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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

Usnesení z 3. schůze v roce 2022, 
konané 22. února 2022 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
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. 
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. revokuje 

77 
Usnesení rady města č. 1125 z 29.09.2021, kterým projednala a doporučila zastupitelstvu 
města schválit 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. 

78 
Usnesení rady města č. 1267 z 09.11.2021, kterým byla schválena žádost              
o bezplatné poskytnutí prostor Kulturního domu Fontána na pořádání maturitního plesu, 
který se měl uskutečnit 19.02.2022. 

II. schvaluje 

79 
Rozpočtové opatření č. 8/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
ve výši 65.000 Kč z rezerva – silnice na akci 22-19 – přechod + osvětlení přechodu v Zadní 
ulici. 
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80  
Rozpočtové opatření č. 10/2022 – navýšení částky na odpisy z nově pořízeného majetku na 
rok 2022 v celkové výši 54.500 Kč pro tyto organizace:  
a) Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 

31.3000 Kč,  
b) Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 

14.000 Kč,  
c) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, ve výši 9.200 Kč, 
na základě žádostí ředitelek uvedených organizací. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, 
sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
81  
Rozpočtové opatření č. 11/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 7.172 Kč na opravu oplocení školního 
hřiště poničeného z důvodu vandalismu. 
 
82  
Rozpočtové opatření č. 12/2022 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, 
příspěvková organizace, ve výši 32.428 Kč na opravu poničené fasády od ptactva. 
 
83  
Rozpočtové opatření č. 13/2022 – přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, 
sociálních věcí a zdravotnictví na financování peněžního a věcného daru pro vítězku 
a vylosovanou hlasující ankety „Nejlepší provozovna v Bílině 2021“. 
 
84  
Rozpočtové opatření č. 14/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 5.200 Kč na financování 
úpravy vstupních dveří mateřské školy Za Chlumem 818, která je odloučeným pracovištěm 
Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace. 
 
85  
Rozpočtové opatření č. 15/2022 – finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 
2021 v celkové výši 218.000 Kč. 
 
86  
Rozpočtové opatření č. 16/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů ve výši 85.000 Kč z rezervy na administraci veřejné 
zakázky v rámci projektu IROP „Pořízení dvou elektromobilů pro Pečovatelskou službu 
Bílina“. 
 
87  
Rozpočtové opatření č. 17/2022 a smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
30.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Dětským domovem a Školní jídelnou, 
Tuchlov 47, příspěvkovou organizací, jako příjemcem na rodinkové výjezdy, poznávací 
pobyty a zájmovou činnost v roce 2022, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy 
kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
88  
Rozpočtové opatření č. 18/2022 – přijetí průtokové dotace pro Základní školu Bílina, Za 
Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, z dotačního programu MŠMT – 
OPVVV v rámci Výzvy Šablony III. na projekt „Sdílení a inspirace“ ve výši 1.022.354 Kč 
a zároveň navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace o tuto průtokovou dotaci. 
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89 
Rozpočtové opatření č. 19/2022 – navýšení rozpočtu Kulturního centra Bílina, organizační 
složky města, o peněžní dar od                       ve výši 4.000 Kč na pořízení 
tomboly na ples města, na základě žádosti vedoucí Kulturního centra Bílina. 

90 
Rozpočtové opatření č. 22/2022 – navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku ve výši 885.537,37 Kč z přebytku hospodaření na úhradu vratek 
dotace v rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2021. 

91 
Rozpočtové opatření č. 26/2022 – přijetí nadačního příspěvku ve výši 96.500 Kč pro 
Pečovatelkou službu Bílina na projekt „Nové vybavení pro pečovatelskou službu“ od Nadace 
ČEZ. 

