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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 9. schůze v roce 2022, 
konané 12. dubna 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 

 
 
334  
Rozpočtové opatření č. 34/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví v celkové výši 170.000 Kč z odd. § 
43-51 na odd. § 34-29. 
 
335  
Rozpočtové opatření č. 39/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 279.000 Kč z akce č. 21-10 (vybudování 
parkoviště v ulici Čapkova) do akce č. 21-28 (rekonstrukce ulice Studentská). 
 
336  
Rozpočtové opatření č. 41/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 10.000 Kč z odd. § 64-09, 
pol. 5901 (rezerva na sociální program) na odd. § 35-25, pol. 5223 (azylové domy). 
 
337  
Rozpočtové opatření č. 42/2022 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 30.000 Kč na uskutečněný výjezd na 
lyžařský výcvik v termínu od 21.02.2022 do 25.02.2022, na základě žádosti ředitelky 
základní školy. Bude hrazeno z rezervy na ozdravné pobyty a lyžařské výjezdy. 
 
338  
Rozpočtové opatření č. 43/2021 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 149.000 Kč na opravu topného 
systému, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno z rezervy odboru 
školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
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339  
Rozpočtové opatření č. 44/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 24.000 Kč na uskutečněný výjezd na lyžařský 
výcvik v termínu od 28.02.2022 do 04.03.2022, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
Bude hrazeno z rezervy na ozdravné pobyty a lyžařské výjezdy. 
 
340  
Rozpočtové opatření č. 45/2022 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 26.000 Kč na uskutečněný výjezd na lyžařský 
výcvik v termínu od 12.02.2022 do 19.02.2022, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
Bude hrazeno z rezervy na ozdravné pobyty a lyžařské výjezdy. 
 
341  
Rozpočtové opatření č. 46/2022 – vrácení nevyužitých finančních prostředků Základní školy 
Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, z průtokové dotace z MŠMT – 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II. ve výši 117.420 Kč, 
na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
342  
Rozpočtové opatření č. 47/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 91.000 Kč z rezervy na veřejné osvětlení do 
akce č. 21-24 (Rozšíření veřejného osvětlení vč. mobiliáře na Kyselce). 
 
343  
Rozpočtové opatření č. 48/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce č. 22-08 „ZŠ Lidická – sanační práce na 
budově“ ve výši 50.000 Kč do rezervy – centrální školní jídelna. 
 
344  
Rozpočtové opatření č. 49/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 102.000 Kč z odd. § 64-09, 
pol. 5901 na odd. § 35-43, pol. 5221. 
 
345  
Rozpočtové opatření č. 50/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 6.000 Kč z odd. § 64-09, pol. 
5901 na odd. § 35-43, pol. 5221. 
 
346  
Rozpočtové opatření č. 51/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 45.000 Kč z odd. § 64-09, 
pol. 5901 na odd. § 43-24, pol. 5222 a zároveň smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 45.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Fondem ohrožených dětí, z. s., 
jako příjemcem na projekt „Prázdninové pobyty dětí z Klokánku Teplice“. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
347  
Rozpočtové opatření č. 52/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 15.000 Kč na čištění 3 ks 
pískovcových soch v prostoru u Zeleného domu. 
 
348  
Rozpočtové opatření č. 53/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu z rezervy odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví na financování dohledové 
služby v Základní škole Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve 
výši 195.000 Kč. 
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349 
Rozpočtové opatření č. 58/2022 – přijetí průtokové dotace na projekt v rámci dotačního 
programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2022“ a zároveň navýšení 
rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, o tuto 
průtokovou dotaci. 

