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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 12. schůze v roce 2022, 
konané 3. května 2022 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
427 OIT   31.05.  
373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033  OŠKaS  31.10. 

123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12. 
938 ONI   31.12. 
445 OŠSVaZ  30.06. 
446 TAJ   30.06. 
525 HNsP   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. ukládá 

 
445  
Vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví zajistit kroky vyplývající z peticí 
zákonných zástupců žáků a pedagogů ZŠ Bílina, Za Chlumem 824, které povedou k převzetí 
odpovědnosti státu prostřednictvím střediska výchovné péče nebo diagnostického ústavu 
za výchovu problémových žáků na ZŠ Za Chlumem a zároveň rada města souhlasí 
s uvedeným postupem. 

         OŠSVaZ – do 30.06.2022 
446  
Tajemníkovi městského úřadu zajistit polep všech automobilů ve vlastnictví města dle 
grafického manuálu do 30.06.2022. 

         TAJ – do 30.06.2022 
 

II. schvaluje 

 
447  
Rozpočtové opatření č. 38/2022 – přesun finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 108.000 Kč z akce č. 21–11 (Parkoviště – Za Chlumem 
před blokem 6) do akce č. 21–04 (Parkoviště – Za Chlumem 728–730, ul. ČSA). 
 
448  
Rozpočtové opatření č. 55/2022 – přesun finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 176.000 Kč z akce č. 22–18 (Revitalizace prostoru 
před centrální školní jídelnou) do akce č. 21–36 (Revitalizace proluky na Mírovém náměstí). 
 
449  
Rozpočtové opatření č. 56/2022 – přijetí průtokové dotace z Ústeckého kraje na projekt 
v rámci dotačního programu „Volný čas 2022“ – projekt Ve škole po škole 2022“ ve výši 
35.000 Kč pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace 
a zároveň navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace, o tuto průtokovou dotaci. 
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450 
Rozpočtové opatření č. 65/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 351.000 Kč z rezervy 
rady města na odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví na provedení forenzního auditu 
na prověření mimořádného navýšení mzdových nákladů a odměn ve společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 

451 
Smlouvu o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Grant Thornton Audit, 
s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je provedení forenzního auditu 
na prověření mimořádného navýšení mzdových nákladů a odměn ve společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

452 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 13815/2022, 
jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

453 
Smlouvu o spolupráci mezi městem Bílina a společností TJ Group, s. r. o., Brno, jejíž 
předmětem je vzájemná spolupráce v rámci rozvoje ekonomického potenciálu města Bíliny 
a regionu prostřednictvím realizace programu Podnikni to!, s účinností od 01.02.2023 do 
31.01.2024. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

454 
Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí prostor na adrese Mírové náměstí 23, Bílina, o celkové 
výměře 342,65 m2 pro využití jako prostor pro uskladnění nářadí a archeologických nálezů 
na dobu určitou po dobu archeologického výzkumu na parc. 125/3 v k. ú. Bílina. 

455 
Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor o výměře 804,57 m2 nacházející se v I. podlaží 
budovy čp. 1, Pivovarské náměstí, umístěné na pozemku p. č. 785 v k. ú. Bílina, mezi 
městem Bílina jako půjčitelem a                    jako vypůjčitelem s účelem využití 
jako klubovny a skladu pro činnost Historického spolku města Bíliny, na dobu určitou, 
do 31.05.2022. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

456 
Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi městem Bílina a společností Elektrowin, 
a. s., jejíž předmětem je sjednání bližších podmínek pro umístění a provozování kontejnerů 
na místě či místech zpětného odběru v návaznosti na smlouvu o zpětném odběru 
elektrozařízení uzavřené 08.10.2021. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

457 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/01 mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností NATURTEP, s. r. o., Údolí 632/16, Dubí, jako zhotovitelem akce „Stavební 
úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, Bílina“. Předmětem dodatku 
č. 1 je zvýšení ceny za provedení díla o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) 
o částku ve výši 365.718,32 Kč bez DPH, tj. o částku 442.519,17 Kč vč. DPH Kč, kdy 
konečná cena díla dle rozpočtu činí 4.704.103,87 Kč bez DPH (5.691.965,68 Kč vč. DPH). 
Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