92 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Pure Music, z. s., jako příjemcem na akci „16. International Roots 
& Blues festival“, která se koná 18.06.2022 v Bílině, na základě podané žádosti. Bude 
hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

93 
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 v roce 2022, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 

94 
Smlouvu o poskytnutí jednorázové neinvestiční finanční dotace ve výši 50.000 Kč, mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Psí škola Bílina, z. s., jako příjemcem na 
opravu a vybavení areálu ve výpůjčce. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

95 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a společností MAS CÍNOVECKO, o. p. s., jako příjemcem na provoz 
Krušnohorské magistrály 2021–2022, a to na zajištění a údržbu běžeckých tras v zimním 
období, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 

96 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a                    jako příjemcem na uspořádání akce Beauty fashion 
night v Bílině v roce 2022, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

97 
Smlouvu o poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace, jako 
příjemcem na pořízení výstroje a vybavení členů rybářské stráže místní organizace Bílina. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

98 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a                           jako příjemcem na náklady vynaložené na 
pořádání koncertu zahraniční skupiny JUWANA JENKINS BLUES BAND, který se uskutečnil 
03.02.2022 v restauraci Moskva v Bílině, na základě podané žádosti. Bude hrazeno 
z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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99 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako dárcem a                           jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč za vítězství 
v anketě Nejlepší provozovna v Bílině 2021. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

100 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina, jako obdarovaným a                   , jako 
dárcem, ve výši 4.000 Kč na pořízení tomboly na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

101 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a Severočeskými doly, a. s., se 
sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí daru 
movité věci – opotřebovaného nákladního vozidla TOYOTA HILUX 2.5, rok výroby 2008, 
VIN: AHTFR29G507021416 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Bílina. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 

102 
Žádost              o bezplatné poskytnutí prostor Kulturního domu Fontána na pořádání 
maturitního plesu, který se uskuteční 22.04.2022. 

103 
Zapojení fondu investic pro Centrální školní jídelnu Bílina, příspěvková organizace, ve výši 
325.000 Kč na pořízení nového výtahu na potraviny, na základě žádosti ředitelky. 

104 
Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2022 dle předložených přehledů 
odpisovaného majetku v celkové výši 990.500 Kč takto: 
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace ve výši 83.000 

Kč, 
b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, ve výši 103.000 Kč, 
c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, ve výši 52.000 Kč, 
d) Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 

193.300 Kč, 
e) Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 

176.000 Kč, 
f) Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 83.000 

Kč, 
g) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, ve výši 86.000 Kč, 
h) Základní umělecká škola Gustava Waltera ve výši 20.000 Kč, 
i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, ve výši 194.200 Kč. 

105 
Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Sídliště Za Chlumem 
820/33, Bílina, o celkové výměře 76,87 m2 pro využití jako provozovna. 

106 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 420 ze 12.05.2016 mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu A. Sovy 622–624 jako nájemcem, 
kdy předmětem dodatku je pronájem části pozemku p. č. 1683/1 (ostatní plocha/zeleň) 
o výměře 171 m2, části pozemku p. č. 1683/53 (ostatní plocha/zeleň) o výměře 34 m2 a části 
pozemku p. č. 1683/92 (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře 7 m2, vše v k. ú. Bílina, 
za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, 
tj. 1.060 Kč/rok. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

107 
Smlouvu o nájmu pozemku č. 461 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Společenstvím 
vlastníků jednotek domu A. Sovy 625–626 jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je 
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pronájem části pozemku p. č. 1683/1 (ostatní plocha/zeleň) o výměře 800 m2 v k. ú. Bílina 
za účelem oplocení bytového domu na adrese A. Sovy č. p. 625–626, Teplické Předměstí, 
za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, 
tj. 4.000 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

108 
Smlouvu o nájmu pozemku č. 460 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Společenstvím 
vlastníků jednotek domu A. Sovy 627–629 jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je 
pronájem části pozemku p. č. 1683/1 (ostatní plocha/zeleň) o výměře 1.080 m2 v k. ú. Bílina 
za účelem oplocení bytového domu na adrese A. Sovy č. p. 627–629, Teplické Předměstí, 
za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, 
tj. 5.400 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

109 
Ukončení smlouvy č. 646 o nájmu prostor sloužících podnikání na adrese Sídliště 
Za Chlumem 820/33, Bílina o celkové výměře 76,87 m2 uzavřené s                   
       dohodou ke dni 28.02.2022. Podpisem dohody pověřuje starostku města. 