350 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 12.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a společností Arkádie, o. p. s., jako příjemcem na projekt „Ozdravný pobyt 
Harkany – Maďarsko“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

351 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a společností TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s., jako příjemcem 
dotace na projekt „Sociální rehabilitace pro nevidomé a zrakově postižené“. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 

352 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a společností TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s., jako příjemcem 
dotace na projekt „Průvodcovská a předčitatelská služba pro nevidomé a zrakově postižené“. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

353 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 10338/2022, 
jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

354 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 10337/2022, 
jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

355 
Žádost               , žákyně Podkrušnohorského gymnázia Most, pracoviště Bílina, 
o bezplatné poskytnutí prostor Kulturního domu Fontána na pořádání maturitního plesu 
konaného 28.10.2022. 

356 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Sportovním klubem hasičů Ústeckého kraje, z. s., jako příjemcem na 
zajištění soutěže malých hasičů „O pohár ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého 
kraje“, která se uskuteční 08.05.2022 v Bílině, na základě podané žádosti. Bude hrazeno 
z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

357 
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 nákup vybavení do klubovny mládeže, zasedací místnosti a výdejního místa 
organizace v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

358 
Zapojení fondu investic Základní školy Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 
organizace, v celkové výši 464.500 Kč na pořízení sklopné plynové pánve do školní 
kuchyně, dotykového panelu ÁMOS vision, interaktivní sestavy a dotykového displeje 
s fixním zvedacím stojanem, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
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359 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a základní školou, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku – vnitřního vybavení 
odborné učebny, v celkové pořizovací hodnotě 917.613,87 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

360 
Prodejní cenu knihy nabízené v Informačním centrum Bílina s názvem „Bílina – kresby 
historické architektury“ ve výši 250 Kč. 

361 
Ceník minerálních vod a dárkových balení nabízených v Informačním centru Bílina, dle 
návrhu vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví, s účinností od 01.05.2022. 

362 
Účetní závěrku příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina k 31.12.2021 včetně 
rozdělení hospodářského výsledku do fondů, dle návrhu ředitelky Městských technických 
služeb Bílina, příspěvková organizace, a to do fondu odměn 500.000 Kč a do rezervního 
fondu 6.112.652,34 Kč. 

363 
Účetní závěrku k 31.12.2021 těchto příspěvkových organizací: 
a) Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 
b) Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, 
c) Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, 
d) Základní školy Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, 
e) Základní školy Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
f) Základní školy Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, 
g) Základní umělecké školy Gustava Waltera Bílina, příspěvková organizace, 
h) Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, 
i) Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, 
včetně rozdělení hospodářského výsledku do fondů dle návrhu vedoucí odboru školství, 
sociálních věcí a zdravotnictví. 

364 
Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání na adrese Sídliště Za Chlumem 820/33, 
Bílina, I. nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, parcela č. 1636/41 o celkové výměře 76,87 m2 v k. ú. 
Bílina mezi městem Bílina jako pronajímatelem a                                          
                        jako nájemcem s využitím prostor jako provozovna občerstvení. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle § 2312 občanského 
zákoníku za nájemné dle platné směrnice č. 1/2022 o nájmu z prostor sloužících podnikání. 
Podpisem smlouvy pověřuje vedoucí oddělení správy majetku města. 

365 
Schvaluje zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 602 o nájmu prostor 
sloužících podnikání na adrese Sídliště Za Chlumem 820 o výměře 183,51 m2, uzavřené 
s platností od 01.07.2015 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a                      
jako nájemcem, jehož předmětem bude změna využití předmětu nájmu na skladové prostory 
s tím, že před schválením dodatku bude radě města dodán ke schválení grafický návrh 
úpravy výlohy. 

