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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 1. schůze v roce 2022, 
konané 18. ledna 2022 

 
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.  
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 

 
1  
Rozpočtové opatření č. 187/2021 – přijetí doplatku neinvestiční dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj, Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, na projekt 
„Vyznačení turistické trasy z náměstí do Pohádkového lesa“ ve výši 5.000 Kč. 
 
2  
Rozpočtové opatření č. 188/2021 – přijetí neinvestiční dotace z Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, Programu na záchranu a obnovy kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021, 
na projekt „Oprava ochozu radniční věže MěÚ Bílina“ ve výši 310.520 Kč. 
 
3  
Rozpočtové opatření č. 189/2021 – přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra, 
Generálního ředitelství HZS ČR na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 
2021, ve výši 9.200 Kč. 

 
4  
Rozpočtové opatření č. 190/2021 – přijetí investičního daru (nadačního příspěvku) 
od Nadace ČEZ, na projekt „Oranžový přechod v Bílině 2021“ ve výši 120.000 Kč. 
 
5  
Rozpočtové opatření č. 1/2022 – přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, 
sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 20.000 Kč na úhradu spoluúčasti úrazů a krádeží dle 
pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu pro žáky základních a mateřských škol. Bude 
hrazeno z rezervy odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
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6 
Rozpočtové opatření č. 2/2022 – přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, 
sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 47.000 Kč na financování služeb komunikačního 
ekosystému Mobilní rozhlas – Chytrý zpravodaj. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, 
sociálních věcí a zdravotnictví. 

7 
Rozpočtové opatření č. 3/2022 – převod finančních prostředků z přebytku hospodaření roku 
2021 do plánu investic pro rok 2022 v celkové výši 2.790.000 Kč vč. DPH. 

8 
Rozpočtového opatření č. 4/2022 – finanční vypořádání dotace Ministerstva vnitra ČR „Bílina 
– Asistenti prevence kriminality – 2021“ ve výši 192.946 Kč. Částka bude hrazena 
ze schváleného rozpočtu městské policie na rok 2022 z položky 5011 – platy zaměstnanců. 

9 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Krušnohorský klub, z. s., jako příjemcem na úpravu běžeckých 
stop na trasách Krušnohorská bílá stopa Dlouhá Louka v roce 2022, na základě podané 
žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

10 
Podání žádosti o transfer na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí pro rok 2022 a zároveň pověřuje Mgr. Evu Böhmovou jako kontaktní 
osobu k podání žádosti o transfer, změnové rozpočty a vyúčtování příspěvku na výkon 
sociální práce formou transferu ze státního rozpočtu za rok 2022. 

11 
Podání žádosti o dotaci Krajského úřadu Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu 
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022 na projekt „Zajištění havarijního stavu 
budovy lázní Kyselka, Bílina“, s požadovanou výší dotace 28 % celkových způsobilých 
výdajů. 

12 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/25 z 04.10.2021 uzavřené mezi městem Bílina 
jako objednatelem a společnosti COMPAG Mladá Boleslav, s. r. o., na provedení stavebních 
prací s názvem „Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění 
komunálních odpadů ve městě Bílina“. Předmětem dodatku je zvýšení celkové ceny díla 
o částku ve výši 172.283 Kč vč. DPH. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

13 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce z 11.04.2017 mezi městem Bílina jako půjčitelem a paní 
Renatou Langovou, zaměstnankyní Městských technických služeb Bílina, jako vypůjčitelem, 
kdy předmětem dodatku je nově vypůjčený majetek – notebook Lenovo s inv. číslem 
MUBIH000ELYH a tiskárnu HP LaserJet 1018 s inv. číslem MUBIH000GTS1. Podpisem 
dodatku č. 2 pověřuje starostku města. 

14 
Smlouvu o nájmu bytu č. 9 o velikosti 1+2, ul. Sídliště U Nového nádraží 676, Bílina, s      
                , na dobu určitou jednoho roku s podmínkou vyklizení a fyzického předání 
bytu č. 60 ul. Tyršova 320/10, kategorie „rozjezdový“, Bílina, zpět městu Bílině nejpozději 
do 1 měsíce po uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9. 

