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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 7. schůze v roce 2022, 
konané 22. března 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. schvaluje 

 
 
244  
Rozpočtové opatření č. 25/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 350.000 Kč, z oddílu § 64–09 DINA na oddíl 
§ 36–12 „Oprava fasády domu Mírové náměstí 71“. 
 
245  
Rozpočtové opatření č. 30/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 45.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64–09, pol. 
5901 na odd. § 35–25, pol. 5223 (azylové domy). 
 
246  
Rozpočtové opatření č. 31/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 17.000 Kč, z odd. § 64–09, 
pol. 5901 na odd. § 43–37, pol. 5339 a smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
17.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a organizací Podkrušnohorské 
domovy sociálních služeb Dubí –Teplice, p. o, jako příjemcem dotace, na projekt „Kulturní 
akce pro seniory“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
247  
Rozpočtové opatření č. 32/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 48.000 Kč, z odd. § 64–09, 
pol. 5901 na odd. § 43–37, pol. 5339 a smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
48.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Domovem důchodců Bystřany, p. o., 
jako příjemcem, na projekt „Tematická výmalba“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
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248  
Rozpočtové opatření č. 33/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 12.000 Kč, z odd. § 64–09, 
pol. 5901 na odd. § 35–43, pol. 5229, na projekty spolku Fokus, z. s., "Sociální rehabilitace 
Teplice" a "Centrum duševního zdraví". 
 
249  
Rozpočtové opatření č. 35/2022 – přijetí průtokové dotace pro Dům dětí a mládeže Bílina, 
p. o., z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na realizaci projektu „Příměstské tábory DDM 
Bílina“ ve výši 27.630,51 Kč a zároveň navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, p. o., 
o tuto průtokovou dotaci. 
 
250  
Rozpočtové opatření č. 36/2022 – přijetí průtokové dotace pro Základní školu Bílina, 
Za Chlumem 824, okres Teplice, p. o., od Ústeckého kraje na projekt „Podpora 
polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ ve výši 367.054,61 Kč a zároveň navýšení 
rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, p. o., o tuto průtokovou 
dotaci. 

251  
Rozpočtové opatření č. 37/2022 – přijetí průtokové dotace pro Mateřskou školu Bílina, 
M. Švabinského 664, p. o., z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Operační program 
potravinové a materiální pomoci na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 
chudobou ve školách“ ve výši 69.566,70 Kč a zároveň navýšení rozpočtu Mateřské škole 
Bílina, M. Švabinského 664, p. o., o tuto průtokovou dotaci. 
 
252  
Smlouvu o spolupráci při prodeji vstupenek mezi městem Bílina, Kulturní centrum Bílina, 
organizační složka města, jako pořadatelem, a společností TICKETSTREAM, s. r. o., 
náměstí Bratří Synků 1748/17, Praha 4 – Nusle, jako prodejní sítí. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
253  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a církevní organizací Oblastní charita Most, jako příjemcem dotace 
na projekt „Azylový dům Duchcov 2022“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
254  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a církevní organizací Oblastní charita Most, jako příjemcem dotace 
na projekt „Noclehárna Duchcov 2022“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
255  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a spolkem Fokus Labe, z. s., jako příjemcem dotace na projekt 
„Sociální rehabilitace Teplice“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
256  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a spolkem Fokus Labe, z. s., jako příjemcem dotace na projekt 
„Centrum duševního zdraví Teplice“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
257  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina, jako 
poskytovatelem a Spolkem obnovení a záchrana památek v Bílině a okolí, jako příjemcem, 
na projekt Bořeňská zahrada v roce 2022, na základě podané žádosti. Bude hrazeno 
z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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258 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Hornickou společností podkrušnohorské oblasti, z. s., jako příjemcem, 
na podporu hornických tradic na bílinsku v roce 2022, na základě podané žádosti. Bude 
hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

259 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 22.693 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Ženy nejen v sedu Bílina, z. s., jako příjemcem na provoz dílny 
sídlící na adrese Čapkova 859, Bílina, v roce 2022, na základě podané žádosti. Bude 
hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

260 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací Bílina, jako příjemcem 
na rybářské závody, které se konají v termínu od 20.05.2022 do 22.05.2022, na základě 
podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 

261 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Pohádkový les Bílina, z. s., jako příjemcem, na náklady spojené 
s povrchovou úpravou, instalací a údržbou soch v Pohádkovém lese v Bílině v roce 2022, 
na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

262 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a církevní organizací Oblastní charita Most, jako příjemcem na projekt 
„Azylový dům pro muže a ženy v Oseku“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