366 
Smlouvu o zajištění ubytovací kapacity mezi Ústeckým krajem a městem Bílina jako 
poskytovatelem, jejímž předmětem je zajištění ubytovacích kapacit a umožnění 
bezúplatného ubytování osob v nouzovém ubytování, a to 5 bytů v ul. Důlní 425 (2x 
o velikosti cca 16 m2, 3x o velikosti cca 33 m2). Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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367 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Bohemia Healing 
Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí Bílinské kyselky v celkové 
hodnotě 12.420 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

368 
Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy Ústeckého 
kraje mezi Ústeckým krajem a městem Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

369 
Pravidla ankety „Nejlepší provozovna v Bílině“, dle návrhu vedoucí Kulturního centra Bílina. 

370 
Úpravu pravidel pro udělení Ceny Rady města Bíliny, s účinností od 01.05.2022, dle návrhu 
vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 

371 
Dodatek č. 1 k pravidlům participativního rozpočtu na rok 2022/2023, kterým se upravuje 
možnost realizace návrhů na pozemcích, které jsou ve vlastnictví ČR, s podmínkou souhlasu 
majitele. 

372 
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 01.05.2022 do 31.07.2022. 

373 
Smlouvu o nájmu bytu č. 60 o velikosti 1+2, kategorie „rozjezdový“ ul. Tyršova 320/10, Bílina, 
s                   , na dobu určitou jednoho roku. 

374 
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 01.05.2022 do 31.07.2022. 

375 
Smlouvu o nájmu bytu č. 16 o velikosti 1+1, ul. Sídliště Za Chlumem 756, Bílina, s       
             , na dobu určitou třech měsíců, s tím, že k dalšímu prodloužení smlouvy 
nedojde v případě ukončení pracovního poměru u organizační složky města. 

376 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, týkající se stavby „TPBIN“, která se 
dotkne pozemků p. č. 1769/1, 1785 a 1786 v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou 
budoucí povinnou a společností Vodafone Czech Republic, a. s., zastoupenou na základě 
plné moci společností SUP-TECHNIK, a. s., jako stranou budoucí oprávněnou. Služebnost 
bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu dle 
sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene a služebnosti, který je součástí pravidel pro 
zřizování věcných břemen a služebností. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

377 
Smlouvu o zřízení služebnosti pod označením 11010-084759 k akci 
„RVDSL1935_C_U_BILI51-BILI1HR_NN“, která se dotkne pozemku p. č. 380/30 v k. ú. 
Bílina–Újezd, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností CETIN, a. s., 
zastoupenou na základě plné moci společností SCHLIKE – DOMI, s. r. o. Služebnost bude 
sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu 
550 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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378  
Smlouvu o zřízení služebnosti pod označením SAP11010-084748 k akci 
„RVDSL1935_C_U_BILI49-BILI1HR_NN“, která se dotkne pozemku p. č. 269/191 v k. ú. 
Bílina, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností CETIN, a. s., zastoupenou 
na základě plné moci společností SCHLIKE – DOMI, s. r. o., se sídlem Průjezdná 1958/20, 
Most. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za 
dohodnutou cenu 740 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
379  
Smlouvu č. UL 2021_0045_1 s vlastníkem technické infrastruktury o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací, v rámci rekonstrukce ulice Teplická, mezi městem Bílina jako 
stavebníkem a společností CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
380  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava chodníku před ZŠ Praktická, Bílina“ č. INV/2021/29 
z 09.12.2021 uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Petr Arpáš, 
s. r. o., Sadová 40, Bílina, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je navýšení celkové ceny 
o vícepráce v hodnotě 51.658,94 Kč (62.507,32 Kč vč. DPH). Celková cena za provedení 
prací po navýšení činí 521.658,94 Kč bez DPH (631.207,32 Kč vč. DPH). Podpisem dodatku 
pověřuje starostku města. 
 
381  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/32 mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností EKOSTAVBY Louny, s. r. o., Václava Majera 573, Louny, jako zhotovitelem 
akce „Rozšíření parkoviště v místě křížení ulic Jiráskova a Jižní, Bílina“. Předmětem dodatku 
č. 1 je zvýšení ceny za provedení díla o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) 
o částku ve výši 273.321,85 Kč bez DPH Kč (330.719,44 Kč vč. DPH), kdy konečná cena 
díla dle rozpočtu je 2.255.991,85 Kč bez DPH (2.729.750,14 Kč včetně DPH). Podpisem 
dodatku pověřuje starostku města. 
 
