačním centru Bílina, plyšového 
maskota Pohádkového lesa, ve výši 220 Kč včetně DPH. 
 
970  
Provozní řád radniční věže, dle návrhu předloženého vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu, dle připomínek členů rady města. 
 
971  
Knihovní řád Městské knihovny Bílina, organizační složky města, dle návrhu předloženého 
vedoucí městské knihovny, s účinností od 01.09.2021. 
 



Usnesení rady města z 31.08.2021   5 
 

 

972  
Návrh dohody o zvláštním užívání ploch veřejné zeleně – zábor veřejného prostranství na 
pozemcích ve vlastnictví města Bílina, mezi vlastníkem pozemku městem Bílina 
a uživatelem. 
 
973  
Smlouvu o nájmu bytu č. 26 o velikosti 1+1, kategorie „běžný“ ul. Tyršova 320/10, Bílina, 
s , na dobu určitou jednoho roku. 
974  
Smlouvu o nájmu bytu č. 43 o velikosti 1+1, kategorie „běžný“ ul. Tyršova 320/10, Bílina, 
s , na dobu určitou jednoho roku. 
 
975  
Smlouvu o nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+2 ul. 5. května 268/72, Bílina, s  

, od 01.10.2021, na dobu určitou jednoho roku. 
 
976  
Smlouvu o nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+3, ul. Nemocniční 159, Bílina, s  

, na dobu určitou, do 31.12.2022. 
 
977  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou Pečovatelskou službou Bílina  

 
 
978  
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou Pečovatelskou službou Bílina  

 
 
979  
Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora terénní práce pro 
rok 2022“ a zároveň pověřuje Mgr. Ivu Zábojníkovou jako kontaktní osobu k podání žádosti 
na dotační program. 
 
980  
Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání na adrese Komenského 38, Bílina, 
I. nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, parcela č. 85/1 o celkové výměře 46,77 m2 mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a  

 jako nájemcem pro využití finančně poradenská činnost. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle § 2312 občanského zákoníku za nájemné dle 
platné směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících podnikání. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
981  
Dodatek č. 1 smlouvy č. 639 o výpůjčce nemovitých věcí uzavřené mezi společností Člověk 
v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, Praha 2, jako vypůjčitelem a městem Bílina jako 
půjčitelem prostor na adrese Teplická 918, Bílina. Předmětem dodatku je navýšení 
zálohových plateb na energie dle žádosti vypůjčitele. Podpisem dodatku pověřuje starostku 
města. 
 
982  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/08 na dílo s názvem „Vestavba výtahu – 
základní umělecká škola a knihovna Bílina“ uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností Výtahy Vaněrka, s. r. o., Teplice, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je 
prodloužení termínu dokončení díla do 05.10.2021. Podpisem dodatku pověřuje starostku 
města. 
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983  
Dodatek č. 2 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. 1655 (orná 
půda) o výměře 4 014 m2, část pozemku p. č. 1663/4 (orná půda) o výměře cca 583 m2 a 
část pozemku p. č. 1663/13 (orná půda) o výměře cca 6 120 m2, vše v k. ú. Bílina. Výše 
ročního pachtovného za užívání těchto pozemků je stanovena na částku 2.500 Kč/ha, 
tj. 2.679,25 Kč. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
984  
Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení 
č. 77001002252/14 k akci „REKO MS Bílina – Seifertova“, která se dotkne odběrného místa 
na adrese Seifertova 105/11 v Bílině, uzavřené mezi městem Bílina, jako vlastníkem 
a společností GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad 
Labem, zastoupena na základě plné moci společností GasNet Služby, s. r. o., IČ: 27935311, 
se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, která je dále zastoupena 
společností INPRO Projekty, s. r. o., paní Ivanou Chmelíčkovou, IČ: 08755060, se sídlem: 
Zahradní 760/30, Plzeň jako investorem akce a vlastníka plynového zařízení. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
985  
Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení 
č. 77001002252/16 k akci „REKO MS Bílina - Seifertova“, která se dotkne odběrného místa 
na adrese Žižkovo údolí 275/2 v Bílině, uzavřené mezi městem Bílina, jako vlastníkem 
a společností GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad 
Labem, zastoupena na základě plné moci společností GasNet Služby, s. r. o., IČ: 27935311, 
se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, která je dále zastoupena 
společností INPRO Projekty, s. r. o., paní Ivanou Chmelíčkovou, IČ: 08755060, se sídlem: 
Zahradní 760/30, Plzeň, jako investorem akce a vlastníka plynového zařízení. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
986  
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, ppč. 2246/1-8x OM“, uzavřenou mezi 
městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
IČ: 24729035, se sídlem: 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., IČ: 27344339, se sídlem Školní 5336, Chomutov. Zřízení 
věcného břemene bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově 
za dohodnutou cenu 24.300 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
987  
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, týkající se stavby „Bílina, 
nízkotlaká plynovodní přípojka k provoznímu objektu p. p. č. 99 v k. ú. Bílina“, která se 
dotkne pozemku p. č. 127/1 v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
povinnou,  