110 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací „Novostavba správního 
objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka na p. p. č. 1916/1, 1916/2, 1915/4, 
1916/34 a 1916/35 v k.ú. Bílina – část č. 2 STAVBA“ z 29.07.2021 ve znění dodatku č. 1 
z 30.11.2021 uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem a společností AMP 
Chomutov, a. s., Pražská 720/31, Chomutov, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 2 je 
snížení ceny díla o hodnotu změny závazku (hodnota méněprací) o částku ve výši 43.921,82 
Kč bez DPH (53.145,40 Kč vč. DPH), kdy celková cena za provedení díla podle rozpočtu je 
9.901.403,62 Kč bez DPH (11.980.698,38 Kč vč. DPH) a zároveň změna termínu pro 
dokončení díla do 30.08.2022. Podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pověřuje starostku 
města. 

111 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, 
dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti na správní objekt tenisových 
kurtů Kyselka, Bílina, uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem a Ing. arch. Janem 
Hellerem, Hradec Králové – Kukleny, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 2 je 
prodloužení termínu pro odevzdání díla do 31.05.2022. Podpisem dodatku č. 2 pověřuje 
starostku města. 

112 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/68 na projektovou dokumentaci (PD), zpracování 
dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP), dokumentace pro provedení 
stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti na akci „Vybudování hasičské zbrojnice pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů“, uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností REMIUMA, s. r. o., Praha, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je 
prodloužení termínu dokončení díla, a to do 28.02.2022. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku. 

113 
Smlouvu o dílo na poskytnutí služeb pro zajištění průběžné aktualizaci dat územně 
analytických podkladů v roce 2022 v rozsahu správního území ORP Bílina mezi městem 
Bílina jako objednatelem a společnosti T-MAPY, s. r. o., jako zhotovitelem. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 

114 
Dohodu o úhradě nákladů souvisejících s odstraněním reklamovaných vad díla 
a odstraněním uplatněných vad díla „Rozvoj MKDS-Bílina, část 1: Kamery a zvukové 
senzory“ mezi Mark2 Corporation Czech, a. s., jako zhotovitelem a městem Bílina jako 
objednatelem. Podpisem dohody pověřuje starostku města. 



Usnesení rady města z 22.02.2022   6 

115 
Příkazní smlouvu mezi společností GATUM Advisory, s. r. o., jako příkazníkem a městem 
Bílina jako příkazcem, jejímž předmětem je zajištění odborných konzultačních, facilitačních 
a projektových služeb v rámci rozvoje konceptu Smart City Bílina. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 

116 
Zařazení opravy chodníku v ulici Alšova od bytového domu čp. 228 k napojení na ulici 
Aléská u bytového domu čp. 230, Bílina, do plánovaných oprav chodníků v roce 2022. 

117 
Inominátní smlouvu mezi městem Bílina jako stavebníkem a regionálním muzeem Teplice, 
příspěvková organizace, k provedení archeologického dohledu a výzkumu v průběhu 
realizace díla „Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění 
komunálních odpadů ve městě Bílina“ umístěného na rohu ulic Komenského a Radniční. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

118 
Podání žádosti o grant do programu Oranžové hřiště Nadace ČEZ na kompletní rekonstrukci 
dětského hřiště v Mateřské škole M. Švabinského. 

119 
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2022 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele dle směrnice 
č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14 – Výjimky u veřejných zakázek 
I.–III. kategorie odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli na provádění elektroinstalačních 
prací v budovách Městského úřadu Bíliny, mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností Stanislav Tejček,                         , jako zhotovitelem. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 

120 
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2022 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele dle směrnice 
č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14 – Výjimky u veřejných zakázek 
I.–III. kategorie odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli na provádění podlahářských 
prací v budovách Městského úřadu Bíliny, mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností Ing. Antonín Fuhrmann,                        jako zhotovitelem. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 

121 
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2022 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele dle směrnice 
č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14 – Výjimky u veřejných zakázek 
I.–III. kategorie odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli na provádění truhlářských prací 
v budovách Městského úřadu Bíliny, mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
Ing. Antonín Fuhrmann Antonín,                        jako zhotovitelem. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 