382  
Podání žádosti o nadační příspěvek z grantového řízení „Podpora regionů“ Nadace ČEZ 
na úhradu obědů a svačin pro ukrajinské děti v mateřských a základních školách. 
 
383  
Podání žádosti o nadační příspěvek z programu „Oranžový přechod“ Nadace ČEZ 
na přechod pro chodce u bytového domu Za Chlumem 726. 
 
 

II. souhlasí 
 
384  
S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do výše 
hygienické kapacity Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 
Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace a Mateřské školy Bílina, 
Síbova 332, příspěvková organizace v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, dle žádostí ředitelek pro školní rok 2022/2023 za předpokladu, 
že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
385  
S návrhem ředitelky Městských technických služeb Bílina zadat odborné firmě posouzení 
statiky současného stavu plavecké haly a na základě vyjádření poptat firmu, která se zabývá 
bezvýkopovou technologií při opravě zastaralé kameninové kanalizace. 
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386 
S navrženým postupem odboru nemovitostí a investic a Městských technických služeb Bílina 
při výměně veřejného osvětlení s využitím Národního plánu obnovy, komponenta 2.2.2. 

III. zamítá 

387 
Žádost společnosti HIPODROM MOST, a. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
50.000 Kč na dostihový den – Jarní cena klisen, který se koná 07.05.2022. 

388 
Žádost spolku „PRO – AKTIV, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč na 
projekt Prague floorball CUP 2022. 

389 
Žádost spolku PRO – AKTIV, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč na 
projekt Dobruška florbal 2022 OPEN. 

390 
Žádost                     o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

IV. rozhodla 

391 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších právních předpisů (dále jen ZZVZ), ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci 
s názvem „Vybudování nové hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, 
Bílina“. 

392 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších právních předpisů, na akci s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
a mobiliáře v lázeňském parku a Kyselské ulici, Bílina“. 

393 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších právních předpisů, na akci s názvem „Vybudování skateparku v lokalitě sídliště 
Za Chlumem“. 

394 
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 (dále 
jen „zákon“), 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 „Rekonstrukce pultové střechy klubu důchodců Aléská 265, Bílina“. 

395 
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 (dále 
jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku 
v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební 
práce na akci „Oprava chodníku u silnice I/13 v ulici Bílinská, Bílina“. 
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396  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, na akci s názvem „Rekonstrukce ulice 
Teplická, Bílina – II. etapa“. 
 
397  
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 stavební práce s názvem „Piktogramový koridor pro 
cyklisty v Bílině“. 
 
398  
Vypsat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Pořízení dvou elektromobilů pro 
Pečovatelskou službu Bílina“ jako veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie 
zadávanou v souladu se směrnicí č. 3/2021 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
města Bílina a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014-2020 MMR ČR. Související projekt s totožným názvem s registračním číslem 
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016755 je spolufinancován z Integrovaného regionálního 
operačního programu. 
 
399  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Forenzní audit na prověření 
mimořádného navýšení mzdových nákladů a odměn ve společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina“ společnosti Grant Thornton Audit, s. r. o., Praha, přímým 
zadáním dle čl. 14, odst. 1 písmeno a) směrnice č. 3/2021 – Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek.  
 
400  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Dohledová služba na Základní škole, 
Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace“ firmě SECURITAS ČR, 
s. r. o., se sídlem Kateřinská 466/40, Praha 2 – Nové Město, přímým zadáním dle čl. 14, 
odst. 1 písmeno a) směrnice č. 3/2021 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek. 
 
