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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 14. schůze v roce 2022, 
konané 24. 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. 

1061 ONI   31.12. 
938 ONI   31.12. 
445 OŠSVaZ  30.06. 
446 TAJ   30.06. 
531 ONI   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 

 
531  
Odboru nemovitostí a investic zajistit instalaci síťového oplocení hřiště v ul. Čapkova 
na stávající konstrukci.       ONI – 30.06. 
 

II. revokuje 
 
532  
Usnesení rady města č. 468 z 3. května 2022, kterým byla schválena změna termínu 
zasedání Rady města Bíliny z 21. června 2022 na 28. června 2022. 
 
 

III. schvaluje 
 
533  
Rozpočtové opatření č. 59/2022 – rozpuštění finančních prostředků ve výši 251.000 Kč 
z rezervy na projektové dokumentace na provedené „Mostní prohlídky 2021, Bílina“. 
 
534  
Rozpočtové opatření č. 61/2022 – navýšení příjmové části rozpočtu na příspěvek na výkon 
státní správy pro rok 2022 a snížení financování o částku ve výši 69.300 Kč. 
 
535  
Rozpočtové opatření č. 62/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku pojistného plnění ve výši 18.895 Kč na 
pořízení nových skleníků do atria školy, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
536  
Rozpočtové opatření č. 63/2022 – přijetí průtokové dotace z Ústeckého kraje v rámci 
dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2022“– projekt 
„Jsme na jedné lodi II“ ve výši 50.000 Kč, pro Základní školu Bílina, Za Chlumem 824, okres 
Teplice, příspěvková organizace, a zároveň navýšení rozpočtu o tuto průtokovou dotaci. 
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537  
Rozpočtové opatření č. 66/2022 – převod finančních prostředků ve výši 61.000 Kč z rezervy 
na projektové dokumentace do akce č. 22-21 – přechod Za Chlumem 728-730. 
 
538  
Rozpočtové opatření č. 68/2022 – přijetí finanční odměny ve výši 30.000 Kč od Ústeckého 
kraje za umístění v krajském kole soutěže „Zlatý erb“ o nejlepší webové stránky města. 
 
539  
Rozpočtové opatření č. 69/2022 – navýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši 
350.000 Kč kapitoly 09 – finanční odbor – úroky z vkladů na termínovaných účtech, a dále 
navýšení výdajové části rozpočtu v celkové výši 350.000 Kč kapitoly 03 – odbor dopravy – 
dopravní značení. 
 
540  
Rozpočtové opatření č. 70/2022 – navýšení výdajové části rozpočtu odboru dotací a projektů 
ve výši 752.000 Kč na předfinancování projektu IROP „Piktogramový koridor pro cyklisty 
v Bílině“, které je kryto navýšením příjmové části rozpočtu finančního odboru na úrocích 
z vkladů na termínovaných účtech. Jedná se o předfinancování dotace, která je hrazena ex 
post (po dokončení akce). 
 
541  
Rozpočtové opatření č. 71/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 26.000 Kč z akce 
č. 22-15 „Veřejné osvětlení – garáže SHD“ na akci 22-16 „Veřejné osvětlení – Pražská 
naproti HNsP“. 
 
542  
Rozpočtové opatření č. 72/2022 – převod finančních prostředků ve výši 663.000 Kč z akce 
č. 18-06 (Vybudování parkovací plochy za zimním stadionem) do rezervy na sport. 
 
543  
Rozpočtové opatření č. 73/2022 – přijetí průtokové dotace z Ústeckého kraje v rámci 
dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2022“– projekt 
„Všichni společně“ ve výši 40.000 Kč pro Základní školu Bílina, Za Chlumem 824, okres 
Teplice, příspěvková organizace, a zároveň navýšení rozpočtu o tuto průtokovou dotaci. 
 
544  
Rozpočtové opatření č. 74/2022 – přijetí průtokové dotace z Ústeckého kraje pro Základní 
školu Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, na projekt „Podpora 
polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ ve výši 314.246,39 Kč a zároveň navýšení 
rozpočtu o tuto průtokovou dotaci. 
 
