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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 18. schůze v roce 2021, 
konané 29. září 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.  
1064 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 

 
1064  
Tajemníkovi městského úřadu vyvolat jednání s ředitelkou Městských technických služeb 

Bílina o vyjmutí pozemků ze správy příspěvkové organizace dle územní studie „U zahrádek, 

ul. B. Němcové“. Zároveň ukládá odboru nemovitostí a investic zajistit geometrický plán 

na oddělení pozemků a znalecký posudek na určení ceny obvyklé. 

 
 
 

II. revokuje 
 
1065  

Usnesení rady města č. 4 z 12.01.2021, kterým schválila smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP–12–4011573/SoBS VB/1 na 

akci „TP–Bílina, Čapkova – výměna P97, nové 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. Věcné břemeno 

bylo sjednáno na dobu neurčitou, úhrada byla provedena jednorázově za cenu dle sazebníku 

úhrad za zřízení věcného břemene a služebnosti, který je součástí pravidel pro zřizování 

věcných břemen a služebností, a to ve výši 11.000 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy byla 

pověřena starostka města. 
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III. schvaluje 
 
1066  

Rozpočtové opatření č. 134/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu městské policie na rok 2021 v celkové výši 330.000 Kč, z položky 5011 (platy) 

na položku 5024 (odstupné) ve výši 160.000 Kč a položku 5424 (náhrady mezd v době 

nemoci) ve výši 170.000 Kč na úpravu mzdových prostředků. 

 
1067  
Rozpočtové opatření č. 135/2021 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

o částku ve výši 253.284,78 Kč přijetím doplatku neinvestiční dotace z Ministerstva práce 

a sociálních věci ČR na pokrytí výdajů na činnost sociálně–právní ochrany dětí v roce 2021.  

 

1068  

Rozpočtové opatření č. 136/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 2.100 Kč na odpisy na nově 

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

na celkovou výši 187.078 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 

z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 

 

1069  
Rozpočtové opatření č. 137/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 86.600 Kč na opravu havárie 

ve školní kuchyni – opravu odtokového kanálku, na základě žádosti ředitelky základní školy. 

Bude hrazeno z rezervy pro ozdravné pobyty. 

 

1070  

Rozpočtové opatření č. 138/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 70.300 Kč na opravu havárie 

dešťového svodu a výměnu kanalizačního potrubí, na základě žádosti ředitelky základní 

školy. Bude hrazeno z rezervy pro ozdravné pobyty. 

 

1071  
Rozpočtové opatření č. 139/2021 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Švabinského 

664, příspěvková organizace, o částku ve výši 41.000 Kč na opravu havárie rozvodů 

kanalizace, na základě žádosti ředitelky mateřské školy. Bude hrazeno z rezervy 

pro ozdravné pobyty. 

 

1072  
Rozpočtové opatření č. 140/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 55.000 Kč z akce č. 20–11 (ZŠ Za Chlumem – 

PD na REKO střechy) na akci č. 21–31 (ZŠ Za Chlumem – vybudování oplocení). 

 

1073  

Rozpočtové opatření č. 141/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 57.000 Kč z DINA na pořízení a instalaci 

čtečky a čipů do bytového domu čp. 751 Sídliště Za Chlumem. 

 

1074  
Rozpočtové opatření č. 142/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu Kulturního centra Bílina, organizační složky města, ve výši 200.000 Kč, z položky 

5169 (služby) na položku 5137 (drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek) ve výši 

100.000 Kč a na položku 5139 (všeobecný materiál) ve výši 100.000 Kč, na základě žádosti 

vedoucí organizační složky. 
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1075  
Rozpočtového opatření č. 143/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2021 v celkové výši 20.000 Kč, a to 

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

výdaje) do odd., § 35–99 (ostatní činnosti ve zdravotnictví) položky 5139 (materiál). 

 

1076  
Rozpočtové opatření č. 144/2021 – navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí 

o částku ve výši 199.100 Kč přijetím neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 

2021. Dotace je určena k dofinancování mezd, sociálního a zdravotního pojištění 

zaměstnanců Pečovatelské služby Bílina. 