 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. 
 
988  
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu k akci „Bílina přípojky V+K na p. p. č. 1895“, která se dotkne 
pozemku p. č. 1851/1 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 
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je součástí pravidel pro zřizování věcných břemen a služebností. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města.  
 
989  
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4018945/SOVB01 na akci „TP–
Bílina, Důlní, ppč. 2246/4 – nové OM“ mezi městem Bílina jako stranou povinnou 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 74/8, Děčín IV–
Podmokly, zastoupenou na základě plné moci ze dne 05.02.2021 společností VLACH 
elektroinstalace, s. r. o., IČ: 25490974, se sídlem Husitská 1/25, Krupka, jako stranou 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada 
bude provedena jednorázově dle sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene 
a služebnosti za cenu 4.000 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
990  
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4018549/SOVB k akci „TP-
Bílina, Pivovarská, ppč. 1727/25 – nové OM“ mezi městem Bílina jako stranou povinnou 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–
Podmokly, zastoupenou na základě plné moci z 05.02.2021 společností VLACH 
elektroinstalace, s. r. o., IČ: 25490974, se sídlem Husitská 1/25, Krupka jako stranou 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada 
bude provedena jednorázově dle dohody ve výši 2.800 Kč + DPH. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
991  
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV–12-4018337/VB/002 k akci „TP–
Bílina, Jiráskova, ppč. 194/4 - nové OM“, mezi městem Bílina jako stranou povinnou 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–
Podmokly, Děčín, zastoupenou na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo, 
s. r. o., Šárkou Caklovou, IČ: 49196812, se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 
jako stranou oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu 
neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu 2.200 Kč + DPH. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
992  
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 4102268342 k akci „VS SuNN reko TN a osazení 
OPS a tepelného napaječe“ mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ 
Teplárenská, a. s., Bezručova 2212/30, Říčany, jako stranou oprávněnou z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za dohodnutou cenu 5.000 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
 

IV. souhlasí 
 
 
993  
S doporučením odboru nemovitostí a investic neprovádět přestavbu půdního prostoru Domu 
dětí a mládeže. 
 
994  
S provedením oprav kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
výkopovou technologií – odstranění havarijního stavu poškozených úseků za pomoci pažení. 
Pažení bude provedeno na všech úsecích najednou. 
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995  
S využitím zimního stadionu k veřejnému bruslení v sezóně 2021/2022 v těchto dnech: 
čtvrtek 17:00–18:00, sobota 16:30–17:30, 17:30–18:30 s hokejkami a neděle 16:00–18:00. 
Časy o sobotách platí v případě mistrovských utkáních odehraných mimo město Bílina. 
 
996  
S umístěním cykloznačení trasy 66 (Pánevní) a 231A (odbočka na Kostomlaty) na pozemky 
ve vlastnictví města Bíliny. 
 
997  
S předloženým návrhem územního plánu obce Hrobčice a neuplatňuje v souladu s § 6 
odst. (6) písm. d) stavebního zákona, v platném znění, v samostatné působnosti připomínky 
k projednávanému návrhu Územního plánu obce Hrobčice. 
 
 

V. rozhodla 
 
 
998  
Udělit výjimku z pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou Bílina 
a schválit žádost o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou 
Bílina. 
 
999  
Udělit výjimku z pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou Bílina 
a schválit žádost  o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou 
službou Bílina. 
 
1000  
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 zákona) s názvem „Vybudování povrchu sportovního hřiště Čapkova, 
Bílina“ je nabídka společnosti 4soft, s. r. o., Krkonošská 625, Tanvald, IČ: 28703324. 
Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. 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. 
 