15 
Smlouvu o nájmu bytu č. 23 o velikosti 1+1, kategorie „rezerva města“, ul. Tyršova 320/10, 
Bílina, s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, zastoupenou 
plk. Mgr. Jaromírem Knížetem, na dobu určitou od 01.02.2022 do 30.04.2022. 
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16  
Smlouvu o nájmu bytu č. 35 o velikosti 1+2, kategorie „rezerva města“, ul. Tyršova 320/10, 
Bílina, s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, zastoupenou 
plk. Mgr. Jaromírem Knížetem, na dobu určitou od 01.02.2022 do 30.04.2022. 
 
17  
Smlouvu o výpůjčce prostor bývalé kanceláře Městského úřadu v Bílině o celkové výměře 
61,45 m2 na adrese Želivského 51, Bílina, I. nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, parcela č. 2, mezi 
městem Bílina jako půjčitelem a společností Electrolyte, s. r. o., Plzeň, jako výpůjčitelem, pro 
využití jako odběrová místnost pro testy PCR na dobu určitou do 31.03.2022 s tím, že 
výpůjčitel bude půjčiteli hradit platby za energie paušální částkou. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
18  
Smlouvu mezi městem Bílina jako klientem a Mgr. Ing. Vlastimilem Němcem, Kadaňská 
3550, Chomutov, jako advokátem, jejímž předmětem je poskytování právních služeb v roce 
2022. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
19  
Smlouvu o zřízení věcného břemene na akci „ST140809_BIVS25 reko ÚT a TV“ mezi 
městem Bílina, jako stranou povinnou, a společností ČEZ Teplárenská, a. s., jako stranou 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno 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 5.000 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
20  
Smlouvu o zřízení věcného břemene na akci „VS SuNN reko TN a osazení OPS a tepelného 
napaječe“ mezi městem Bílina, jako stranou povinnou, a společností ČEZ Teplárenská, a. s., 
jako stranou oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno 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 7.200 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
21  
Smlouvu o zřízení věcného břemene na akci „Reko 4T/2T pro Bílinu VS26 Za Chlumem“ 
mezi městem Bílina, jako stranou povinnou, a společností ČEZ Teplárenská, a. s., jako 
stranou oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, 
úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu ve výši 85.200 Kč + DPH. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
22  
Servisní smlouvu č. 30/2021 mezi městem Bílina jako objednatelem a společností AirPlus, 
s. r. o., jako zhotovitelem, jejímž předmětem je provádění servisních činností 
u vzduchotechnických zařízení provozovaných v přístavbě pečovatelských domů, 
ul. Havířská 582/27, 583/28. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
23  
Smlouvu o dílo na servis výtahů č. SS 1528 mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností Výtahy Vaněrka, s. r. o., Duchcov, jako zhotovitelem pro výtahové zařízení 
na adrese Mírové náměstí 21, Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
24  
Smlouvu o dílo na servis zdvihacího zařízení – plošiny umístěné v objektu Havířská 582/27, 
Bílina, mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Garaventa Lift, s. r. o., Praha 10, 
jako zhotovitelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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25 
Převedení pracovní pozice „Referent sociálních služeb a zdravotnictví“ přímo pod vedoucí 
odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 

26 
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.02.2022 a zároveň schvaluje 
stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.02.2022 na 105, dle 
návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. 

II. souhlasí 

27 
S pořízením urbanisticko–krajinářské studie revitalizace prostranství kolem kostela sv. Petra 
a Pavla dle návrhu městské architektky s tím, že budou městskou architektkou osloveni 
doporučení autorizovaní krajinářští architekti za účelem předložení nabídky na zpracování 
této studie. 

III. zamítá 

28 
Žádost                      o změnu účelu využití smlouvy č. 602 o nájmu prostor 
na adrese Sídliště Za Chlumem 820/33, Bílina. 

IV. rozhodla 

29 
Zařadit byt č. 8 o velikosti 1+2, ul. Sídliště U Nového nádraží 675, Bílina do kategorie 
„rezerva rady města“ do doby uvolnění dvou bytů v zeleném domě, které využívá Česká 
republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. 

