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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 21. schůze v roce 2021, 
konané 30. listopadu 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. schvaluje 

 
1316  
Rozpočtové opatření č. 171/2021 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, 
příspěvková organizace, o částku ve výši 3.100 Kč na odpisy na nově pořízený majetek 
v roce 2021 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2021 na celkovou výši 
204.938 Kč, na základě žádosti ředitelky organizace. Bude hrazeno z rezervy odboru 
školství, kultury a sportu. 
 
1317  
Rozpočtové opatření č. 172/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 7.442 Kč na výmalbu po opravě havárie 
terasy, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1318  
Rozpočtové opatření č. 173/2021 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 99.000 Kč na ozdravný pobyt ve středisku 
v Žihli, v termínu od 01.11. do 06.11.2021, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude 
hrazeno z rezervy pro ozdravné pobyty. 
 
1319  
Rozpočtové opatření č. 174/2021 – přesun finančních prostředků ve výši 37.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví na financování úpravy 
vstupních dveří u mateřských škol. 
 
1320  
Rozpočtové opatření č. 175/2021 – rozpuštění finančních prostředků z rezervy DINA ve výši 
91.000 Kč na demolici technického objektu na p. p. č. 1729/14. 
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1321  
Rozpočtové opatření č. 176/2021 – převod finančních prostředků ve výši 120.000 Kč z akce 
č. 20-03 (Rozšíření parkoviště Za Chlumem blok 3 a 4) do rezervy MŠ Síbova, na opravu 
rampy. 
 
1322  
Rozpočtové opatření č. 177/2021 – navýšení rozpočtu organizační složce města, Kulturnímu 
centru Bílina, o částku ve výši 30.000 Kč na akci „Rozsvícení vánočního stromu Bílina” 
a smlouvu o reklamě a propagaci mezi městem Bílina jako poskytovatelem a ČEZ, a. s., 
Duhová 2/1444, Praha 4, jako objednatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
1323  
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 7 žáků na školní rok 2021/2022 v celkové výši 21.960 Kč na základě 
žádosti ředitelky základní školy. 
 
1324  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným  jako dárcem, 
na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě dárkového zboží a bytového textilu 
pro Kulturní centrum Bílina, do tomboly na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
1325  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a Prádlo pro oba   

 jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě nočního 
prádla pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1326  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a APEurope, s. r. o.,  
jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě dárkového zboží pro 
Kulturní centrum Bílina, do tomboly na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
1327  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným  jako 
dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě poukázek na večeři pro 
Kulturní centrum Bílina, do tomboly na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
1328  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným  jako 
dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě dárkového zboží pro Kulturní 
centrum Bílina, do tomboly na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
1329  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným  jako dárcem, 
na přijetí nepeněžního daru ve výši 4.000 Kč ve formě elektroniky pro Kulturní centrum 
Bílina, do tomboly na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1330  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným  

 jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru ve výši 600 Kč ve formě punčochového 
zboží pro Kulturní centrum Bílina, do tomboly na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
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1331  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 
Praha 4, jako dárcem, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 150.000 Kč na vybavení pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
1332  
Realizaci projektu POD OCHRANOU MĚSTA, program pro řešení sociálně vyloučených 
lokalit v Bílině, v rámci projektu Bílina – bezpečné město, včetně návrhu memoranda 
o spolupráci a memoranda o poskytnutí vzájemné součinnosti, s účinností od 01.12.2021. 
 
1333  
Realizační tým projektu POD OCHRANOU MĚSTA, programu pro řešení sociálně 
vyloučených lokalit v Bílině, jehož členy jsou členové komise pro bezpečnost a prevenci 
kriminality, tedy Mgr. Bc. Josef Veselý (ANO 2011), Václav Ježek (ODS), Jaromír Tuháček 
(ODS), Kamila Marešová (BSDN), Radim Pecháček (ODS), Mgr. Vladimír Řáha (MOJE 
BÍLINA), Lucie Tarantová (Naše Bílina) a Tomáš Hereš (HNHRM) a členové pracovní 
skupiny pro eliminaci sociálně nežádoucích jevů, tedy Naděžda Maurerová (KSČM) 
a Jindřich Divíšek (ODS). Zároveň jmenuje Mgr. Bc. Josefa Veselého hlavním koordinátorem 
programu, Františka Krejčího administrátorem programu. Komunikací s vlastníky bytů 
navenek pověřuje Ing. Radka Zenkera a Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou. 
 