545  
Rozpočtové opatření č. 76/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace o částku ve výši 24.400 Kč na odpisy na nově 
zařazený majetek v roce 2022, bude hrazeno z rezervy odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví. Zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2022 na celkovou výši 
107.176 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
546  
Rozpočtové opatření č. 82/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 200.000 Kč 
z kapitoly 77 (odboru nemovitostí a investic) odd. § 36-13 (Reko Pivovaru), položky 6121, 
číslo organizace 2220 (Reko Pivovaru) do kapitoly 05 (odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí) odd. § 37-22 (likvidace černých skládek – sběr a svoz komunálního odpadu), 
položky 5169 (ostatní služby – likvidace černých skládek). 
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547 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 32.428 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina jako příjemcem na již vynaložené 
náklady na opravu oken a plotu způsobených vandalismem nezletilých pachatelů 
v bikrosovém areálu v Bílině, ul. Teplická, v roce 2022, na základě podané žádosti. Bude 
hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

548 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o místění stavby č. IZ-12-
4001648/SoBS VB/001 k akci „TP-Bílina, Kyselská – přeložka NN“, uzavřenou mezi městem 
Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na 
základě plné moci společností INEL – Technik, s. r. o., jako stranou budoucí oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude 
provedena jednorázově za dohodnutou cenu ve výši 2.000 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 

549 
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, týkající se stavby vodovodní přípojky 
k pozemku p. č. 638/1 v k. ú. Bílina, která se dotkne pozemků ve vlastnictví města p. č. 623/1 
a p. č. 639/15, vše v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a            
                                          jako stranou oprávněnou. Služebnost bude 
sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově dle sazebníku úhrad za 
zřízení věcného břemene a služebnosti, který je součástí pravidel pro zřizování věcných 
břemen a služebností za cenu 10.200 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 

550 
Smlouvu o pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Bílina, Reussova 160, 
o celkové výměře 34,50 m2 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností BLESK 
Servis, s. r. o., se sídlem J. Mařánka 1163, Milevsko, zastoupené jednatelem Jakubem 
Šindelářem jako nájemcem, pro využití jako kancelář ostrahy. Smlouva bude uzavřená 
s platností od 01.06.2022 na dobu určitou do doby platnosti smlouvy o ostraze areálu lázní 
Bílina Kyselka, za nájemné dle platné směrnice č. 1/2022 o nájmu z prostor sloužících 
podnikání. 

551 
Záměr pronájmu pozemku p. č. 89/1 o výměře 262 m2 v k. ú. Bílina za účelem využití 
pozemku spojeného s provozováním objektu Husitská bašta, Komenského 115, Bílina, za 
smluvní cenu 100 Kč/m2/rok/ dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků 
města Bíliny. 

552 
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1636/95 v k. ú. Bílina o výměře cca 17,5 m2 za smluvní 
cenu 4.000 Kč/rok. Zároveň souhlasí s vybudováním přípojky kanalizace. 

553 
Adresný záměr pronájmu části pozemku p. č. 2167/1 (orná půda) o výměře cca 374 m2 
v k. ú. Bílina za účelem individuální rekreace a drobné pěstební činnosti na základě žádosti 
                                            Cena bude stanovena dle směrnice č. 4/2014 
upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 

554 
Dodatek č. 1 platné smlouvy č. 602 o nájmu prostor sloužících podnikání, uzavřený mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem a                      jako nájemcem, jehož 
předmětem bude změna využití předmětu nájmu na skladové prostory s tím, že k podpisu 
dodatku dojde po prokázání splnění podmínky provedení grafické úpravy výlohy dle 
odsouhlaseného návrhu, k jejímuž splnění dojde nejpozději do 45 dnů od vydání usnesení 
rady města. 
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555 
Smlouvu č. 665 o výpůjčce nebytových prostor o výměře 568 m2 nacházející se v I. podlaží 
budovy čp. 1, Pivovarské náměstí, Bílina, mezi městem Bílina jako půjčitelem a       
             jako vypůjčitelem s účelem využití jako klubovna, sklad a zázemí pro potřeby 
„Historického spolku města Bíliny“ na dobu určitou 1 roku s automatickým prodloužením 
o 1 rok, maximálně však po dobu 5 let. Podpisem výpůjční smlouvy pověřuje starostku 
města. 

556 
Smlouvu o nájmu bytu č. 59 o velikosti 1+2, kategorie „rozjezdový“ ul. Tyršova 320/10, Bílina, 
s                                                 na dobu určitou jednoho roku. 
V případě, že nedojde k uzavření smlouvy s prvním zájemcem, schvaluje uzavření smlouvy 
o nájmu bytu č. 59 o velikosti 1+2, kategorie „rozjezdový“ ul. Tyršova 320/10, Bílina, s       
                   

557 
Zařazení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku a veřejného osvětlení Sídliště 
Za Chlumem“ do plánu investic roku 2022. 