122 
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2022 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele, dle směrnice 
č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14 – Výjimky u veřejných zakázek 
I.–III. kategorie odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli na provádění malířských prací 
v budovách Městského úřadu Bíliny, mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
Pavel Löv,                          , jako poskytovatelem. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
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123  
Směrnici č. 1/2022 o nájemném z prostor sloužících podnikání, kterou se určuje výše 
nájemného z prostor sloužících podnikání výši 260 Kč/m2/rok, s účinností dnem schválení. 
 
124  
Směrnici č. 1/2022 – poskytování placených služeb Městských technických služeb Bílina, 
s účinností od 01.03.2022. 
 
 

III. rozhodla 
 
125  
Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění havarijního stavu 
budovy lázní Kyselka, Bílina – část č. 2 – Úpravy přilehlých ploch hlavní lázeňské budovy za 
účelem odvodnění“ účastníka PP–servis Plzeň, s. r. o., U Velkého rybníka 688/35, Plzeň, dle 
§ 48 odst. 2 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
126  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), s názvem „Zajištění havarijního stavu budovy 
lázní Kyselka, Bílina – část č. 2 – Úpravy přilehlých ploch hlavní lázeňské budovy za účelem 
odvodnění“ je nabídka společnosti AURUM BUILDING, s. r. o., Pětikozly 34, Pětikozly. 
Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka společnosti 
VOBAS, s. r. o., Prokopa Holého 2005, Most. 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. 
 
127  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávanou ve smyslu 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k akci „Analýza vybraných 
procesů Městského úřadu Bílina vč. návrhu optimalizace“, která je součástí projektu 
spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost, je nabídka společnosti MIM 
Consulting, s. r. o., Jeremenkova 1171/102b, Praha. Druhou v pořadí je nabídka společnosti 
HCM COMPUTERS, s. r. o., Vranovská 864/104, Brno. 
 
128  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 
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 akci 
„Mobiliář – vnitřní vybavení místností novostavby správního objektu s bytovou jednotkou pro 
objekt koupaliště Kyselka, Bílina“, s úpravami dle připomínek členů rady města. 
 
129  
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 
„Doplnění a oprava lavic na letním kině Kyselka, Bílina“. 
 
130  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 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 
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v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na akci 
„Revitalizace proluky vedle ZUŠ Mírové náměstí, Bílina“, s úpravami dle připomínek členů 
rady města. 
 
131  
Navýšit sazbu nájemného z prostor sloužících podnikání v majetku města Bíliny o inflační 
koeficient 3,8 % na 260 Kč/m2/rok, s účinností od 01.04.2022, a tuto sazbu zveřejnit. 
 
 

IV. jmenuje 
 
132  
Martina Fouska (ANO) členem pracovní skupiny pro eliminaci sociálně nežádoucích jevů. 
 
 

V. ruší 
 
133  
Usnesení rady města č. 1328 z 11. prosince 2018, kterým byla starostka města pověřena 
zplnomocněním paní Dany Sáblové, pracovnice odboru nemovitostí a investic, k zastupování 
města Bíliny při uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlastnictví města Bíliny. 
 
 

VI. pověřuje 
 
134  
Starostku města zplnomocněním Ing. Vladimíry Kebrtové, vedoucí oddělení správy majetku 
odboru nemovitostí a investic, k zastupování města Bíliny při uzavírání smluv o nájmu bytů 
ve vlastnictví města Bíliny. 
 
135  
Ing. Vladimíru Kebrtovou tajemnicí bytové komise, z důvodu ukončení pracovního poměru 
zaměstnankyně, která tajemnici komise vykonávala doposud. 
 
136  
Vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví vyplněním dotazníku zaslaného 
Ústeckým krajem týkající se potřebnosti sociálních služeb na území města. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
137  
Rozpočtové opatření č. 20/2022 – navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku ve výši 668.600 Kč přijetím části neinvestiční dotace na podporu 
sociálních služeb v roce 2022. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb 
Pečovatelskou službou Bílina v roce 2022. 
 