 

1077  

Rozpočtové opatření č. 145/2021 – přijetí peněžního daru pro Pečovatelskou službu Bílina 

ve výši 1.250 Kč na pořízení spotřebního materiálu od . 

 

1078  
Smlouvu o dodávce tepelné energie č. 68000552_1 pro odběrné místo č. 100419233 

a č. 100419234 na adrese SUNN 675–677/1, Bílina uzavřenou mezi městem Bílina jako 

odběratelem a ČEZ Teplárenská, a. s., Bezručova 2212/30, Říčany, jako dodavatelem. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1079  

Smlouvu o dodávce tepelné energie č. 68000596_1 pro odběrné místo č. 100419354 

a č. 100419355 na adrese Za Chlumem 751/21, Bílina uzavřenou mezi městem Bílina jako 

odběratelem a ČEZ Teplárenská, a. s., Bezručova 2212/30, Říčany jako dodavatelem. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1080  
Smlouvu o dodávce tepelné energie č. 68162603_1, pro odběrné místo č. 10042183 

na adrese Sídliště Za Chlumem 878, Teplické Předměstí, Bílina uzavřenou mezi městem 

Bílina jako odběratelem a společností ČEZ Teplárenská, a. s., Bezručova 2212/30, Říčany 

jako dodavatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1081  

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 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 

povinnou a  

, jako stranou oprávněnou z věcného břemene. Služebnost bude 

sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu dle sazebníku 

úhrad za zřízení věcného břemene a služebnosti ve výši 3.000 Kč + DPH. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

1082  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o místění stavby č. IP–

12–4012252/VB/P001 na akci „TP–Bílina, Radovesická, 2x nové OM“, uzavřenou mezi 

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

874/8, Děčín IV–Podmokly, Děčín, zastoupenou na základě plné moci společností JIPAKU, 

s. r. o., Novosedlická 312, Dubí Pozorka, která je dále zastoupena na základě plné moci 

, jako stranou budoucí 

oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada 

bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu ve výši 11.751 Kč bez DPH. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 
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1083  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP–

12–4011573/SoBS VB/1 na akci „TP–Bílina, Čapkova – výměna P97, nové 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. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 

jednorázově za dohodnutou cenu ve výši 2.000 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

1084  
Smlouvu o nájmu č. 459 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  

 jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je pozemek p. č. 1794/1 (ostatní 

plocha/zeleň) o výměře 233 m2 v k. ú. Bílina, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující 

podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, tj. 1.165 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města.  

 

1085  

Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 654 na adrese Bílina, M. Švabinského 

655, o celkové výměře 96,95 m2 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a 

, jako nájemcem za účelem provozování hostinské činnosti. 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.10.2021 do 25.10.2021 za nájemné dle 

platné směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících podnikání. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 

1086  
Smlouvu o využití obecného systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení mezi městem Bílina a společnosti Elektrowin, a. s., Michelská 300/60, Praha 

4 a zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy a oznámení o převedení povinností 

zpětného odběru ze strany obce na třetí osobu – Městské technické služby Bílina, 

příspěvková organizace, Teplická 899, Bílina. 

 

1087  

Smlouvu o poskytování služeb s využitím pultu centralizované ochrany mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a společností Sofis Plus, s. r. o., Mostecká 428, Bílina, jako 

objednatelem a zároveň schvaluje dohodu o ukončení smlouvy původní z 01.06.2011. 

Podpisem nově koncipované smlouvy o poskytování služeb a dohody o ukončení smlouvy 

původní pověřuje starostku města. 

 

1088  
Smlouvu o poskytování služeb s využitím pultu centralizované ochrany mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a společností 3J servis, s. r. o., Lidická 271, Bílina, jako objednatelem, 

a zároveň schvaluje dohodu o ukončení smlouvy původní z 01.06.2011. Podpisem nově 

koncipované smlouvy o poskytování služeb a dohody o ukončení smlouvy původní pověřuje 

starostku města. 