1001  
Nejvýhodnější nabídkou nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném 
řízení dle § 56 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem „Vybudování 
podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“, 
která je součástí stejnojmenného projektu OPŽP vedeného pod reg. číslem 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011750, je nabídka společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV, 
s. r. o., se sídlem Vančurova 1425, Mladá Boleslav, IČ 47551984. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
1002  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce s názvem „Vybudování 
propustného parkoviště v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“ je nabídka 
společnosti Stavební a obchodní společnost Most, s. r. o., Obrnice 10, Obrnice, 
IČ: 25014111, a zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je 
nabídka společnosti STAVMAX Group, s. r. o., Husova 434, Klášterec nad Ohří, 
IČ: 06080090. 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. 
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1003  
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 „Stavební 
úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, Bílina“. 
 
1004  
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 „Rozšíření parkoviště v místě 
křížení ulic Jiráskova a Jižní, Bílina“. 
 
1005  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 
zákona č. 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 služby s názvem „Dodávka a implementace dvou 
elektronických úředních desek“. 
 
1006  
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 
„Oprava chodníku před ZŠ Praktická, Bílina“. 
 
1007  
Připravit zadání veřejné zakázky formou architektonické soutěže na zakázku 
„Architektonická studie – plavecká hala objekt A a termální koupaliště, Bílina“, v rozsahu – 
demolice stávajícího objektu plavecké haly, výstavba nové plavecké haly a úprava prostoru 
termálního koupaliště, v souladu s článkem č. 12 směrnice č. 3/2021 – pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších právních předpisů, část šestá „Zvláštní postupy“, HLAVA IV „Soutěž o návrh“, 
§ 143-150, a zajištění celého procesu soutěže o návrh organizátorem architektonických 
soutěží. Zároveň pověřuje odbor nemovitostí a investic přípravou zadání této zakázky. 
 
 

VI. ruší 
 
 
1008  
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 „Rozšíření parkoviště v místě křížení ulic Jiráskova 
a Jižní, Bílina“, které bylo zveřejněno na základě rozhodnutí rady města z 29.07.2021, 
usnesení č. 935. 
 
1009  
Komisi pro kulturu a cestovní ruch a zároveň odvolává předsedkyni a ostatní členy této 
komise. 
 
1010  
Komisi pro školství, kulturu a sport a zároveň odvolává všechny členy této komise. 
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1011  
Komisi pro rozvoj a vize a zároveň odvolává předsedu a ostatní členy této komise. 
 
 

VII. zřizuje 
 
 
1012  
Komisi pro kulturu a školství a zároveň jmenuje Renatu Vítovou předsedkyní této komise 
a Mgr. Ivanu Aulickou, Moniku Beránkovou, Jitku Brejníkovou, Miroslava Erbena, Martinu 
Geletku Tuháčkovou, Michaelu Chodounskou, Mgr. Jarmilu Kabourkovou, Marii Merbsovou, 
Egona Nebřenského, Mgr. Pavla Pátka, Vladimíra Pikala, Mgr. Petru Skuthanovou, Lucii 
Svobodovou a Jiřího Urbánka členy této komise. Zároveň určuje paní Evu Myslíkovou 
tajemnicí této komise. 
 
1013  
Komisi pro rozvoj, vize a cestovní ruch a zároveň jmenuje Ing. Karla Matušku předsedou této 
komise a Martinu Geletku Tuháčkovou, Janu Homolovou, Josefa Horáčka, Michaelu 
Chodounskou, Petra Lišku, Mgr. Ing. Reného Štěpánka, MBA, Bc. Jaroslava Vršku 
a Františka Weigla členy této komise. Zároveň určuje Ing. Renatu Strakovou tajemnicí této 
komise. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
1014  
Rozpočtové opatření č. 114/2021 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o částku ve výši 3.101.298 Kč přijetím 2. splátky neinvestiční dotace od Ministerstva práce 
a sociálních věcí na činnost sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021 včetně odměn. 
 
1015  
Rozpočtové opatření č. 126/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 1.360.000 Kč 
z akce č. 21-25 (ZŠ Aléská odborné učebny) na akci č. 21-34 (Hřiště Čapkova – Doplnění 
oplocení a vstupní brány). 
 
1016  
Rozpočtové opatření č. 130/2021 – snížení nařízeného odvodu finančních prostředků 
z investičního fondu Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, ve výši 
4.000.000 Kč do příjmové části rozpočtu města Bílina. 
 