458 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/05 mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností READYSAN, s. r. o., Čelakovského 4297, Chomutov, jako zhotovitelem akce 
„Doplnění a oprava lavic na letním kině Kyselka, Bílina“. Předmětem dodatku č. 1 je zvýšení 
ceny za provedení díla o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) o částku ve výši 
43.424,80 Kč bez DPH (52.544,01 Kč vč. DPH), kdy konečná cena díla dle rozpočtu činí 
744.771,80 Kč bez DPH (901.173,88 Kč vč. DPH). Podpisem dodatku pověřuje starostku 
města. 
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459 
Záměr výpůjčky nemovitých věcí nebytových prostor na adrese Pivovarské náměstí 1, Bílina, 
o celkové výměře 568 m2 za účelem využití jako klubovny, skladu a zázemí, na dobu určitou 
jednoho roku s automatickým prodloužením o 1 rok, maximálně však po dobu 5 let. 

460 
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101 o celkové výměře 
48,31 m2 v I. nadzemním podlaží objektu na adrese Aléská 255, Bílina, parcela č. 336/10 k. 
ú. Bílina, za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání, tj. 260 
Kč/m2/rok, pro účel využití jako kancelář, na dobu určitou 3 měsíců, s možností opakovaně 
prodloužit nájem o další 3 měsíce. 

461 
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou Pečovatelskou službou Bílina             
         . 

462 
Přidělení bytu v Domech se soustředěnou Pečovatelskou službou Bílina           
        . 

463 
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 03.05.2022 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 nemají 
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. 

464 
Žádost                                                     o částečné prominutí nájmu 
za poskytnutí prostor Letního amfiteátru na Kyselce na pořádání druhého ročníku veřejné 
akce DISCOFEST 70' – 90' Hits, konané 17.06.2022, ve výši 12.000 Kč. 

465 
Zahraniční cestu do partnerského města Bilgoraj (Polsko), která se uskuteční 
od 10. do 12. června 2022 za účasti Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové a Ing. Radka 
Zenkera. 

466 
Zapojení fondu investic Centrální školní jídelny Bílina, příspěvková organizace, ve výši 
410.000 Kč, na pořízení nového výtahu na potraviny, na základě žádosti ředitelky. 

467 
Zapojení fondu investic Základní školy Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace, ve výši 190.000 Kč, na pořízení dvou kusů interaktivních tabulí, na základě 
žádosti ředitelky základní školy. 

468 
Změnu termínu zasedání Rady města Bíliny z 21. června 2022 na 28. června 2022. 
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III. souhlasí 

469 
S podáním žádosti o dotaci z projektu Ministerstva kultury ČR – „Česká knihovna“ pro rok 
2022 do výše stanovené finanční částky určené na tento projekt, na základě žádosti vedoucí 
Městské knihovny Bílina. 

IV. zamítá 

470 
Žádost                   o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

471 
Žádosti společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, o výjimku při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s čl. 14 Výjimky u veřejných zakázek 
III. kategorie, odst. 1 písm. e) Směrnice č. 3/2021 – Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek, umožňující přímé zadání veřejných zakázek malého rozsahu jedinému dodavateli. 

V. rozhodla 

472 
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na služby 
„Ostraha majetku v areálech – Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolf a Letní kino 
na Kyselce v Bílině“ je nabídka společnosti s názvem Společnost pro ostrahu lázní Kyselka, 
Ocelářská 1272/21, Praha 9, zastoupené na základě společenské smlouvy společností 
BLESK Servis, s. r. o. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je 
nabídka společnosti INDUS PRAHA, s. r. o., U Hostivařského nádraží 556/12, Praha. 
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. 

473 
Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
na služby „Ostraha majetku v areálech – Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolf a Letní 
kino na Kyselce v Bílině“, nabídku účastníka USIR, s. r. o., Huťská 1496, Kladno, z důvodu 
nesplnění požadavků podle § 109 odst. 2 zákona č. 137/2016 Sb., zákon o zadávání 
veřejných zakázek. 