 

1089  

Smlouvu o poskytování služeb s využitím pultu centralizované ochrany mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a společností ABS – stavební společnost, s. r. o., Náměstí 4/2, 

Chudeřice, Bílina, jako objednatelem a zároveň schvaluje dohodu o ukončení smlouvy 

původní z 01.11.1998. Podpisem nově koncipované smlouvy a podpisem dohody o ukončení 

smlouvy původní pověřuje starostku města. 
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1090  
Smlouvu o poskytování služeb s využitím pultu centralizované ochrany mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Obecním úřadem Hrobčice, Hrobčice č. p. 41, Hrobčice, jako 

objednatelem a zároveň schvaluje dohodu o ukončení smlouvy původní z 01.08.2006. 

Podpisem nově koncipované smlouvy a podpisem dohody o ukončení smlouvy původní 

pověřuje starostku města. 

 

1091  
Smlouvu o poskytování služeb s využitím pultu centralizované ochrany mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a Mateřskou školkou Hrobčice, Hrobčice č. p. 61, Hrobčice, jako 

objednatelem a zároveň schvaluje dohodu o ukončení smlouvy původní z 01.08.2006. 

Podpisem nově koncipované smlouvy a podpisem dohody o ukončení smlouvy původní 

pověřuje starostku města. 

 

1092  

Smlouvu o poskytování služeb s využitím pultu centralizované ochrany mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a , jako 

objednatelem a zároveň schvaluje dohodu o ukončení smlouvy původní z 01.06.2011. 

Podpisem nově koncipované smlouvy a podpisem dohody o ukončení smlouvy původní 

pověřuje starostku města. 

 

1093  
Smlouvu o poskytování služeb s využitím pultu centralizované ochrany mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a se společností Sever plus, s. r. o., Zámecká 32, Bílina, jako 

objednatelem a zároveň schvaluje dohodu o ukončení smlouvy původní z 01.06.2011. 

Podpisem nově koncipované smlouvy a podpisem dohody o ukončení smlouvy původní 

pověřuje starostku města. 

 

1094  

Smlouvu o poskytování služeb s využitím pultu centralizované ochrany mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a paní Jaroslavou Haukovou, Litoměřická 242, Bílina, jako 

objednatelem a zároveň schvaluje dohodu o ukončení smlouvy původní z 01.06.2011. 

Podpisem nově koncipované smlouvy a podpisem dohody o ukončení smlouvy původní 

pověřuje starostku města. 

 

1095  
Smlouvu o poskytování služeb s využitím pultu centralizované ochrany mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a  , 

jako objednatelem a zároveň schvaluje dohodu o ukončení smlouvy původní z 01.06.2011. 

Podpisem nově koncipované smlouvy a podpisem dohody o ukončení smlouvy původní 

pověřuje starostku města. 

 

1096  

Smlouvu o poskytování služeb s využitím pultu centralizované ochrany mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a se společností Stavebniny Invest – Star, s. r. o., Sadová 40, Bílina, 

jako objednatelem a zároveň schvaluje dohodu o ukončení smlouvy původní z 01.06.2011. 

Podpisem nově koncipované smlouvy a podpisem dohody o ukončení smlouvy původní 

pověřuje starostku města. 

 

1097  
Darovací smlouvu o přijetí peněžního daru ve výši 1.250 Kč pro Pečovatelskou službu Bílina 

na pořízení spotřebního materiálu, uzavřenou mezi městem Bílina jako obdarovaným 

a   jako dárcem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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1098  
Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy číslo 20_SOBS01_4121664115 

z 18.08.2020 o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 

uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121664115, mezi městem Bílina, jako žadatelem 

a společností ČEZ Distribuce, a. s., jako provozovatelem distribuční soustavy, jehož 

předmětem je prodloužení lhůty realizace, a to do 20.03.2022. Podpisem dodatku pověřuje 

starostku města. 