1017  
Rozpočtové opatření č. 132/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 4.000.000 Kč: z oddílu § 22–12 (Silnice 
– rezerva) ve výši 1.500.000 Kč, dále z akce č. 16–14 (VO podél řeky) ve výši 1.500.000 Kč 
a z oddílu § č. 31–13 (Základní školy – rezerva) ve výši 1.000.000 Kč na výkup pozemků 
z majetku rodiny Lobkowiczů na území města Bíliny (oddíl § 36–39). 
 
1018  
Rozpočtové opatření č. 133/2021 – přesun finančních prostředků z akce č. 17–11 (HNsP – 
REKO kanalizace) na akci č. 21–17 (HNsP – Vybudování nového parkoviště) ve výši 
2.000.000 Kč vč. DPH. 
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1019  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1133 o výměře 390 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1134 
o výměře 291 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1136/1 o výměře 684 m2 v k. ú. Bílina, kdy 
prodej pozemku p. č. 1136/1 v k. ú. Bílina je podmíněn prodejem pozemku p. č. 1136/3 
o výměře 21 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou na základě znaleckého 
posudku. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemků. 
 
1020  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako kupujícím a panem Jiřím Ježkem jako prodávajícím, 
kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 1663/12 o výměře 840 m2 v k. ú. Bílina, za 
cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 36/4176/2021, ve výši 336.000 
Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1021  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Mgr. Jindřichem Stillerem 
a Janou Stillerovou jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 269/346 o výměře 103 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 269/71 o výměře 241 m2 v k. ú. 
Bílina odděleného z pozemku p. č. 269/71 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 
3206-64/2021, pozemku p. č. 269/358 o výměře 7 m2 a pozemku p. č. 269/359 o výměře 153 
m2 oba oddělené z pozemku p. č. 269/191 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu 
č. 3206-64/2021, za cenu obvyklou 248.430 Kč určenou na základě znaleckého posudku 
č. 18/4158/2021, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 2.000 Kč. 
Celková kupní cena činí 250.430 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 
 
1022  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako stranou kupující a  

, zastoupenou 
na základě plné moci  

 jako stranou prodávající, týkají se odkupu pozemku p. č. 872/5 (vodní 
plocha/vodní nádrž umělá) o výměře 707 m2, pozemku p. č. 872/6 (vodní plocha/vodní nádrž 
umělá) o výměře 1 804 m2, pozemku p. č. 883/2 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 
575 m2, pozemku p. č. 906/4 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 336 m2, pozemku 
p. č. 907/16 (orná půda) o výměře 15 091 m2, pozemku p. č. 915/2 (trvalý travní porost) 
o výměře 1 744 m2, pozemku p. č. 1652/2 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 338 m2, 
pozemku p. č. 2889/2 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 975 m2, pozemku 
p. č. 2900/2 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 1 761 m2, pozemku p. č. 2911 (orná 
půda) o výměře 7 877 m2, pozemku p. č. 1910/3 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 
379 m2, pozemku p. č. 1910/9 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 67 m2, pozemku 
p. č. 1910/10 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 6 349 m2, pozemku p. č. 1917/4 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace) o výměře 21 m2, pozemku p. č. 1921/7 (zahrada) o výměře 
86 m2, pozemku p. č. 1925/1 (trvalý travní porost) o výměře 3 382 m2, pozemku p. č. 1925/6 
(ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 342 m2, pozemku p. č. 1925/8 (trvalý travní porost) 
o výměře 141 m2, pozemku p. č. 1926/8 (ostatní plocha/zeleň) o výměře 17 m2, vše v k. ú. 
Bílina za cenu ve výši 4.000.500 Kč, jež byla stanovena soudním znalcem Radkem 
Trončinským, Masarykova 124/204, Ústí nad Labem, na základě znaleckých posudků 
vyhotovených 15.03.2021, a to znaleckého posudku č. 3679-011/2021 AC-OC, znaleckého 
posudku č. 3681-013/2021 AC-OC, znaleckého posudku č. 3683-015/2021 AC-OC 
a znaleckého posudku č. 3684-016/2021 AC-OC. Dále pak týkající se odkupu pozemku 
p. č. 916/2 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 208 m2, pozemku p. č. 1656/3 (orná 
půda) o výměře 186 m2, pozemku p. č. 1659/2 (trvalý travní porost) o výměře 185 m2, 
pozemku p. č. 1921/5 (ostatní plocha/manipulační plocha) o výměře 8 m2, pozemku p. č. 
1925/9 (trvalý travní porost) o výměře 32 m2 a pozemku p. č. 1925/10 (trvalý travní porost) 
o výměře 234 m2, vše v k. ú. Bílina za nabídkovou cenu ve výši 4.500 Kč. Celková kupní 
cena činí 4.005.000 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
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1023  
Žádost   o upuštění od vymáhání zbylé části poplatku z prodlení 
za opožděně uhrazené dlužné nájemné ve výši 122.333 Kč. 
 