474 
Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou 
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, 
s názvem „Mobiliář – vnitřní vybavení místností novostavby správního objektu s bytovou 
jednotkou pro objekt koupaliště Kyselka, Bílina“, nabídku účastníka KASCH – interiér, s. r. o., 
Jaromíra Šamala 318/10, Ostrava, v souladu s § 124 odst. 2 zákona. 

475 
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 rozvodů topné soustavy v objektu ZŠ Lidická, Bílina“. 
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476 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 
ve smyslu § 27 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), 
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 – II. zveřejnění“. 

477 
Povolit 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, 
na služby s názvem Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu ze zdravotnického zařízení 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, která bude doplněna dle 
požadavků členů rady města. 

VI. jmenuje 

478 
Františka Weigla a Bc. Jaroslava Vršku členy pracovní skupiny pro revitalizaci areálu 
bývalého pivovaru. 

VII. ruší 

479 
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, které bylo zveřejněno 
na základě rozhodnutí rady města z 22.02.2022, usnesení č. 128, zadávané 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 akci 
s názvem „Mobiliář – vnitřní vybavení místností novostavby správního objektu s bytovou 
jednotkou pro objekt koupaliště Kyselka, Bílina“, na základě ust. § 127 odst. 1 zákona. 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

480 
Rozpočtové opatření č. 57/2022 – navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku ve výši 4.984.000 Kč přijetím transferu MPSV ČR na financování 
výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně–právní ochrany dětí v roce 2022. 

481 
Rozpočtové opatření č. 60/2022 – navýšení nařízeného odvodu z investičního fondu 
Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, v roce 2022 ve výši 
3.260.000 Kč (příjem do rozpočtu města Bílina) a zároveň navýšení provozního příspěvku 
Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, ve výši 3.260.000 Kč (výdej 
z rozpočtu města Bílina) z důvodu pokrytí mzdových nákladů pro 15 nových zaměstnanců 
na hlavní pracovní poměr do konce roku 2022. 

482 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a zájemcem, který na jednání 
zastupitelstva města předloží formou obálkové metody výhodnější nabídku, přičemž 
minimální výše kupní ceny vycházející ze znaleckého posudku činí 552.500 Kč, kdy 
předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2165/1 o výměře 850 m2 v k. ú. Bílina 
odděleného z pozemku p. č. 2165/1 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3240–
10/2022. Cena nemovitosti bude navýšena o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 
7.622 Kč. V případě, že vybraný zájemce odstoupí od koupě, doporučuje schválit uzavření 
kupní smlouvy s prvním náhradníkem za kupní cenu dle jeho nabídky předložené v obálkové 
metodě navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
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483 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a zájemcem, který na jednání 
zastupitelstva města předloží formou obálkové metody výhodnější nabídku, přičemž 
minimální výše kupní ceny vycházející ze znaleckého posudku činí 544.700 Kč, 
kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2164/1 o výměře 838 m2 v k. ú. Bílina 
odděleného z pozemku p. č. 2164 a pozemku p. č. 2163 vše v k. ú. Bílina na základě 
geometrického plánu č. 3240–10/2022. Cena nemovitosti bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem nemovitosti ve výši 7.622 Kč. V případě, že vybraný zájemce odstoupí od koupě, 
doporučuje schválit uzavření kupní smlouvy s prvním náhradníkem za kupní cenu dle jeho 
nabídky předložené v obálkové metodě navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitosti. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

484 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a zájemcem, který na jednání 
zastupitelstva města předloží formou obálkové metody výhodnější nabídku, přičemž 
minimální výše kupní ceny vycházející ze znaleckého posudku činí 327.900 Kč, 
kdy předmětem smlouvy je prodej 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 vše v k. ú. Bílina na základě 
geometrického plánu č. 3234–240/2021. Cena nemovitosti bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem nemovitosti ve výši 17.428 Kč. V případě, že vybraný zájemce odstoupí 
od koupě, doporučuje schválit uzavření kupní smlouvy s prvním náhradníkem za kupní cenu 
dle jeho nabídky předložené v obálkové metodě navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitosti. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