 

1099  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

v roce 2021, uzavřené mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina 

jako příjemcem dotace, jejímž předmětem je navýšení dotace o částku ve výši 199.100 Kč 

na pokrytí mezd, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců Pečovatelské služby Bílina. 

Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

1100  

Dodatek č.1 ke smlouvě o ochraně majetku z 29.03.2019 uzavřené mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a společností Victoria Tip, a. s., jako zájemcem, jehož předmětem je 

doplnění smlouvy o ujednání o inflační doložce. Podpisem dodatku pověřuje starostku 

města. 

 

1101  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o ochraně majetku z 30.05.2008 mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a společností ČEZ Teplárenská, a. s., jako zájemcem, jehož předmětem je 

doplnění smlouvy o ujednání o inflační doložce. Podpisem dodatku pověřuje starostku 

města. 

 

1102  

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Bílina 

a společnosti ASEKOL, a. s., jehož předmětem je ze strany města zajistit v rámci 

provozování odpadového systému zpětný odběr odpadních elektrozařízení výrobců, kteří 

jsou smluvními partnery společnosti ASEKOL, a. s. Podpisem dodatku pověřuje starostku 

města. 

 

1103  
Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce z 14.05.2019 uzavřené mezi městem Bílina jako 

půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako vypůjčitelem, jehož 

předmětem je změna účetní hodnoty z důvodu nově pořízeného hmotného majetku. 

Podpisem dodatku č. 3 pověřuje starostku města. 

 

1104  

Odstranění lavičky mezi domy č. p. 838 a č. p. 839, Čapkova, Bílina, na základě požadavku 

občanů. 

 

1105  
Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování ochranných a bezpečnostních služeb s využitím 

pultu centralizované ochrany s . Podpisem 

dohody pověřuje starostku města. 

 

1106  
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 5 žáků na školní rok 2021/2022 v celkové výši 23.100 Kč, 

na základě žádosti ředitelky základní školy. 
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1107  
Navýšení počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě 

v Bílině o 1 dohodu na odboru finančním a 1 dohodu na odboru kanceláře úřadu. Celkový 

počet dohod na Městském úřadu Bílina představuje po navýšení 21 dohod. 

 

1108  
Záměr výpůjčky pozemku p. č. 2372/169 o výměře 3 275 m2 v k. ú. Bílina za následujících 

podmínek: na předmětu výpůjčky nebudou umístěny žádné stavby, zařízení a příslušenství 

bez souhlasu vlastníka; minimálně 2x ročně se na pozemku uskuteční akce pro děti z řad 

široké veřejnosti, kdy pozvánka bude zveřejněna mimo jiné na stránkách města; bude 

zajištěn pravidelný úklid nemovitosti; výpůjční smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku 

s možností prodloužení po vyhodnocení plnění stanovených podmínek. 

 

1109  

Zveřejnění záměru pronájmu části střešní plochy objektu na adrese Sídliště Za Chlumem 

č. p. 751, Bílina, za účelem umístění technologie a vybudování rozvodů pro poskytování 

internetových služeb, za nájemné v nabízené výši žadatelem, a to 2.100 Kč za čtvrtletí. 

 

1110  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Bílina, 

M. Švabinského 655, o celkové výměře 96,95 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu 

z prostor sloužících podnikání, tj. 250 Kč/m2/rok, na dobu určitou od 26.10.2021 do 

25.11.2021, s možností opce opakovaně prodloužit nájem o 1 měsíc. 

 

1111  

Podání žádosti o dar od společnosti ČEZ, a. s., na nové vybavení pro Pečovatelskou službu 

Bílina pro potřeby zkvalitnění a rozšíření služeb Pečovatelské služby Bílina. 

 

1112  
Podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR na podporu 

ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislostí s epidemií Covid–19. 
 

 

IV. souhlasí 
 
1113  

S podáním žádosti o dotaci prostřednictvím výzvy č. 82 Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání na projekt zaměřený na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP 

Bílina III s tím, že žádost o dotaci podá a realizátorem projektu bude společnost SERVISO, 

o. p. s., Komenského náměstí 17, Třebívlice. Zároveň souhlasí se zapojením škol 

a školských zařízení v Bílině do tohoto projektu. 