1024  
Memorandum o spolupráci v oblasti centra environmentální výchovy v areálu Radovesické 
výsypky mezi městem Bílina, Severočeskými doly, a. s., Chomutov, Základní školou 
Za Chlumem, Českým rybářským svazem, z. s., Bílina, Bílinskou přírodovědnou společností, 
z. s., Domem dětí a mládeže Bílina, MS Bořeň Bílina, z. s., a Klubem rybolovné techniky 
Bílina, z. s., kdy účelem memoranda je zejména osvěta v oblasti environmentální výchovy 
dětí a mládeže, spolupráce při vytváření jednotlivých segmentů Radovesické výsypky, 
ochrana přírody a krajiny a realizace projektů v dalších oblastech. Podpisem memoranda 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
1025  
Program podpory sociálních a zdravotních služeb městem Bílina, s účinností od 1. ledna 
2022. 
 
1026  
Deklaraci zájmu města Bíliny o vykoupení bytového domu v objektu v ul. M. Švabinského 
665 a 666, tzv. „U Zajíčka“, s maximální nabídkovou kupní cenou 9.764.500 Kč. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
1027  
Nabídku společnosti M&M reality holding, a. s., na výkup pozemku p. č. 100 v k. ú. Bílina, 
jehož součástí je stavba č. p. 108. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zvolit 
 
 
1028  

 
 

  přísedícími Okresního soudu v Teplicích, pro volební období 2021–
2025, v souladu s § 64, odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících 
a státní správě soudů, v platném znění. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
 
 
1029  
Uzavřít kupní smlouvu na prodej 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, s panem Martinem Prokůpkem, za částku ve výši 13.000.000 Kč. 
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XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 

1030  
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. 
 
1031  
Opravné rozhodnutí č. j. SPU 133772/2021, kterým se provádí oprava rozhodnutí č. j. SPU 
446723/2019, 15/2019-KoPÚ/222/2015/Fib z 21.01.2020 o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv k pozemkům v k. ú. Jablonec u Libčevsi a části k. ú. Charvatce u Loun, 
týkající se úpravy pozemku p. č. 461 o výměře 605 m2 v k. ú. Jablonec u Libčevsi. 
 
1032  
Informaci o pověření odboru nemovitostí a investic přípravou zadání veřejné zakázky formou 
architektonické soutěže na zakázku „Architektonická studie – plavecká hala objekt A 
a termální koupaliště, Bílina“, v rozsahu – demolice stávajícího objektu plavecké haly, 
výstavba nové plavecké haly a úprava prostoru termálního koupaliště, v souladu s článkem 
č. 12 směrnice č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek a dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, část 
šestá „Zvláštní postupy“, HLAVA IV „Soutěž o návrh“, § 143–150, a zajištění celého procesu 
soutěže o návrh organizátorem architektonických soutěží. 
 
1033  
Informaci o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2021. 
 
 

XIII. bere na vědomí 
 
 

1034  
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 14.07.2021. 
 
1035  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 21.07.2021. 
 
1036  
Zápis hlasování per rollam komise pro kulturu a cestovní ruch k provoznímu řádu radniční 
věže. 
 
1037  
Zápis hlasování per rollam sportovní komise k předloženým žádostem o neinvestiční dotace.  
 
1038  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané z 18.08.2021. 
 
1039  
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 02.08.2021. 
 
1040  
Plnění úkolů ze zápisu rady města oddělením životního prostředí. 
 
1041  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 
 
1042  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 
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1043  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem správním a vnitřních věcí. 
 
1044  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 
 
1045  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem školství, kultury a sportu. 
 