1334  
Převod volných finančních prostředků ve výši 100.000.000 Kč k 03.01.2022 ze spořícího 
účtu č. 293886289/0300 u Československé obchodní banky, a. s., na termínovaný vklad 
u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., s dobou uložení na 1 rok. 
 
1335  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod č. 68028881/4 mezi městem Bílina 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice, na 
odběrném místě, Žižkovo náměstí 58/3, Bílina, k. ú. Bílina, č. parc. 10. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
1336  
Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod č. 68017979/4 mezi městem Bílina 
a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice, na 
odběrném místě, Tyršova 320/10, Pražské Předměstí, Bílina, k. ú. Bílina, č. parc. 563/2. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1337  
Smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností CC INTERNET, s. r. o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, jako 
provozovatelem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části střechy objektu Sídliště 
Za Chlumem č. p. 751, Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. Smlouva bude 
doplněna o inflační doložku. 
 
1338  
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy číslo 21_SOBS02_4121873392 o připojení odběrného 
elektrického zařízení objektu „Nová hasičská zbrojnice“ k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) mezi městem Bílina jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
jako provozovatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1339  
Smlouvu o zajištění péče pro psy pro rok 2022 mezi městem Bílina jako objednavatelem 
a spolkem Anidef, z. s, se sídlem Žim 59, jako provozovatelem. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
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1340  
Smlouvu o zajištění péče pro kočky pro rok 2022 mezi městem Bílina jako objednavatelem 
a spolkem Anidef, z. s, se sídlem Žim 59, jako provozovatelem. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1341  
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 2203/2021/PANO k akci „Bílina, Újezd, 
Pod Bořní – p. p. č. 424/1 a 424/2 - vodovod a kanalizace pro 6 RD TP 001 072“ mezi 
městem Bílina jako stranou povinnou, společností Severočeská vodárenská společnost, 
a. s., jako stranou oprávněnou a panem Ing. Tomášem Konrádem jako investorem stavby. 
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, a to ve výši 3.000 Kč + DPH. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1342  
Smlouvu o zabezpečení odborné praxe mezi městem Bílina a Střední školou diplomacie 
a veřejné správy, s. r. o., Most, jejímž předmětem je zajištění odborné praxe studenta, 

 u Městské policie Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1343  
Dohodu o odstranění reklamovaných vad na parkouorvém hřišti Za Chlumem mezi městem 
Bílina jako objednatelem a společností hřiště.cz, Příkop 838/6, Brno, jako zhotovitelem. 
Účelem dohody je nastavení podmínek a termínů pro odstranění reklamovaných vad. 
Podpisem dohody pověřuje starostku města. 
 
1344  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/26 na dílo s názvem „Vybudování propustného 
parkoviště v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“ uzavřené mezi městem Bílina 
jako objednatelem a společností Stavební a obchodní společnost Most, s. r. o., Obrnice 10 
jako zhotovitelem. Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 54.644,04 Kč vč. DPH 
spočívající v úpravě vjezdu na parkoviště. Podpisem dodatku pověřuje starostku města.  
 
1345  
Rámcovou smlouvu mezi městem Bílina jako objednatelem a společností SEŽEV chráněná 
dílna, s. r. o., Jarní 1116/50, Brno-Maloměřice, na akci „Provádění vnitřní ostrahy objektu 
Městského úřadu Bílina a informační služby pro veřejnost na rok 2022“. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
1346  
Dodatek č. 1 k dohodě o poskytování služby svoz a rozvoz poštovních zásilek 
č. 2021/06114/D1 uzavřené 02.09.2021 mezi městem Bílina a Českou poštou, s. p., 
Politických vězňů 909/4, Praha 1. Předmětem dodatku je navýšení měsíční sazby za svoz 
a rozvoz poštovních zásilek, s účinností od 01.01.2022. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města.  
 
1347  
Smlouvu o nájmu bytu č. 64 o velikosti 1+2, kategorie „běžný“ ul. Tyršova 320/10, Bílina, 
s  na dobu určitou jednoho roku.  
 