263 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina, jako 
poskytovatelem a Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, příspěvková organizace, jako 
příjemcem, na chov zvířete tučňák brýlový, tj. na ochranu zvířat a jejich zdraví. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 

264 
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700101269_1/VB, týkající se stavby pod označením 
„REKO MS Bílina – Antonína Sovy + 1“, která se dotkne pozemků p. č. 1186/1, 1683/1, 
1683/6, 1683/14, 1683/15, 1683/31, 1683/53, 1683/54, 1683/55, 1683/57, 1683/81, 1683/82, 
1683/91 a 1683/92, vše v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou povinnou 
a společností GasNet, s. r. o., jako stranou oprávněnou. Věcné břemeno se sjednává 
na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu ve výši 
259.152,60 + 21 % DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

265 
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900112534_1/VB mezi městem Bílina jako stranou 
povinnou a společností GasNet, s. r. o., jako stranou oprávněnou a                    
               jako investory stavby. Jedná se o stavbu pod označením „ROZ, Bílina–
Seifertova, NTL plynovodní přípojka pro čp. 11/20“, která se dotkne pozemku p. č. 127/1 
v k. ú. Bílina, Věcné břemeno se sjednává 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 3.900 Kč + 
DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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266 
Smlouvu č. 4102540298 mezi městem Bílina, jako poskytovatelem a společností ČEZ 
Teplárenská, a. s., jako objednatelem, jejímž předmětem je reklama a propagace společnosti 
formou reklamní plachty umístěné na objektu Kulturního domu Fontána, Za Chlumem 823, 
Bílina, v období od 01.06.2022 do 31.05.2023. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

267 
Smlouvu o poskytování ochranných a bezpečnostních služeb s využitím pultu centralizované 
ochrany mezi městem Bílina, jako poskytovatelem a                                
                        , jako objednatelem, jejímž předmětem je zajištění služeb v oblasti 
ostrahy majetku prostřednictvím elektronického zabezpečovacího systému instalovaného 
v objektu                             . Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

268 
Smlouvu o výpůjčce č. 11322701 mezi městem Bílina, jako vypůjčitelem a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, jako půjčitelem, jejímž předmětem je umístění květinových porostů na pozemku 
p. č. 1728/1 a 3144/7 v k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 01.04.2022 
do 31.03.2030. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

269 
Dílčí smlouvu k rámcové smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na kompenzační 
opatření prováděná v rámci programu „Pomáháme kraji“ uzavřenou 21.07.2021 mezi 
městem Bílina, jako příjemcem a Severočeskými doly, a. s., jako poskytovatelem, jejímž 
předmětem je poskytnutí účelové dotace na pořízení nového zdroje vytápění v celkové výši 
300.000 Kč, tj. 100.000 Kč na každou vyhovující žádost. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

270 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování servisních služeb SS/0642016/JG provozování pultu 
centralizované ochrany mezi městem Bílina, jako objednatelem a NAM system, a. s., jako 
poskytovatelem, jehož předmětem je úprava přílohy č. 1 servisní smlouvy – navýšení 
dodávaných služeb o ovladač protokolu Surgard a podporu zařízení sia a zrušení ovladače 
Driver SMS pro příjem SMS. Podpisem dodatku č. 3 pověřuje starostku města. 

271 
Žádost                       o udělení souhlasu, v souladu s čl. 4 obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, 
a to s umísťováním předmětů sloužících k odpočinku a rekreaci (lavice, lavičky, židle), 
na veřejných prostranstvích v místě trvalého bydliště žadatelky, tj. před vchodem         
   , v období od 01.04.2022 do 31.10.2022. Předměty sloužící k odpočinku a rekreaci 
budou na veřejném prostranství umístěny pouze v době přítomnosti majitele souhlasu 
a z veřejného prostranství budou odstraněny nejpozději do 22:00 hod., kdy nastává noční 
klid. Tento souhlas je vydáván s ohledem na to, že výše uvedená žadatelka má trvalé 
bydliště na adrese            , je vlastníkem bytu na této adrese, má nájemní smlouvu 
na dobu neurčitou, minimálně však na dobu 1 roku, u této město Bílina neeviduje 
neuhrazené platby. Odbor dopravy – úsek správní činnosti a Městská policie v Bílině nemá 
u dané osoby v evidenci žádný záznam o spáchaném přestupku. V případě, kdy dojde 
ze strany výše uvedené žadatelky k porušení podmínek, za kterých je daný souhlas udělen 
(tj. trvalé bydliště, vlastnictví bytu, uhrazené pohledávky, nespáchání přestupku), tento 
souhlas pozbývá účinnosti k datu porušení dané podmínky. 