138  
Rozpočtové opatření č. 21/2022 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče 
ve výši 1.786.500 Kč na kalendářní rok 2022. 
 
139  
Rozpočtové opatření č. 23/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu mzdových prostředků na pečovatelskou službu z kapitoly 08 – odbor správní 
a vnitřních věcí do kapitoly 22 – odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví, v celkové výši 
6.040.000 Kč. 
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140 
Rozpočtové opatření č. 24/2022 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
z přebytku hospodaření ve výši 30.000.000 Kč na financování rekonstrukce pivovaru. 

141 
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, za podmínek stanovených 
městskou architektkou na vzhled hlavní stavby. Pro město Bílinu bude zřízeno právo zpětné 
koupě na dobu 5 let a předkupní právo. Prodej pozemků bude realizován dle podmínek 
uvedených v platných pravidlech pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny. 

142 
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, za cenu obvyklou, stanovenou na základě 
znaleckého posudku. Geometrický plán na oddělení pozemku nechá zhotovit žadatel. Kupní 
cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemků. 

143 
Záměr prodeje pozemku p. č. 2164/1 o výměře 838 m2 v k. ú. Bílina, za minimální cenu 
650 Kč/m2, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 37256-006/2022 AC-OC, která 
bude navýšena o podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 3.000 Kč, o podíl na úhradě 
za zhotovení znaleckého posudku ve výši 2.622 Kč a dále navýšena o náklady spojené 
s prodejem pozemku ve výši 2.000 Kč. Prodej pozemku bude realizován dle podmínek 
uvedených v aktualizovaných pravidlech pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny. 

144 
Záměr prodeje pozemku p. č. 269/361 o výměře 897 m2 v k. ú. Bílina odděleného z pozemku 
p. č. 269/191 a pozemku p. č. 269/277 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu 
č. 3234-240/2021 vyhotoveného společností Gea-geo, s. r. o., minimálně za cenu obvyklou, 
stanovenou na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem pozemku. Prodej pozemku bude realizován dle podmínek uvedených v platných 
pravidlech pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny. 

145 
Záměr prodeje pozemku p. č. 2165/1 o výměře 850 m2 v k. ú. Bílina, za minimální cenu 
650 Kč/m2, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 37256-006/2022 AC-OC, která 
bude navýšena o podíl na úhradě za geometrický plán ve výši 3.000 Kč, o podíl na úhradě 
za zhotovení znaleckého posudku ve výši 2.622 Kč a dále navýšena o náklady spojené 
s prodejem pozemku ve výši 2.000 Kč. Prodej pozemku bude realizován dle podmínek 
uvedených v aktualizovaných Pravidlech pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny. 

146 
Záměr směny pozemku p. č. 2372/287 o výměře 163 m2 za pozemek p. č. 2372/299 
o výměře 26 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 2.178 Kč a dále 
navýšena o náklady spojené se směnou pozemků 685 Kč, s tím, že rozdíl bude finančně 
vypořádán za cenu 75.083 Kč. 

147 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                          jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1090/3 o výměře 24 m2 v k. ú. 
Bílina, za cenu obvyklou 8.100 Kč stanovenou na základě znaleckého posudku 
č. 3497/2022, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 200 Kč. Celková 
kupní cena činí 8.300 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
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148 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                           
                   jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
2430/3 (trvalý travní porost) o výměře 9 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2430/4 (ostatní 
plocha/jiná plocha) o výměře 9 m2 v k. ú. Bílina oba oddělené z pozemku p. č. 2340 v k. ú. 
Bílina na základě geometrického plánu č. 3179-11/2021, za cenu obvyklou 9.000 Kč určenou 
na základě znaleckého posudku č. 40/4180/2021, navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitosti ve výši 200 Kč. Celková kupní cena činí 9.200 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 