485 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                      jako kupující, 
kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1195/11 o výměře 14 m2 v k. ú. Bílina 
odděleného z pozemku p. č. 1195/1 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3243–
15/2022, za cenu obvyklou 4.900 Kč určenou na základě znaleckého posudku č. 3732–
012/2021 AC–OC, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 5.645 Kč. 
Celková kupní cena činí 10.545 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 

486 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                                   
         jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 845/2 o výměře 
39 m2 v k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 845 v k. ú. Bílina na základě geometrického 
plánu č. 3229–112/2021, za cenu obvyklou 13.000 Kč určenou na základě znaleckého 
posudku č. 3732–008/2022 AC–OC, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti 
ve výši 5.645 Kč. Celková kupní cena činí 18.645 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 

487 
Záměr prodeje pozemku p. č. 23/64 výměře 22 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny pod stavbou 
garáže, která není předmětem prodeje, za cenu obvyklou, stanovenou na základě 
znaleckého posudku. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

488 
Záměr směny pozemku p. č. 2372/281 o výměře 58 m2 za pozemek p. č. 2372/289 o výměře 
7 m2 a pozemek p. č. 2372/290 o výměře 11 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 200 Kč, 
s tím, že rozdíl bude finančně vypořádán za cenu 26.098 Kč. 

489 
Záměr převodu pozemku p. č. 1674/24 o výměře 68 m2 v k. ú. Bíliny. 
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490 
Směnnou smlouvu mezi městem Bílina a                                           
           , kdy předmětem smlouvy je směna pozemku p. č. 2372/287 o výměře 163 m2 
v k. ú. Bílina za pozemek p. č. 2372/299 o výměře 26 m2 v k. ú. Bílina.                    
uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, tj. 137 m2, kdy pozemky byly 
oceněny znaleckým posudkem č. 93/858/2021 na částku 500 Kč/m2. Doplatek činí 68.500 Kč 
s tím, že konečná cena je navýšena o náklady spojené se směnou nemovitostí ve výši 
6.583 Kč, tj. celkem 75.083 Kč. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 

491 
Žádost                      o prodej pozemku p. č. 85/1 v k. ú. Bílina, jehož součástí je 
stavba č. p. 38. 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 

492 
Nevyplácet                         odměnu za členství v komisi pro bezpečnost a prevenci 
kriminality, na základě jeho žádosti, s účinností od 01.03.2022. 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města stanovit 

493 
29 členů zastupitelstva města na volební období 2022–2026, v souladu s § 67 a § 68 zákona 
č. 128/2000 o obcích, v platném znění. 

XI. bere na vědomí 

494 
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. 

495 
Splnění usnesení č. 1071 z 25.09.2018, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním stavebně technického 
průzkumu trhlin objektu ZŠ Lidická a na základě tohoto průzkumu prověřit projektovou 
dokumentaci, zda navržená opatření jsou relevantní. 

496 
Splnění usnesení č. 1116 z 20.10.2020, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucí odboru nemovitostí a investic vypracování memoranda o společném postupu 
města a                   ohledně směny pozemku p. č. 1663/12 o výměře 840 m2 v k. ú. 
Bílina za budoucí stavební parcelu v lokalitě Za Chlumem. 

497 
Splnění usnesení č. 263 z 16.03.2021, kterým bylo odboru nemovitostí a investic uloženo 
nechat zpracovat odborný posudek k opěrné zdi v Žižkově údolí na pozemku č. 623/1 k. ú. 
Bílina. 

498 
Splnění usnesení č. 499 z 27.04.2021, kterým rada města nesouhlasila s upuštěním 
od záměru vybudování lezecké stěny, která by měla být součástí opěrné zdi nově 



Usnesení rady města z 03.05.2022   8 
 

 

budovaného skateparku. Zároveň uložila odboru nemovitostí a investic oslovit odbornou 
společnost zabývající se budováním lezeckých stěn ve věci zpracování studie lezecké stěny 
s využitím opěrné zdi plánovaného skateparku. 
 