401  
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 zákon), s názvem „Zajištění havarijního stavu budovy 
lázní Kyselka, Bílina – část č. 2 – Úpravy přilehlých ploch hlavní lázeňské budovy za účelem 
odvodnění“ je nabídka společnosti VOBAS, s. r. o., Prokopa Holého 2005, Most. Zároveň 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 
402  
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 s názvem „Revitalizace proluky vedle ZUŠ Mírové náměstí, Bílina“ je nabídka 
společnosti AURUM BUILDING, s. r. o., Pětikozly 34, Pětikozly. Zároveň pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. 
 
403  
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 (dále jen zákon), s názvem „Zajištění 
havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina – část č. 2 – Úpravy přilehlých ploch hlavní 
lázeňské budovy za účelem odvodnění“ účastníka AURUM BUILDING, s. r. o., Pětikozly 34, 
Pětikozly, v souladu s ust. § 124 odst. 2 zákona pro nesplnění povinnosti bez zbytečného 
odkladu uzavřít se zadavatelem smlouvu. 
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404 
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 (dále jen zákon), s názvem „Zajištění 
havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina – část č. 1 – Odstranění nevhodných povrchů 
uvnitř hlavní lázeňské budovy a ochrana historických dveřních křídel – II“ vybraného 
dodavatele VOBAS, s. r. o., Prokopa Holého 2005, Most, v souladu s ust. § 124 odst. 2 
zákona. Důvodem pro vyloučení je nesplnění povinnosti bez zbytečného odkladu uzavřít 
smlouvu. 

405 
Vypovědět smlouvu č. 628 o nájmu prostor sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 
91, 92, Bílina, uzavřenou mezi společností WAMB, v. o. s., jako nájemcem a městem Bílina 
jako pronajímatelem, a to dle čl. III odstavce 4) dané smlouvy, vzhledem k rozhodčímu 
nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky č. Rsp 569/20 a č. Rsp 570/20 o povinnosti zaplacení pohledávek 
společnosti WAMB, v. o. s., vůči městu. Podpisem výpovědi pověřuje starostku města Bíliny. 

406 
O zrušení maximální nepřekročitelné hodnoty zakázky „Rekonstrukce vzduchotechniky 
městského divadla v Bílině“. 

407 
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 
                   o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

IX. ruší 

408 
Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 
č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále 
jen zákon), v souladu s § 53 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízen, s názvem 
„Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina – část č. 1 – Odstranění 
nevhodných povrchů uvnitř hlavní lázeňské budovy a ochrana historických dveřních křídel – 
II“, na základě ust. § 127 odst. 2 písm. b) zákona. 

V. zřizuje 

409 
Pracovní skupinu pro revitalizaci areálu bývalého pivovaru a zároveň volí Ing. Karla Matušku 
předsedou této pracovní skupiny. 

VI. pověřuje 

410 
Starostku města zplnomocněním Ing. Vladimíry Kebrtové, vedoucí oddělení správy majetku 
odboru nemovitostí a investic, k zastupování města Bíliny při uzavírání smluv o nájmu 
prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Bíliny, vč. souvisejících dokumentů. 

VII. deleguje 

411 
Petra Mádlíka, energetika a správce majetku, zastupováním ve všech orgánech Sdružení 
energetických manažerů měst a obcí. 
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VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

412 
Rozpočtové opatření č. 40/2022 – navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku ve výši 314.000 Kč přijetím části neinvestiční dotace na podporu 
sociálních služeb v roce 2022. Dotace je určena k financování mezd, sociálního 
a zdravotního pojištění zaměstnanců Pečovatelské služby Bílina. 