149 
Kupní smlouvu mezi společností Lesy Sever, s. r. o., jako prodávajícím a městem Bílina jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 782 o výměře 461 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 2, pozemku p. č. 783 o výměře 2 817 m2, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, pozemku p. č. 784/1 o výměře 4 316 m2, jehož součástí je stavba č. p. 228, 
pozemku p. č. 785 o výměře 3 236 m2, jehož součástí je stavba č. p. 1, pozemku p. č. 804/5 
o výměře 61 m2 vše v k. ú. Bílina za celkovou kupní cenu 2.400.500 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

150 
Směnnou smlouvu mezi městem Bílina a                                , kdy předmětem 
smlouvy je směna pozemku p. č. 2372/285 o výměře 202 m2 v k. ú. Bílina za pozemek 
p. č. 2372/294 o výměře 8 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2372/295 o výměře 4 m2 
v k. ú. Bílina. Pan Ing. František Poživil uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných 
nemovitostí, tj. 190 m2, kdy pozemky byly oceněny znaleckým posudkem na částku 
500 Kč/m2. Doplatek činí 95.000 Kč s tím, že konečná cena je navýšena o náklady spojené 
se směnou nemovitostí ve výši 6.023 Kč, tj. celkem 101.023 Kč. Podpisem směnné smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 

151 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a Městskými 
technickými službami, příspěvková organizace, jako nabyvatelem, kdy předmětem 
bezúplatného převodu je DiscGolfové hřiště v celkové pořizovací hodnotě 187.998 Kč 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

152 
Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina 
uzavřené 23.12.2020, kterým dochází k úpravě přílohy č. 1 - majetek předaný do správy 
hospodaření, v bodě d) středisko veřejné zeleně – zahradnictví, z důvodu rozdělení pozemků 
novým geometrickým plánem. Podpisem doporučuje pověřit starostku města. 

153 
Smlouvu o poskytnutí části neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 2022 
v rámci rozpočtového provizoria ČR mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace 
a městem Bílina jako příjemcem dotace ve výši 668.600 Kč. Dotace je určena na 
poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina v roce 2022. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 

154 
Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a dohodu o započtení pohledávek 
mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, kdy předmětem 
smlouvy je poskytnutí příplatku ve výši 2.924.995,42 Kč na pořízení nového ultrazvuku, 
pořízení 20 ks elektrických lůžek na LDN a na nákup klimatizací do ordinací. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

155 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.918.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem dotace 
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na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2022. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
156  
Smlouvu 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 městem Bílina jako poskytovatelem dotace a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 
 
157  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč, ze schváleného rozpočtu 
města mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, 
příspěvková organizace jako příjemcem, na pořízení nových učebních pomůcek – 
robotických stavebnic a dalšího příslušenství k výuce informatiky na gymnáziu v Bílině v roce 
2022, na základě žádosti ředitele gymnázia. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 
 
158  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem SanDoMon Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
159  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.100.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Atletický klub Bílina jako příjemcem na 
podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
160  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 110.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem ČSS, z. s., sportovně střelecký klub Bílina, jako 
příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
161  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem Foosball Severní Čechy, z. s., jako příjemcem na 
podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
162  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.400.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Fotbalový klub Bílina, z. s., jako příjemcem na 
podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
163  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem Klub rybolovné techniky Bílina, z. s., jako příjemcem 
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na podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
164  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s., jako příjemcem na 
podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
165  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem P. S. AVZO TSČ ČR – Bílina jako příjemcem na 
podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
166  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem PRO-AKTIV, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
167  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.650.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Draci Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
168  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 350.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem SK Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
169  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem SK FAVORIT Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
170  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.100.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem SK HC Draci Bílina, z. s., jako příjemcem na 
podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
171  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 390.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., jako příjemcem na 
podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
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172 
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 135.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s., jako 
příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

173 
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 265.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA, z. s., 
jako příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

174 
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 140.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem Tělocvičná jednota Sokol Bílina jako příjemcem na 
podporu činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 

175 
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem AKB GYM BÍLINA, z. s., jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 

176 
Odpis nedobytné pohledávky za               ve výši 119.892,50 Kč za nezaplacené zbylé 
dlužné nájemné z důvodu ukončeného dědického řízení. 