272 
Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Reussova 160, Bílina 
Kyselka, k. ú. Bílina, parcela č. 1953 o celkové výměře 34,50 m2 pro účel využití jako 
kancelář ostrahy za nájemné dle platné směrnice č. 1/2022 o nájmu z prostor sloužících 
podnikání. 
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273 
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou Pečovatelskou službou Bílina           
            . 

274 
Návrh vedoucí Informačního centra Bílina a stanovuje výši vratné zálohy na zapůjčení 
1 disku na hru Discgolf v částce 300 Kč, půjčovné 1 disku na hru Discgolf v částce 20 Kč, 
prodejní cenu za 1 disk na hru Discgolf ve výši 290 Kč, výši vratné zálohy na zapůjčení 
figurek na hru Šachy nebo Dáma v částce 300 Kč, půjčovné figurek na hru Šachy nebo 
Dáma 20 Kč. 

275 
Odpis 19 kusů stolních kalendářů v celkové hodnotě 2.059,904 Kč vč. DPH a 34 kusů 
turistických nálepek v celkové hodnotě 224,74 Kč včetně DPH, na základě žádosti vedoucí 
Informačního centra Bílina. 

276 
Memorandum o spolupráci mezi městem Bílina a Ústeckým krajem, jehož cílem je vytvoření 
bezpečnostního a datového koridoru celého Ústeckého kraje. Podpisem memoranda 
pověřuje starostku města. 

277 
Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality 2022 
Ministerstva vnitra ČR na projekty „Bílina – Asistenti prevence kriminality – 2022“, „Bílina – 
Rozšíření MKDS o kamerové body – 2022“, Bílina – Víkendové pobyty OSPOD – 2022“ 
a „Bílina – Domovník – preventista – 2022“. 

278 
Podání žádosti o příspěvek na vytvoření tří pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání evidovaných Úřadem práce ČR pro 
projekt prevence kriminality „Terénní pracovník prevence kriminality 2022“ a zároveň 
uzavření dohody mezi Úřadem práce ČR a městem Bílina o poskytnutí finančních prostředků 
na uvedený projekt. Podpisem dohody pověřuje starostku města. 

279 
Předfinancování akce „Bílina – Rozšíření MKDS o kamerové body – 2022“ z rozpočtu města 
a financování vlastního podílu na akci ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů projektu 
v případě, že žádost o dotaci bude schválena. 

280 
Aktualizovaná „Pravidla č. 1/2021 pro povolování výkopů na pozemcích ve vlastnictví města 
Bílina“, kdy zároveň schvaluje aktualizovaný přehled místních komunikací, které tímto 
získávají statut tzv. „chráněné komunikace“, a to po dobu 10 let. 

281 
Zařazení opravy chodníku v ulici Bílinská podél silnice I/13 a v Sídlišti za Chlumem od 
objektu ČEZ Teplárenská, a. s., ke křižovatce v ul. Čsl. armády do plánovaných oprav 
chodníků v roce 2022. 

282 
Zahájení přípravy zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku datové platformy města 
pro potřeby zajištění energetického managementu a facility managementu (správy majetku) 
města Bílina. 

283 
Organizační řád Městského úřadu Bílina, včetně organizačního schématu Městského úřadu 
Bílina, s platností od 01.04.2022. 
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284  
Výjimku ze směrnice č. 3/2021 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro Základní 
školu, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, p. o., Základní školu, Bílina, Aléská 270, okres 
Teplice, p. o. a pro Základní školu, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, p. o., na pořízení 
IT techniky z finančních prostředků MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, 
komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace – Digitální propast a Digitální 
učební pomůcky, na základě žádostí ředitelek základních škol s tím, že firmy budou osloveny 
napřímo z důvodu zajištění nejnižších možných cen na trhu. 
 
285  
Zahraniční pracovní cestu do Moloka a Tampere ve Finsku, na výjezdního zasedání 
Sdružení komunálních služeb, v termínu od 15.06.2022 do 18.06.2022, za účasti Ing. Olgy 
Roučkové, ředitelky Městských technických služeb Bílina. 
 
286  
Zahraniční pracovní cestu – studijní cestu do Polska, kterou pořádají Severočeské doly, 
a. s., v termínu od 31.05.2022 do 02.06.2022, s pobytem v zahraničí od 01.06. 
do 02.06.2022, za účasti Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města a Ing. Marcely 
Dvořákové, místostarostky města. 
 