1348  
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 
organizace, ve výši 69.990 Kč na pořízení informačního centra Amos Vision – moderního 
nástěnného informačního prvku, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1349  
Nájemní smlouvu prostorů sloužících podnikání mezi městem Bílina jako nájemcem 
a Severočeskými doly, a. s., Boženy Němcové 5359, Chomutov, jako pronajímatelem, kdy 
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předmětem nájmu je garážové stání umístěné v garáži označené č. 3 o výměře 48 m2, 
garážové stání umístěné v garáži označené č. 4 o výměře 48 m2 , garážové stání umístěné 
v garáži označené č. 9 o výměře 48 m2 a garážové stání umístěné v garáži označené č. 10 
o výměře 48 m2 na pozemku parc. č. st. 299, v k. ú. Břežánky, za roční nájemné ve výši 
14.240 Kč bez DPH na dobu od 01.12.2021 do 31.12.2023. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1350  
Úpravu platu Mgr. Bc. Marii Sechovcové, ředitelce Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Barboře Schneiderové, ředitelce Základní školy, 
Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Dagmar Axamitové, 
ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, Ing. Bc. 
Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková 
organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, 
příspěvková organizace, paní Janě Žáčkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Síbova 332, 
příspěvková organizace, Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, 
příspěvková organizace, s účinností od 01.12.2021, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu vedoucí odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví.  
 
1351  
Odměnu Ing. Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 
664, příspěvková organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, 
Čapkova 869, příspěvková organizace, paní Janě Žáčkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, 
Síbova 332, příspěvková organizace, Mgr. Bc. Marii Sechovcové, ředitelce Základní školy, 
Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Barboře Schneiderové, 
ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
Mgr. Dagmar Axamitové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace, Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava 
Waltera Bílina, Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, Bc. Andree 
Sentenské, ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace dle 
návrhu vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s § 134 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1352  
Odměnu Ing. Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 
664, příspěvková organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, 
Čapkova 869, příspěvková organizace, paní Janě Žáčkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, 
Síbova 332, příspěvková organizace, Mgr. Bc. Marii Sechovcové, ředitelce Základní školy, 
Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Barboře Schneiderové, 
ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
Mgr. Dagmar Axamitové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace, Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava 
Waltera Bílina, Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, Bc. Andree 
Sentenské, ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace dle 
návrhu vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu s § 224, odst. 2, 
písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1353  
Odměnu ředitelce Městských technických služeb, dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, v platném znění, za úspěšné řešení neočekáváných a specifických událostí 
souvisejících s koronavirovou pandemií. 
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1354  
Navýšení počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě 
v Bílině o 1 dohodu na odboru kancelář úřadu. Celkový počet dohod na Městském úřadu 
Bílina představuje po navýšení 24 dohod na rok 2021. 
 
1355  
Celkový počet dohod o prací konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadu v Bílině 
v roce 2022 na 24, v organizační složce Kulturní centrum Bílina na 48, v organizační složce 
Informační centrum Bílina na 10, v organizační složce Městská knihovna Bílina na 4, 
v organizační složce Pečovatelská služba Bílina na 6, v organizační složce Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Bílina na 17. 
 
1356  
Návrh na zápis do kroniky města Bílina za rok 2020. 
 
1357  
Termíny konání vítání občánků na rok 2022, dle návrhu předloženého vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí, vždy v úterý od 14:30 hod. a 15:30 hod., v následujících 
termínech: 15. března, 14. června, 13. září, 13. prosince. 
 
 

II. souhlasí 
 
 
1358  
S návrhem odboru nemovitostí a investic na využití daru poskytnutého společností 
Severočeské doly, a. s., a to na akci „Vybudování multifunkční sportovní plochy hřiště 
Čapkova“ ve výši 875.000 Kč a na akci „Doplnění oplocení hřiště Fugnerova“ ve výši 
875.000 Kč. 
 
1359  
S vyplacením odměn sociálním pracovníkům Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres 
Teplice, příspěvková organizace, dle návrhu ředitelky organizace. Bude hrazeno z finančních 
prostředků na mzdové náklady sociálních pracovníků. 
 
1360  
S uzavřením smlouvy o poskytnutí grantového programu O2 Chytrá škola zaměřeného na 
oblast digitální gramotnosti, pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 
příspěvková organizace, na rok 2022. Podpisem souhlasu za zřizovatele pověřuje starostku 
města. 
 
 

III. rozhodla 
 
 
1361  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Dodávka komunálního vozidla pro sběr 
a svoz parkových košů“ pro Městské technické služby Bílina, je nabídka firmy I-Tec Czech, 
s. r. o., Rudná 3/30, Ostrava–Vítkovice. 
 