177 
Odpis nedobytné pohledávky za                ve výši 25.504 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

178 
Odpis nedobytné pohledávky za                          ve výši 58.505 Kč za 
nezaplacené nájemné restaurace na zimním stadionu v Bílině za období leden až květen 
2009, z důvodu nevymahatelnosti. 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 

179 
Žádost společnosti Výtahy Vaněrka, s. r. o., o odpuštění části vyměřené sankce za akci 
„Vestavba výtahu – základní umělecká škola a knihovna Bílina“ ve výši 209.949,90 Kč. 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 

180 
Usnesení zastupitelstva města č. 245 z 15.12.2021, kterým byla schválena kupní smlouva 
mezi městem Bílina jako prodávajícím a                          jako kupujícím, kdy 
předmětem smlouvy byl prodej pozemku p. č. 1676/2 o výměře 4 019 m2 v k. ú. Bílina, 
za cenu dle obálkové metody ve výši 1.853.724 Kč. Cena nemovitosti měla být navýšena 
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o náklady spojené s prodejem nemovitosti. Podpisem kupní smlouvy byla pověřena starostka 
města. 

181 
Usnesení zastupitelstva města č. 147 z 23.06.2021, kterým byl schválen záměr prodeje 
pozemku p. č. 1676/2 o výměře 4 019 m2 v k. ú. Bílina, minimálně za cenu obvyklou 
1.302.850 Kč, určenou na základě znaleckého posudku č. 77/841/2021 vyhotoveného 
společnosti ESTIMATES Consulting s. r. o., Mírové náměstí 3057, Teplice, navýšenou 
o náklady spojené s prodejem pozemku (úhrada nákladů za vyhotovení znaleckého posudku 
a vyhotovení kupní smlouvy) s tím, že bude navrhnuta změna územního plánu tak, aby byl 
pozemek využitelný pro potřeby Městských technických služeb Bílina. 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zvolit 

182 
                                                                                  
                                                              přísedícími Okresního 
soudu v Teplicích, pro volební období 2022-2026, 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 

183 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                    ve výši 58.505 Kč 
za nezaplacené nájemné restaurace na zimním stadionu v Bílině za období leden až květen 
2009. 

184 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                ve výši 25.504 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb. 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 

185 
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města, Ing. Lucie Ječmenové, Mgr. Aleše 
Tallowitze a pana Daniela Hendrycha, včetně odpovědí na jednotlivé dotazy. 

186 
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2021. 

187 
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. 

188 
Průběžnou 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. 
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189  
Žádost společnosti JTH Idea, a. s., o zpětvzetí žádosti o pořízení změny Územního plánu 
Bílina zkráceným postupem dle § 55a - § 55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavebního zákona“) na pozemky 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. 7881. 
 
 

XIII. bere na vědomí 
 
 
190  
Informaci sdružení Lungta o 63. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a zároveň 
rozhodla o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky 
na budově městského úřadu 10.03.2022. 
 
191  
Návrh memoranda o spolupráci ve věci rozvoje bezpečnostního a datového koridoru 
Ústeckého kraje a souhlasí se zapojením města do předběžných jednání při přípravě 
memoranda. 
 
192  
Záměr společnosti KLING BOHEMIA, s. r. o., vybudovat na rohu ulic 5. května a Spojovací 
areál s polyfunkční budovou s myčkou osobních automobilů. 
 
193  
Oznámení o převodu části závodu společností Haskoning DHV Czech Republic, s. r. o., se 
sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8, na společnost Ateliér Cihlář-Svoboda, s. r. o., se sídlem 
Na Máchovně 1610, Beroun–Město, Beroun, a souhlasí s převodem závazků. Podpisem 
souhlasu pověřuje starostku města. 
 
194  
Výroční zprávu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílina za rok 2021 předloženou vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí. 
 
195  
Informaci odboru nemovitostí a investic o nejvýhodnější nabídce na zajištění nákupu energií 
na komoditní burze pro období 2023-2024 společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a. s., Rybná, Praha 1, s částkou 23.850 Kč bez DPH (28.858,50 vč. DPH). 
 