499  
Splnění usnesení č. 827 z 20.07.2021, kterým bylo odboru nemovitostí a investic uloženo 
objednat zpracování dokumentace provedení stavby „Proluka vedle ZUŠ Bílina“ na základě 
zpracované architektonické studie. 
 
500  
Splnění usnesení č. 1064 z 29.09.2021, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo 
vyvolat jednání s ředitelkou Městských technických služeb Bílina o vyjmutí pozemků 
ze správy příspěvkové organizace dle územní studie „U zahrádek, ul. B. Němcové“. Zároveň 
bylo uloženo odboru nemovitostí a investic zajistit geometrický plán na oddělení pozemků 
a znalecký posudek na určení ceny obvyklé. 
 
501  
Petice ve věci převzetí zodpovědnosti státem za výchovu problémových žáků ZŠ Bílina, 
Za Chlumem 824 s tím, že bude odesláno stanovisko tomu, kdo je oprávněn členy výboru 
v této věci zastupovat. 
 
502  
Petici zákonných zástupců žáků navštěvující Základní školu, Za Chlumem 824, Bílina, ve 
věci převzetí zodpovědnosti za výchovu žáka státem ve specializovaném výchovně 
vzdělávacím zařízení (středisko výchovné péče nebo diagnostický ústav) s tím, že bude 
odesláno stanovisko tomu, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. 
 
503  
Obdržené nabídky architektky Ing. Jitky Trevisan a architekta Doc. Ing. Matouše Jebavého 
Ph.D. na zpracování urbanisticko–krajinářské studie revitalizace prostranství kolem kostela 
sv. Petra a Pavla v Bílině. 
 
504  
Poděkování starosty města Novovolynsk Boryse Karpuse za finanční a humanitární pomoc 
města Bíliny a zároveň žádost o materiální podporu pro územní obranu obcí na Ukrajině. 
 
505  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 
 
506  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
507  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 
 
508  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 
 
509  
Zápis z jednání komise pro místní média z 11.04.2022. 
 
510  
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 11.04.2022. 
 
511  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 20.04.2022. 
 
512  
Zápis z jednání komise pro kulturu a školství z 20.04.2022. 
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513  
Informaci o hospodaření města Bíliny za období leden–březen 2022. 
 
514  
Informaci odboru dotací a projektů ohledně záměru vybudování cyklostezky Most – Bílina. 
 
515  
Informaci vedoucího odboru dopravy o dalším postupu ve věci převzetí (předání) světelného 
signalizačního zařízení nacházející se na silnici č. I/13, resp. v prostoru křižovatky 
u provozovny „Stavebniny Černý“. 
 
516  
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí ke stavebním úpravám 
v ul. Wolkerova 76. 
 
517  
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí k úpravám travnaté plochy 
v ul. Opletalova. 
 
518  
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině. 
 
519  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic 
pro rok 2022. 
 
520  
Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
521  
Průběžné informace o stavu investiční akce – opravy chodníků v roce 2022. 
 
522  
Informace odboru nemovitostí a investic k průběhu přípravy soutěže o návrh – plavecká hala. 
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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. ukládá 
 
523  
Jednatelce společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, poskytnout 
zástupcům společnosti Grant Thornton Audit, s. r. o., Praha 4, veškerou možnou součinnost 
v rámci provádění forenzního auditu na prověření mimořádného navýšení mzdových nákladů 
a odměn ve společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 

 
524  
Jednatelce Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ukončit veškeré činnosti 
související s přesunem či ukončením činnosti provozu sociálně zdravotních lůžek, přesunem 
stomatologického komplexu a správy Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
do doby schválení nové střednědobé koncepce Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina. 
 
525  
Jednatelce společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, předložit 
střednědobou koncepci společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
na období 2023–2027, která bude obsahovat variantní řešení rozvoje Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ekonomickou rozvahu a investiční výhled pro jednotlivé úseky, 
s termínem předložení do 31.12.2022. 
         HNsP – do 31.12.2022 

 
II. bere na vědomí 

 
526  
Informaci ke smlouvě o dílo uzavíranou se společností Grant Thornton Audit, s. r. o., Praha, 
jejímž předmětem je provedení forenzního auditu v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