1362  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky „Pracovní vozidlo s příslušenstvím“ pro Městské 
technické služby Bílina, ve zjednodušeném podlimitním řízením ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nabídka firmy Unikont Group, s. r. o., 
Služeb 609/6, Praha. 
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1363  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
právních předpisů (dále jen ZZVZ), v souladu s § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na akci s názvem „Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina“. Veřejná 
zakázka je rozdělena na dvě části: část č. 1 – Odstranění nevhodných povrchů uvnitř hlavní 
lázeňské budovy a ochrana historických dveřních křídel a část č. 2 – Úpravy přilehlých ploch 
hlavní lázeňské budovy za účelem odvodnění. 
 
1364  
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 „Oprava chodníku před ZŠ Praktická, Bílina“ je nabídka 
společnosti Petr Arpáš, s. r. o., Sadová 40, Bílina. Zároveň pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka společnosti TELKONT, s. r. o., U pivovaru 136, Teplice. 
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. 
 
1365  
Svěřit Petru Mádlíkovi, energetikovi/správci majetku města Bílina, pravomoc rozhodování 
v záležitosti patřící do samostatné působnosti obce, v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, spočívající v uzavírání, přepisům a změnám smluv v oblastech 
energií s účinností od 01.12.2021. Podpisem zplnomocnění pověřuje starostku města.  
 
1366  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

 o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 
 
1367  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

 o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 
 
1368  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

 o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 
 
1369  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

 o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 
 
1370  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 

 o přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou Bílina. 
 
 

IV. stanovuje 
 
 
1371  
V souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou 
při obřadech, vítání občánků a rovněž při přijetí zahraničních delegací a významných 
návštěvách užívat dále závěsný odznak se státním znakem České republiky místostarostka 
a členové zastupitelstva města, dle určení rady města. 
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V. jmenuje  
 
 
1372  
Pana Štěpána Kohlschüttera (ANO 2011) členem komise pro bezpečnost a prevenci 
kriminality, a to k 02.01.2022. 
 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
1373  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 
kupujícím, kdy předmětem prodeje je souboru nemovitých věcí jako celku, a to pozemku p. č. 
1683/62, pozemku p. č. 1683/63, jehož součástí je budova čp. 657, pozemku p. č. 1683/64, 
jehož součástí je budova čp. 656, pozemku p. č. 1683/65, jehož součástí je budova čp. 655, 
vše v k. ú. Bílina, za kupní cenu 13.000.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
1374  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a zájemcem, který na jednání 
zastupitelstva města předloží formou obálkové metody výhodnější nabídku, přičemž 
minimální výše kupní ceny vycházející ze znaleckého posudku činí 1.302.850 Kč, kdy 
předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1676/2 o výměře 4 019 m2 v k. ú. Bílina. Cena 
nemovitosti bude navýšena o náklady spojené s prodejem nemovitosti. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. V případě, že vybraný zájemce odstoupí od 
koupě, doporučuje schválit uzavření kupní smlouvy s prvním náhradníkem za kupní cenu dle 
jeho nabídky předložené v obálkové metodě navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitosti. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1375  
Záměr směny pozemku p. č. 2372/285 o výměře 202 m2 za pozemek p. č. 2372/294 
o výměře 8 m2 a pozemek p. č. 2372/295 o výměře 4 m2 vše v k. ú. Bílina, za cenu 
500 Kč/m2, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 93/858/2021, která bude 
navýšena o podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 3.720 Kč, o podíl na úhradě 
za zhotovení znaleckého posudku ve výši 1.800 Kč a dále navýšena o náklady spojené 
se směnou pozemků 503 Kč, s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu 101.023 Kč. 
 
1376  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1636/254 o výměře 24 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem pozemku. 
 
1377  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1195/1 o výměře cca 14 m2 v k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku. Geometrický plán si nechá zhotovit 
žadatel na vlastní náklady. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem části 
pozemku. 
 