30 
Neakceptovat návrh komise na výběr nejvýhodnější nabídky veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce, ve smyslu čl. 9 odst. 20 směrnice č. 3/2021 – pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, na zakázku s názvem „Stavební úpravy kancelářské budovy 
Městské policie, Želivského 52/3, Bílina“ předložené společností PP-servis Plzeň, s. r. o., se 
sídlem U velkého rybníka 35, Plzeň, a uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy kancelářské budovy Městské policie, 
Želivského 52/3, Bílina“ se společností NATURTEP, s. r. o., se sídlem Údolí 632/16, Dubí, 
jakožto druhou nejvýhodnější nabídkou. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

31 
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 „Analýza vybraných procesů 
Městského úřadu Bílina, vč. návrhu optimalizace“. 

32 
O zrušení maximální nepřekročitelné hodnoty zakázky „Zajištění havarijního stavu budovy 
lázní Kyselka Bílina“ Část č. 1 – odstranění nevhodných povrchů uvnitř hlavní lázeňské 
budovy a ochrana historických dveřních křídel. 
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33  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávanou 
ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon) s názvem „Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace 
v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“ je nabídka společnosti Revitherm, s. r. o., 
Marešova 643/6, Praha. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je 
nabídka společnosti Metrostav, a. s., Koželužská 2450/4, Praha 8. 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. 
 
34  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky „Kontejnerové vozidlo s hydraulickým nakládacím 
jeřábem, drapákem a dvěma kusy kontejnerů“ pro Městské technické služby Bílina, ve 
zjednodušeném podlimitním řízením ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, je nabídka firmy FORNAL trading, s. r. o., Měrůtky 80, Lutopecny. 
 
35  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky „Multifunkční stroj pro zametání a zimní údržbu“ 
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. 
 

V. ruší 
 
36  
Pracovní pozici „Školství, rozpočet II“ s úvazkem 1,0 na odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví k 31.01.2022. 
 
37  
Pracovní pozici „Sociální pracovník – NRP, dohody o výkonu pěstounské péče II“, 
s úvazkem 1,0 na odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví, k 31.01.2022. 
 
 

VI. pověřuje 
 
38  
Ing. Karla Matušku, člena rady města, ke koordinaci kroků a případnými předběžnými 
jednáními souvisejícími s nabídkou zpětného odkupu areálu bývalého pivovaru a s dalšími 
navazujícími kroky po případném odkupu. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
39  
Rozpočtového opatření č. 5/2022 – převod finančních prostředků z přebytku hospodaření 
roku 2021 do plánu investic pro rok 2022 v celkové výši 9.684.000 Kč vč. DPH. 
 
40  
Rozpočtové opatření č. 6/2022 – přijetí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.134.000 Kč 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období 
od 01.01.2022 do 31.12.2022. 
 
41  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.134.000 Kč na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2022 
do 31.12.2022 mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako 
příjemcem dotace. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
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42 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a Městskými 
technickými službami Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy předmětem 
bezúplatného převodu jsou dva fitness prvky v parku u Domu dětí a mládeže – jezdecké 
zařízení a cvičení ramen a zad, v celkové pořizovací hodnotě 49.995 Kč. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 

43 
Záměr výkupu pozemku p. č. 401/155 o výměře 304 m2 v k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 
322.000 Kč. 

44 
Kupní smlouvu mezi                                                    jako 
prodávajícími a městem Bílina jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku 
p. č. 1186/6 o výměře 39 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou ve výši 11.900 Kč určenou na 
základě znaleckého posudku č. 3715-047/2021 AC-OC. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 

45 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                       jako kupující, 
kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 615/3 o výměře 71 m2 v k. ú. Bílina 
odděleného z pozemku p. č. 615/2 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3230-
91/2021, za cenu obvyklou 22.223 Kč určenou na základě znaleckého posudku č. 3714-
046/2021 AC-OC, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 5.667 Kč. 
Celková kupní cena činí 27.890 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 