II. souhlasí 
 
287  
S instalací kamerového systému se záznamem ve společných (veřejných) prostorách 
Základní školy Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, p. o., dle žádosti ředitelky školy, 
za předpokladu, že provoz kamerového systému bude v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 
 
288  
S napojením objektů ve vlastnictví města Bíliny do optické sítě. Podpisem souhlasů pověřuje 
vedoucí oddělení správy majetku, Ing. Vladimíru Kebrtovou. 
 
289  
Se souhrnným plánem sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina – 
aktualizace prosinec 2021 a zároveň pověřuje starostku města podpisem souhlasu. 
 
290  
S pokračováním činnosti přípravné třídy ve školním roce 2022/2023 v Základní škole, Bílina, 
Za Chlumem 824, okres Teplice, p. o., v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zároveň pověřuje vedoucí odboru školství, sociálních 
věcí a zdravotnictví požádat, jako zřizovatel, Krajský úřad Ústeckého kraje o souhlas 
s pokračováním činnosti této přípravné třídy. 
 
291  
S podáním žádostí z projektu na Podporu regionů 2022 od Nadace ČEZ na: 
a) Májový jarmark ve výši 200.000 Kč, 
b) Koncert pro Kamerunské kozy ve výši 100.000 Kč, 
c) Den s energií ve výši 100.000 Kč, 
d) Slavnostní rozsvícení vánočního stromku ve výši 50.000 Kč 
a zároveň pověřuje vedoucí Kulturního centra Bílina jejich zajištěním. 
 
 

III. zamítá 
 
292  
Žádost spolku LTC Panorama Teplice, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
6.000 Kč na podporu pravidelné sportovní činnosti 2 bílinských dětí v roce 2022. 
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293 
Žádost                   o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

294 
Žádost                      o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

IV. rozhodla 

295 
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 služby na akci „Ostraha 
majetku v areálech – Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolf a Letní kino na Kyselce 
v Bílině“. 

296 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
a dodávky zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu 
s § 53, ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci s názvem „Rekonstrukce 
vzduchotechniky městského divadla v Bílině“. 

297 
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 
„Revitalizace zahrady MŠ Antonína Sovy 668, Bílina“, doplněné dle připomínek členů rady 
města. 

298 
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, povinen zadat zakázku v zadávacím řízení, přičemž 
je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce na akci „Hromosvod 
na objektu plavecké haly, Žižkovo údolí 276/6, Bílina“. 

299 
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávanou ve smyslu 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Mobiliář – vnitřní 
vybavení místností novostavby správního objektu s bytovou jednotkou pro objekt koupaliště 
Kyselka, Bílina“ je nabídka společnosti KASCH – interiér, s. r. o., Jaromíra Šamala 318/10, 
Ostrava. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

300 
Nejvýhodnější nabídkou nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení 
dle § 56 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem „Revitalizace lázeňského 
parku Kyselka“, která je součástí stejnojmenného projektu OPŽP vedeného pod reg. číslem 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013785, je nabídka sdružení Zahradnické úpravy – Ing. Jan 
Servus, Dolnice 1760/12, Brno. Druhou nejvýhodnější nabídkou na tuto zakázku je nabídka 
společnosti OK GARDEN, s. r. o., Sládkovičova 1233/21, Praha 4. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 

301 
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávanou 
ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Doplnění 
a oprava lavic na letním kině Kyselka, Bílina“ je nabídka společnosti READYSAN, s. r. o., 
Čelakovského 4297, Chomutov. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
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Druhou v pořadí je nabídka společnosti ODT Management, s. r. o, Příkop 846/4, Brno. 
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. 

302 
O vyloučení nabídky č. 7 společnosti KHL EKO, a. s., podané na veřejnou zakázku na služby 
s názvem "Revitalizace lázeňského parku Kyselka" z důvodu uvedení rozdílné nabídkové 
ceny ve smlouvě, v titulním listu a v elektronickém nástroji E–ZAK oproti výkazu výměr. 

303 
Doporučit Městskému úřadu v Bílině vydat rozhodnutí o prominutí místního poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství dle obecně závazné vyhlášky č. 02/2021, 
za období 01.01.2022–31.12.2022, ve výši 500 Kč na osobu, a to pro fyzické osoby, které 
přicházejí do ČR z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. 