196  
Plnění usnesení č. 1377 z 19.12.2017 a č. 40 z 30.01.2018 ve věci provádění pravidelných 
kontrol bytů na území města Bíliny. 
 
197  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, kdy tímto 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. 
 
198  
Splnění usnesení rady města č. 1117 z 20.10.2020, kterým uložila tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru dopravy přípravou samostatné smlouvy, která bude řešit 
konkrétní podmínky pro držení a užívání speciální parkovací karty města Bíliny, v souladu s 
nařízením města č. 1/2020 dle návrhu nového nařízení, kterým se pro účely organizování 
dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním. 
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199  
Splnění usnesení rady města č. 204 z 23.02.2021, kterým uložila vedoucímu odboru dopravy 
zajistit návrh dodatku č. 3 ke stávající smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti. Předmětem dodatku je navrhovaná fixace výše referenční tržby na období let 
2021–2022 a navýšení dopravního výkonu. 
 
200  
Průběžné informace o stavu investiční akce – opravy chodníků v roce 2022. 
 
201  
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině. 
 
202  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic pro 
rok 2022. 
 
203  
Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
204  
Vyhodnocení participace zpracovaného v rámci projektu realizovaného Národní sítí zdravých 
měst ČR s názvem „Zdravá města, obce a regiony – síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci 
v územní veřejné správě“ – sub-aktivity k tématu PARTICIPACE a zároveň souhlasí 
s realizací doporučení z uvedeného dokumentu, která bude město Bílina využívat nejméně 
do 30.06.2024. 
 
205  
Informaci starostky města k možnosti aplikace zákona č. 327/2021 Sb., tzv. zákona 3x 
a dost! a zároveň souhlasí se zrušením komise pro projednávání přestupků. 
 
206  
Informaci vedení města o situaci na Základní škole Za Chlumem. 
 
207  
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o doplnění a výměně cedulí s názvy ulic 
ve městě Bílina. 
 
208  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za rok 2021 
a plnění příjmů za toto období. 
 
209  
Informaci odboru nemovitostí a investic o doručených žádostech o prodej nemovitých věcí 
v ul. M. Švabinského v Bílině. 
 
210  
Informaci odboru nemovitostí a investic o nabídce rodiny Lobkowiczovi na výkup pozemků 
dle předloženého seznamu. 
 
211  
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o přijatých peticích a stížnostech v roce 
2021. 
 
212  
Zápis z jednání sportovní komise z 14.02.2022. 
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213  
Zápis z jednání komise pro kulturu a školství z 12.01.2022 a 07.02.2022. 
 
214  
Zápis z jednání komise pro místní média z 17.01.2022. 
 
215  
Zápis č. 1 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 12.01.2022. 
 
216  
Zápis č. 2 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 14.02.2022. 
 
217  
Zápis z jednání komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch z 24.01.2022. 
 
218  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 
 
219  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kancelář úřadu. 
 
220  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
221  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 
 

 
 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

I. bere na vědomí 
 
222  
Informace ke smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a dohoda o započtení 
pohledávek mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, kdy 
předmětem smlouvy je poskytnutí příplatku ve výši 2.924.995,42 Kč na pořízení nového 
ultrazvuku, pořízení 20 ks elektrických lůžek na LDN a na nákup klimatizací do ordinací. 
Zároveň pověřuje starostku města (v případě schválení smlouvy o poskytnutí příplatku mimo 
základní kapitál zastupitelstvem města) podpisem návrhu jediného společníka na poskytnutí 
příplatku mimo základní kapitál a jeho zasláním jednatelce společnosti. 
 

II. ukládá 
 
223  
Jednatelce společnosti, v návaznosti na předloženou tabulku rozklíčování navýšení 
mzdových nákladů na II. pololetí 2021, upřesnit jednotlivé souhrnné položky tak, aby byly 
částky uvedeny po jednotlivých osobních číslech zaměstnanců s uvedením pracovní pozice 
a střediska, a to do 01.03.2022. 

 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová    
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková 
místostarostka města 

 