 

 

V. nesouhlasí 
 
1114  

S členstvím města Bíliny ve spolku Naše odpadky, Uherčice 339, Uherčice. 

 
 

VI. zamítá 
 
1115  
Žádost spolku SK HC Draci Bílina, z. s., o prominutí, případně snížení, platby za pronájem 

výlepové plochy. 
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1116  
Žádost společnosti HIPODROM MOST, a. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 

50.000 Kč na dostihový den – Českomoravská cena, který se koná 30.10.2021. 

 

1117  
Žádost spolku Naše odpadky, z. s., Uherčice 339, Uherčice o finanční dar ve výši 4.500 Kč 

na činnost spolku ve prospěch měst a obcí. 

 
 

VII. rozhodla 
 
 
 

1118  

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 ploché střechy objektu Žižkovo údolí 276/6, Bílina“. 

1119  
Vypsat veřejnou zakázku na služby s názvem „Revitalizace lázeňského parku Kyselka” jako 

nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v souladu s § 56 ZZVZ v otevřeném řízení. 

Související projekt s totožným názvem s registračním číslem 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013785 je spolufinancován z Operačního programu Životní 

prostředí, s úpravami dle požadavků členů rady města. 

 

1120  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – Zpracování dokumentace pro vydání 

společného povolení, dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti 

na objekt č. p. 23, Mírové náměstí, Bílina – Černý kůň, v souladu se směrnicí č. 3/2021 – 

pravidla pro zadávání veřejných zakázek jedinému dodavateli, Ing. arch. MgA. Bořku 

Peškovi, Stavbařů 573/2, Mariánské Lázně, z důvodu zvýšení efektivity přípravy projektové 

dokumentace. 

 

1121  

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

paní Libuše Matouškové o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

 

1122  
Svěřit starostce města pravomoc rozhodování záležitostí patřící do samostatné působnosti 

obce, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spočívající v uzavírání 

dohod o zvláštním užívání ploch veřejné zeleně – zábor veřejného prostranství 

na pozemcích ve vlastnictví města Bílina. Zároveň ukládá starostce předkládat pololetně 

přehled takto uzavřených dohod. 

 

1123  

Odpojit prázdný objekt M. Švabinského 655–657 v Bílině od centrálního vytápění a teplé 

vody s tím, že případní nájemci nebytových prostor si zařídí vlastní zdroj vytápění a dodávky 

teplé vody. 
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1124  
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f), j) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.11.2021, o níže uvedené 

I. etapě organizačních změn. Současný stav byl porovnán s obdobně strukturovanými úřady 

a jejich organizačními schématy, mimo jiné i s organizačním schématem MěÚ Litvínov, MěÚ 

Slaný, MěÚ Lysá nad Labem, Mělník, Černošice, Krnov a Havlíčkův Brod jako městy 

s obdobným počtem úředníků, složením a rozlohou spádových obcí nebo měst větších, jako 

je Magistrát města Liberce a Přerova. Cílem realizace všech etap organizačních změn je 

zefektivnění a zpružnění chodu městského úřadu, kladení důrazu na manažerské 

kompetence vedoucích zaměstnanců, na větší profesionalizaci vedoucích úředníků 

a na odbourání roztříštěnosti vedení jednotlivých agend. Na základě výše uvedeného bylo 

přistoupeno k návrhu řešení uspořádat agendu výkonu státní správy obce s rozšířenou 

působností na úseku sociálních věcí, školství a zdravotnictví do jednoho odboru 

a pod jednotné manažerské vedení, neboť v mnohých případech dochází k prolínání této 

agendy především u dětí školou povinných, které se nacházejí v nepříznivých nebo 

krizových situacích či jsou uživateli omamných látek. Taktéž díky novému organizačnímu 

uspořádání dojde k smysluplnějšímu fungování jednotlivých odborů, čímž se zvýší efektivita 