1046  
Rezignaci pana Kamila Šrámka na funkci člena komise pro rozvoj a vize k 30.07.2021. 
 
1047  
Informace odboru nemovitostí a investic ohledně možného využití půdních prostor Domu dětí 
a mládeže. 
 
1048  
Informace architektky města, Ing. arch. Veroniky Šindlerové, Ph.D., k její dosavadní činnosti 
vykonávané pro město. 
 
 
1049  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden–
červen 2021 a plnění příjmů za toto období. 
 
1050  
Informaci vedoucí finančního odboru k možnosti úpravy navýšení koeficientu daně 
z nemovitých věcí. 
 
1051  
Informaci právního zástupce města týkající se možného postupu řešení vypořádání zápůjčky 
poskytnuté Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o. 
 
1052  
Opakovanou žádost společnosti TREI Real Estate Czech Republic, s. r. o., IČ: 25708261, se 
sídlem: Rohanského nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8–Karlín o prodej části pozemku p. č. 
12/4 (ostatní plocha a manipulační plocha) o výměře cca 1 666 m2, pozemku p. č. 12/5 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 570 m2 a části pozemku p. č. 12/12 (ostatní plocha 
a manipulační plocha) o výměře cca 230 m2, vše v k. ú. Bílina, souladu s čl. II, odst. 7 
pravidel pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny, na základě kterého bere rada 
města žádost na vědomí, neboť se jedná o opakovanou žádost, která neobsahuje žádné 
nové skutečnosti. 
 
1053  
Žádost společnosti JTH Idea, a. s., o změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 1681/2, 
1681/10, 1681/17, 1681/18, 1681/19, 1681/20, 1681/21, 1681/22, 1681/23, 1681/24, 
1681/25, 1681/26, 1681/27, 1681/28, 1681/29, 1681/30, 1681/43, 1681/44, 1681/52 
a 1681/54 v k. ú. Bílina, vedených na LV č. 788. 
 
1054  
Žádost společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o., Křižíkova 788/2, Hradec Králové, 
o pronájem části pozemku p. č. 444 o výměře 79 070 m2 (ostatní plocha/manipulační 
plocha), části pozemku p. č. 467 o výměře 17 720 m2 (ostatní plocha/jiná plocha), části 
pozemku p. č. 227/8 o výměře 647 m2 (ostatní plocha/manipulační plocha), části pozemku 
p. č. 227/8 o výměře 6 471 m2 (ostatní plocha/jiná plocha), vše v k. ú. Chotovenka, dále části 
pozemku p. č. 146/6 o výměře 55 000 m2 (ostatní plocha/manipulační plocha), části pozemku 
p. č. 146/13 o výměře 4 100 m2 (ostatní plocha/manipulační plocha), části pozemku 
p. č. 146/14 o výměře 1 500 m2 (ostatní plocha/manipulační plocha), části pozemku p. č. 
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146/15 o výměře 2 400 m2(ostatní plocha/manipulační plocha), vše v k. ú. Štrbice, za účelem 
výstavby a provozování fotovoltaické elektrárny. 
 
1055  
Požadavek na změnu využití pozemku p. č. 2372/169 v k. ú. 
Bílina. 
 
1056  
Informaci ohledně výše dlužné částky za nájemné a služby a tím neplnění smlouvy č. 628 
o nájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 91, 92, Bílina, uzavřené 
mezi společností WAMB, v. o. s., jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. 
 
1057  
Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní a o stavu investiční akce – opravy 
chodníků dle plánů investic pro rok 2021. 
 
1058  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic pro 
rok 2021. 
 
1059  
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině.  
 
1060  
Informaci vedoucí oddělení životního prostředí o plnění úkolu „Vybudování pitné vody na 
pozemku města pod Bořní v Bílině“. 
 

______________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. schvaluje 
 
 
1061  
Dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce jednatelky, mezi společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., a Ing. Andreou Abigail Novákovou, jehož předmětem je opakované 
navyšování základní složky odměny, kdy základní složka odměny jednatele bude vždy nově 
rovna platovému tarifu lékaře dle přílohy č. 3 nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 14. platové třídě a 12. platového stupně, 
tj. 63.420 Kč, kdy nárok na navýšení základní složky odměny vznikne jednateli vždy až poté, 
co dojde k jakémukoli platnému a účinnému navýšení této tarifní částky, a v takovém případě 
bude nově základní složka odměny jednatele vždy rovna navýšené platové částce pro 
14. platovou třídu a 12. platový stupeň. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