1378  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2372/8 o výměře cca 130 m2 v k. ú. Bílina a části 
pozemku p. č. 2430/20 o výměře cca 210 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou na 
základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemků. 
Geometrický plán na oddělení pozemků si nechá žadatel zhotovit na vlastní náklady. 
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1379  
Jednací řád Zastupitelstva města Bíliny, kterým se upravuje možnost účasti člena 
zastupitelstva na zasedání formou videokonference. Účinnost tohoto jednacího řádu 
navrhuje rada města stanovit dnem schválení. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
1380  
Žádost společnosti Enima pro, a. s., týkající se reklamace na vyčíslení penále ze zakázky 
obj. č. 004/2018/M a následný jednostranný zápočet pohledávek a žádost o poskytnutí slevy 
na penále uplatněné v rámci díla „Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro 
areál koupaliště Kyselka“. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
1381  
Přehled vyhodnocených veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím systému pro 
administrování veřejných zakázek – E-ZAK za období od 01.01.2021 do 22.11.2021, včetně 
zakázek vyhlašovaných u zřizovaných příspěvkových organizací nebo právnických osob 
založených městem. 
 
1382  
Petici za odvolání starostky a místostarostky města Bílina s tím, že bude odesláno 
stanovisko tomu, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. 
 
1383  
Projekt Pod ochranou města – program pro řešení sociálně vyloučených lokalit v Bílině, 
v rámci projektu Bílina – bezpečné město. 
 
1384  
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. 
 
1385  
Dotazy a připomínky člena zastupitelstva města, pana Daniela Hendrycha, včetně odpovědí 
na jednotlivé dotazy. 
 
 

IX. stahuje z programu 
 
 
1386  
Materiál č. 1283 – záměr prodeje pozemku p. č. 1720/1 výměře 277 m2 v k. ú. Bílina a části 
pozemku p. č. 1723/1 o výměře cca 88 m2 v k. ú. Bílina s tím, že materiál bude doplněn dle 
požadavku členů rady města. 
 
 

X. bere na vědomí 
 
 
1387  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kancelář úřadu. 
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1388  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 
 
1389  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dotací a projektů. 
 
1390  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 
 
1391  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 
 
1392  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
1393  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o prodeji svozové techniky, 
s využitím zprostředkovatelské firmy VeaCom, s. r. o., Osobní vůz Škoda Octavia 1,6i z roku 
2006 se vydražil za 31.160 Kč a svozové vozidlo MAN TGS 26.320 6x2 z roku 2009 
za 346.147 Kč. 
 
1394  
Rezignaci Bc. Miroslava Haase (ANO 2011) na funkci člena komise pro bezpečnost 
a prevenci kriminality, a to k 01.01.2022.  
 
1395  
Informaci vedoucí oddělení životního prostředí o probíhajících záborech pozemků v zeleni 
na území města Bílina. 
 
1396  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic 
pro rok 2021. 
 
1397  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – oprava chodníků 
dle plánů investic pro rok 2021. 
 
1398  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
1399  
Pravidelné informace odboru nemovitostí a investic o postupu prací při rozšiřování 
stávajících parkovacích ploch v Bílině.  
 
1400  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 10.11.2021. 
 
1401  
Zápis z jednání sportovní komise z 22.11.2021. 
 
1402  
Zápis č. 11 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 08.11.2021. 
 
1403  
Zápis z jednání komise pro kulturu a školství z 08.11.2021. 
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1404  
Změnu tajemnice komise pro místní média, kterou bude nově vykonávat paní Drahomíra 
Jandová. 
 
1405  
Informaci ředitelky Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 
organizace, o předběžné výši zůstatku a efektivitě vynaložených prostředků v souvislosti 
s poskytnutým příspěvkem na sociální pracovníky. 
 
1406  
Informaci o jednání s Římskokatolickou farností arciděkanstvím Bílina ohledně výkupu 
pozemku p. č. 1787/1, pozemku p. č. 1800/1, pozemku p. č. 134/1 a pozemku p. č. 144/1 vše 
v k. ú. Bílina s tím, že v současné době nebude k výkupu pozemků přistoupeno. 
 
 

_________________________________________________ 
 

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

 
 

I. schvaluje 
 
 
1407  
Odměnu jednatelce společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, a to dle 
bodu 6.2 smlouvy o výkonu funkce jednatele za splnění úkolů uložených radou města v 
působnosti valné hromady, tzn. za vyřešení praní prádla ve standardní kvalitě za standardní 
cenu bez investice do vlastní prádelny a za zajištění nového stomatologa a dle bodu 6.4 
smlouvy o výkonu funkce jednatele, za úspěšné řešení neočekáváných a specifických 
událostí souvisejících s koronavirovou pandemií. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 
 
 
 