práce a zruší se nutnost bezpodmínečné meziodborové spolupráce při řešení konkrétních 

problémů, skrze toto nové organizační uspořádání lze i předpokládat lepší komunikaci než 

tomu bylo doposud vzhledem k roztříštěnosti společně zaměřených činností a úkolů mezi 

více odbory, a to při naplňování a realizaci specifických, společně zaměřených úkolů 

a činností, nyní už vykonávaných v rámci jednoho odboru. Touto organizační změnou tedy 

dochází ke změně ve struktuře městského úřadu, kdy se převádí pod společné řízení výkon 

činností a úkolů společných a navazujících a v té souvislosti se ruší odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví, jehož činnosti se převádějí do odboru školství, v odboru školství se zřizují 

nová oddělení:  

 

a) Rada města rozhodla s účinností od 01.11.2021, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 

písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

o této organizační změně:  

– odbor školství, kultury a sportu se přejmenovává na odbor školství, sociálních věcí 

a zdravotnictví,  

– v odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví se zřizují nová oddělení, oddělení 

sociálně právní ochrany dětí a oddělení školství, kultury a sportu,  

– ruší se odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  

– činnosti rušeného odboru sociálních věcí a zdravotnictví v oblasti se převádí do nově 

zřízených oddělení sociálně právní ochrany dětí a do oddělení školství, kultury a sportu 

v odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví,  

– zaměstnanci, kteří byli začlenění přímo pod vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví se převádí do nově vzniknutého oddělení sociálně právní ochrany dětí, 

popřípadě do oddělení sociální péče spadající do odboru školství, sociálních věcí 

a zdravotnictví a oddělení sociální péče organizačně původně začleněné do odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví se převádí do odboru školství, sociálních věcí 

a zdravotnictví spolu se všemi v něm začleněnými zaměstnanci. 2.  

 

b) Celkový počet zaměstnanců města Bíliny v pracovním poměru na dobu neurčitou a 

určitou organizačně začleněných do Městského úřadu Bílina je 107.  

 

c) V souvislosti s výše uvedenými organizačními změnami vydává rada nový organizační 

řád Městského úřadu Bílina, s účinností od 01.11.2021. 
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VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
1125  

Záměr prodeje pozemku p. č. 1837 o výměře 66 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1838/1 

o výměře 727 m2 v k. ú. Bílina, minimálně za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého 

posudku, navýšenou o náklady spojené s prodejem pozemků, kdy byly stanoveny následující 

podmínky pro hlavní stavbu, které determinují podobu městské vily: stavba bude mít 

2 nadzemní podlaží + povinné využitelné podkroví zastřešené šikmou střechou o minimálním 

sklonu 30°, přičemž povinné podkroví bude možné nahradit povinným ustupujícím podlažím 

zastřešeným plochou střechou, hlavní stavba bude svou uliční fasádou umístěna na uliční 

čáře, bude dodrženo maximální možné využití přípustného zastavění pozemku hlavní 

stavbou v souladu s podmínkami stanovenými v územním plánu, bude umožněno využít 

přízemí hlavní stavby pro nebytové účely typu maloobchod, provozovna služeb, kancelář, 

atp. Dále bude pro město Bílinu zřízeno právo zpětné koupě na dobu 5 let a předkupní 

právo. Prodej pozemků bude realizován dle podmínek uvedených v nově platných pravidlech 

pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny. 

 

1126  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 845 o výměře cca 42 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 

stanovenou na základě znaleckého posudku. Geometrický plán na oddělení pozemku nechá 

zhotovit žadatel na vlastní náklady. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené 

s prodejem části pozemku. 

 

1127  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1854/1 o výměře 718 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba 

č. p. 275, minimálně za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku 1.760.000 Kč, 

která bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku, se zřízením výhrady práva 

zpětné koupě na dobu určitou 5 let a předkupním právem zapsaným v katastru nemovitostí 

na dobu neurčitou pro město Bílinu s tím, že žadatel doloží záměr využití objektu, který bude 

následně závaznou součástí kupní smlouvy. 