46 
Směnnou smlouvu mezi městem Bílina a                                    kdy 
předmětem smlouvy je směna pozemku p. č. 2372/284 o výměře 183 m2 v k. ú. Bílina 
za pozemek p. č. 2372/293 o výměře 25 m2 v k. ú. Bílina.                  uhradí městu 
Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, tj. 158 m2, kdy pozemky byly oceněny 
znaleckým posudkem na částku 500 Kč/m2. Doplatek činí 79.000 Kč s tím, že konečná cena 
je navýšena o náklady spojené se směnou nemovitostí ve výši 6.688 Kč, tj. celkem 
85.688 Kč. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

47 
Záměr prodeje 2 ks akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., Ústeckému 
kraji, za nominální hodnotu ve výši 10.000 Kč za jednu akcii. 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 

48 
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí – úřadu územního plánování, 
o pořízení aktualizace územní studie pro lokalitu Teplické Předměstí v Bílině. 

IX. bere na vědomí 

49 
Splnění usnesení rady města č. 826/2021, kterým bylo Městským technickým službám Bílina 
uloženo odpojit dva stožáry veřejného osvětlení umístěných na budově a pozemku p. č. 85/4 
v k. ú. Bílina z napájení veřejného osvětlení. 
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50 
Průběžné plnění usnesení rady města č. 763/2018, kterým bylo ředitelce Městských 
technických služeb Bílina, resp. Městským technickým službám Bílina, jak správci 
komunikací, uloženo zajištění provádění pravidelných kontrol technického stavu dopravního 
značení, v rámci kterých bude provedena například výměna zkorodovaných dopravních 
sloupků za nové či provedení nátěru těchto sloupků a upevnění či vyrovnání uvolněných 
dopravních sloupků a dále provádění běžných pravidelných kontrol dopravního značení 
a dopravního zařízení a to tak, aby byla zajištěna jejich správná funkce, což znamená 
i pravidelný prořez větví stromů a křovisek přerůstajících přes dopravní značení, a to 
z důvodu viditelnosti dopravního značení. 

51 
Informace o průběhu zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Zajištění havarijního 
stavu budovy lázní Kyselka Bílina“ Část č. 1 – Odstranění nevhodných povrchů uvnitř hlavní 
lázeňské budovy a ochrana historických dveřních křídel a doplnění nákladů na zajištění 
navržených podpůrných konstrukcí stropů k fázi I. akce „Zajištění havarijního stavu budovy 
lázní Kyselka, Bílina“. 

52 
Informaci o doručené žádosti společnosti K2 invest, s. r. o., o prodej části pozemku 
p. č. 427/4 o výměře 5 028 m2 v k. ú. Bílina s tím, že bude vyvoláno osobní setkání 
zúčastněných stran. 

53 
Nabídku zpětného odkupu areálu bývalého pivovaru v Bílině podanou společností Lesy 
Sever, s. r. o. 

54 
Informace k zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných 
celků, který nově upravuje zveřejňování obecně závazných vyhlášek a nařízení města. 

55 
Žádost předsedy Okresního soudu v Teplicích o zvolení přísedících tohoto soudu na volební 
období 2022–2026. 

56 
Opakovanou žádost                      o prodej části pozemku p. č. 639/15 v k. ú. Bílina. 

57 
Výroční zprávu o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021. 

58 
Informace o kontrolách provedených obecním živnostenským úřadem v roce 2021. 

59 
Zápis z jednání komise pro místní média z 20.12.2021. 

60 
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality ze 14.12.2021. 

61 
Zápis z jednání komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch z 13.12.2021. 

62 
Zápis z jednání sportovní komise z 10.01.2022. 
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63  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 
 
64  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 
 
65  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 

 
66  
Plnění úkolu ze zápisu rady města Městskou policií Bílina. 
 
67  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 

 
68  
Informaci oddělení životního prostředí o probíhajících záborech pozemků v zeleni na území 
města Bílina. 
 
69  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic stavu investiční akce – opravy veřejného 
osvětlení dle plánů investic pro rok 2022. 
 
70  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
71  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy 
chodníků. 
 
72  
Pravidelné informace odboru nemovitostí a investic o postupu prací při rozšiřování 
stávajících parkovacích ploch v Bílině.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 
 
 