304 
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 
                    o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

V. zřizuje 

305 
Dvě nová pracovní místa operátorů městského kamerového dohledového systému zařazená 
do Městské policie Bílina. 

306 
Pracovní pozici „Provoz klubů důchodců – úklid“ s úvazkem 0,75 v organizační složce 
Pečovatelská služba Bílina. 

VI. stanovuje 

307 
Celkový počet zaměstnanců organizační složky Pečovatelská služba Bílina na 16 a zároveň 
schvaluje organizační schéma této organizační složky, vše s účinností od 01.04.2022. 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

308 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Pohádkový les Bílina, z. s., jako příjemcem, na projekt 
Pohádkový řezbářský plenér 2022, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy 
kultury. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

309 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a církevní organizací Oblastní charita Most, jako příjemcem dotace 
na projekt Azylový dům pro matky s dětmi Centrum „Rodina v tísni“. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 

310 
Opětovné zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 522 o výměře 491 m2 v k. ú. Jablonec 
u Libčevsi a pozemku p. č. 521 o výměře 11 m2 v k. ú. Jablonec u Libčevsi, kdy se 
na pozemku p. č. 521 nachází stavba nezapsaná v katastru nemovitostí, která není 
předmětem převodu, neboť je ve vlastnictví jiného vlastníka. Pozemky budou převáděny 
minimálně za cenu obvyklou ve výši 206.000 Kč, určenou na základě znaleckého posudku 
navýšenou o náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 3.300 Kč. 
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311  
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi městem 
Bílina jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových jako převodcem, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 
2247/10 o výměře 32 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2247/39 o výměře 297 m2 v k. ú. 
Bílina. Podpisem smlouvy o bezúplatném převodu doporučuje pověřit starostku města. 
 
 
312  
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi městem 
Bílina jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových jako převodcem, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 
2247/32 o výměře 143 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2247/40 o výměře 145 m2 v k. ú. 
Bílina. Podpisem smlouvy o bezúplatném převodu doporučuje pověřit starostku města. 

 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
313  
Vydání rozhodnutí Městského úřadu v Bílině o prominutí místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství dle obecně závazné vyhlášky č. 02/2021, za období 01.01.2022 – 
31.12.2022, ve výši 500 Kč na osobu, a to pro fyzické osoby, které přicházejí do ČR 
z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. 

 

IX. bere na vědomí 
 
 
314  
Důvodovou zprávu k záměru realizace datové platformy města pro potřeby zajištění 
energetického managementu a facility managementu (správy majetku) města Bílina. 
 
315  
Průběžné informace starostky města ve věci zpětné vazby na otevřený dopis Vládě ČR, 
Poslanecké sněmovně a Senátu ČR. 
 
316  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
317  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy chodníků 
v roce 2022. 
 
318  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy 
veřejného osvětlení dle plánů investic pro rok 2022. 
 
319  
Pravidelné informace odboru nemovitostí a investic o postupu prací při rozšiřování 
stávajících parkovacích ploch v Bílině. 
 
320  
Informace odboru nemovitostí a investic o provedených hlavních mostních prohlídkách 
v Bílině v roce 2021. 
 
321  
Informace vedoucí odboru nemovitostí a investic o využití letních šaten v areálu koupaliště 
v Žižkově údolí. 
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322  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 
 
323  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
324  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
325  
Zápis z komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch z 21.02.2022. 
 
326  
Zápis z jednání komise pro kulturu a školství z 07.03.2022. 
 
327  
Zápis z jednání sportovní komise z 14.03.2022. 
 
328  
Zápis z jednání komise pro místní média z 21.02.2022. 
 
329  
Zápis z jednání komise pro místní média z 14.03.2022. 
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RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

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

 

I. pověřuje 
 
330  
Starostku města k zajištění nabídek na provedení forenzního auditu externí společností 
na prověření mimořádného navýšení mzdových nákladů a odměn ve společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, v roce 2021, zejména pak ve II. pololetí roku 2021 
oproti schválenému rozpočtu na rok 2021. 

 

II. ukládá 
 
331  
Jedinému společníkovi povinnost, aby společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
IČ: 61325422, se sídlem Bílina, ul. Pražská 206/95, PSČ: 418 01, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6957, poskytl 
dobrovolný peněžitý příplatek na pořízení/nákup výhradně a nikoliv jinak, a v tomto pořadí:  

• nového ultrazvuku;  

• 20 ks elektrických lůžek na LDN;  

• klimatizací do ordinací dle projektové dokumentace, kterou pořídil na své náklady 
společník,  

a to v celkové výši 2.924.995,42 Kč (slovy: dva miliony devět set dvacet čtyři tisíc devět set 
devadesát pět korun českých a čtyřicet dva haléřů). 

 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.   
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