1128  
Rozdělení pozemků v lokalitě Pražské Předměstí I pod okály dle Územní studie Bílina: 

Jenišovská – Mládežnická z 6/2021 zhotovené Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D., 

na základě které dojde k vzniku dvou nových stavebních pozemků, a uložit odboru 

nemovitostí a investic zajistit geometrický plán na oddělení pozemků a znalecký posudek na 

určení ceny obvyklé. 

 

1129  

Rozdělení pozemku p. č. 306/1, pozemku p. č. 306/2, pozemku p. č. 306/3 a pozemku p. č. 

307/1 vše v k. ú. Bílina–Újezd dle Územní studie Bílina–Újezd zhotovené Ing. arch. 

Veronikou Šindlerovou, Ph.D., na základě které dojde k vzniku nového stavebního pozemku 

a uložit odboru nemovitostí a investic zajistit geometrický plán na oddělení pozemků 

a znalecký posudek na určení ceny obvyklé. 
 

 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
1130  

Žádost  o prodej části pozemku p. č. 269/191 v k. ú. Bílina 

a pozemku p. č. 269/277 v k. ú. Bílina. 

 

1131  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 306/1, části pozemku p. č. 

306/2, části pozemku p. č. 306/3, části pozemku p. č. 307/1 a části pozemku p. č. 309 vše 

v k. ú. Bílina–Újezd. 
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X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 

1132  
Územní studii Bílina: U zahrádek ze 07/2021 vyhotovenou Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, 

Ph. D., pro vznik nových stavebních pozemků v lokalitě v ul. Boženy Němcové. 

 

1133  

Územní studii Bílina: Jenišovská – Mládežnická vyhotovenou Ing. arch. Veronikou 

Šindlerovou, Ph.D., na rozdělení pozemků v lokalitě Pražské Předměstí I pod okály. 

 

1134  
Územní studii Bílina: Bílina–Újezd vyhotovenou Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D., 

pro umístění rodinných domů. 

 

1135  
Rozsudek č. j. 19 C 87/2020–44 o určení vlastnictví k nemovitosti, jímž určuje  

, jako vlastníka nemovité věci, a to stavby garáže 

č. e. 772, postavené na pozemku p. č. 1636/254 o výměře 24 m2 v k. ú. Bílina. 

 

XI. bere na vědomí 
 
 

1136  

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 vč. havárií a vydání povolení 

k výkopovým pracím na území města Bíliny. 

 

1137  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 

 

1138  

Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 

 

1139  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 

 

1140  
Zápis z jednání sportovní komise z 20.09.2021. 

 

1141  

Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 18.08.2021. 

 

1142  
Zápis z jednání komise pro místní média z 30.08.2021. 

 

1143  

Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 14.09.2021.  

 

1144  
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 18.08.2021.  
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1145  
Zápis z jednání komise pro kulturu a školství z 13.09.2021. 

 

1146  
Informace tajemníka městského úřadu k možnostem reorganizace odboru stavebního úřadu 

a životního prostředí. 

 

1147  

Informace odboru nemovitostí a investic o průběhu stavebních prací na správním objektu 

na koupališti Kyselka. 

 

1148  
Informace odboru nemovitostí a investic ke stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k problematice nárůstu cen 

stavebních materiálů. 

 

1149  

Informaci odboru nemovitostí a investic o reakci 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, za kupní cenu 120 Kč/m2. 

 

1150  
Dopis  týkající se bezpečnosti na Teplickém Předměstí. 

 

1151  

Odstoupení Daniela Hendrycha z funkce člena pracovní skupiny pro eliminaci sociálně 

nežádoucích jevů, prohlášením na zasedání zastupitelstva města konaného 15.09.2021.  

 
 

______________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
 

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

 

I. zamítá 
 
 
1152  

Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce jednatelky společnosti Hornická nemocnice 

s poliklinikou, s. r. o., předložený Ing. Andreou Abigail Novákovou. 

 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