413 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a společností Arkádie, o. p. s., jako příjemcem na projekt „Pravidelná 
doprava osob se zdravotním postižením“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 

414 
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a                jako příjemcem, na pořízení nového zdroje vytápění v rámci programu 
Severočeských dolů, a. s., Pomáháme kraji, a v souladu s rámcovou smlouvou uzavřenou 
21.07.2021 mezi Severočeskými doly, a. s., a městem Bílina. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 

415 
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a                     jako příjemcem, na pořízení nového zdroje vytápění v rámci 
programu Severočeských dolů, a. s., Pomáháme kraji, a v souladu s rámcovou smlouvou 
uzavřenou 21.07.2021 mezi Severočeskými doly, a. s., a městem Bílina. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 

416 
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a                    jako příjemcem, na pořízení nového zdroje vytápění v rámci 
programu Severočeských dolů, a. s., Pomáháme kraji, a v souladu s rámcovou smlouvou 
uzavřenou 21.07.2021 mezi Severočeskými doly, a. s., a městem Bílina. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 

417 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                       jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1636/254 o výměře 24 m2 v k. ú. 
Bílina, za cenu obvyklou 6.960 Kč stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3731-
011/2022 AC-OC, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 5.645 Kč. 
Celková kupní cena činí 12.605 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 

418 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 
v roce 2022 uzavřené mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina 
jako příjemcem dotace pro Pečovatelskou službu Bílina. Předmětem dodatku je navýšení 
poskytnuté dotace o částku ve výši 314.000 Kč na pokrytí mzdových nákladů. Podpisem 
dodatku č. 1 doporučuje pověřit starostku města. 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 

419 
Nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve sporu města 
Bílina jako žalující strany a společnosti WAMB, v. o. s., jako žalované strany, za porušení 
plnění smlouvy neprováděním úhrady plateb pronajímateli dle uzavřené smlouvy č. 628 
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o nájmu prostoru sloužícího podnikání Hotel U Lva, Mírové náměstí 91, 92, Bílina, uzavřené 
s účinností od 01.11.2017 na dobu určitou do 31.10.2022, s právem opce na dalších 5 let. 
 
 

XI. bere na vědomí 
 
420  
Informace odboru nemovitostí a investic o výzvě hejtmana Ústeckého kraje, na základě které 
jsou ubytovatelé, kteří chtějí bezplatně poskytnout ubytovací zařízení pro osoby přicházející 
z území Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany, povinni provést zaevidování svých 
ubytovacích kapacit v krajském registru ubytovatelů. 
 
421  
Informace o průběhu zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce 
vzduchotechniky městského divadla v Bílině“ a doplnění nákladů spojených s demontáží 
a montáží střechy strojovny (transport vzduchotechnické jednotky) a stavbou strojovny 
vzduchotechnické jednotky jako samostatného protipožárního úseku. 
 
422  
Vyjádření Městských technických služeb Bílina ke stavu plavecké haly v Bílině. 
 
423  
Informaci vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví o provozu bílinských 
mateřských škol a jeslí během hlavních prázdnin 2022, období 01.07.2022–31.08.2022. 
 
424  
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. 
 
425  
Informaci o povinnosti veřejných funkcionářů podat čestné prohlášení, a to do 30.06.2022, 
v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. 
 
426  
Informaci o probíhajících záborech pozemků v zeleni na území města Bílina, zpracované 
odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 
 
427  
Informace odboru stavebního úřadu a životního prostředí a památkové péče, ke stavebním 
úpravám objektu čp. 76 v ul. Wolkerova a úpravám travnaté plochy v ul. Opletalova. 
 
428  
Informace k projektu Podnikni to! 
 
429  
Informace ke koordinaci kroků souvisejících s revitalizací areálu bývalého pivovaru. 
 
430  
Informace o činnosti památkové péče na území Městské památkové zóny Bílina. 
 
431  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 23.03.2022. 
 
432  
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 15.03.2022. 
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433  
Zápis z jednání sportovní komise z 04.04.2022. 
 
434  
Zápis z jednání komise pro kulturu a školství z 23.03.2022. 
 
435  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
436  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 
 
437  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
438  
Plnění úkolu ze zápisu rady města Městskou policií Bílina. 
 
439  
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině. 
 
440  
Průběžné informace o stavu investiční akce – opravy chodníků v roce 2022. 
 
441  
Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