558 
Aktualizaci projektu POD OCHRANOU MĚSTA, program pro řešení sociálně vyloučených 
lokalit v Bílině, v rámci projektu Bílina – bezpečné město, včetně návrhu memoranda 
o spolupráci, s účinností aktualizované verze od 01.06.2022. 

559 
Zapojení fondu investic Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace ve výši 
230.000 Kč včetně DPH na celkovou opravu prostor bývalé uhelny, dle žádosti ředitelky. 

560 
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 
organizace, ve výši 280.000 Kč včetně DPH na nákup robota do školní kuchyně, dle žádosti 
ředitelky základní školy. 

561 
Zapojení fondu investic Centrální školní jídelny Bílina, příspěvková organizace, ve výši 
250.000 Kč na opravu dlažby a obkladů toalet pro strávníky v přízemí jídelny, na základě 
žádosti ředitelky. 

562 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a Mateřskou 
školou Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, se sídlem v Bílině, ul. Maxe 
Švabinského 664, jako nabyvatelem, jejímž předmětem jsou 2 čističky vzduchu Sharp KC-
D60EU-W, výrobní čísla 22206, 22310, v pořizovací hodnotě 13.990 Kč/kus, tedy v celkové 
výši 27.980 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

563 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a Domem 
dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, se sídlem v Bílině, ul. Havířská 529/10, jako 
nabyvatelem, jejímž předmětem je čistička vzduchu Sharp KC-D60EU-W, výrobní číslo 
22334, v pořizovací hodnotě 13.990 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

564 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a Městskými 
technickými službami Bílina, příspěvková organizace, se sídlem v Bílině, ul. Teplická 899, 
jako nabyvatelem, jejímž předmětem je čistička vzduchu Sharp KC-D60EU-W, výrobní číslo 
22340 v pořizovací hodnotě 13.990 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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565  
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Mateřskou školou Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, se sídlem v Bílině, 
ul. Čapkova 869, jako nabyvatelem, jejímž předmětem jsou 2 čističky vzduchu Sharp KC-
D60EU-W, výrobní číslo 22192, 22313 v pořizovací hodnotě 13.990 Kč/kus, tedy v celkové 
výši 27.980 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
566  
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Mateřskou školou Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, se sídlem v Bílině, 
ul. Síbova 332, jako nabyvatelem, jejímž předmětem jsou 3 čističky vzduchu Sharp KC-
D60EU-W, výrobní číslo 22194, 22345, 22341, v pořizovací hodnotě 13.990 Kč/ks, tedy 
v celkové výši 41.970 Kč a dále sušička prádla Elektrolux, v pořizovací hodnotě 15.990 Kč. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
567  
Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce 
plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Bílina jako pověřujícím 
zadavatelem a Českou republikou – Ministerstvem zemědělství jako centrálním 
zadavatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
568  
Dohodu o prodloužení smlouvy mezi městem Bílina jako příjemcem a společností CENDIS, 
s. p., jako poskytovatelem, týkající se bezúplatného poskytnutí technického zařízení 
a softwaru pro zajištění pořízení digitálních fotografií a podpisů ve věci přijetí žádostí 
o vydání řidičských průkazů do 30.06.2026. Podpisem dohody pověřuje starostku města 
Bílina. 
 
569  
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. č. INV/2020/65 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. 3 je prodloužení termínu pro odevzdání díla do 02.08.2022 a zvýšení 
ceny díla o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) ve výši 10.000 Kč bez DPH 
(12.100 Kč vč. DPH), kdy cena za provedení díla podle rozpočtu je 833.500 Kč bez DPH 
(1.008.535 Kč vč. DPH). Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
570  
Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce z 14.05.2019 uzavřené mezi městem Bílina jako 
půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako vypůjčitelem, jehož 
předmětem je změna účetní hodnoty z důvodu nově pořízeného hmotného majetku (3 ks 
čističek vzduchu Sharp). Podpisem dodatku č. 4 pověřuje starostku města. 
 
571  
Memorandum o spolupráci a dohodu o zachování mlčenlivosti mezi městem Bílina 
a společností ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o., jehož cílem je vzájemná spolupráce v oblasti 
chemické recyklace odpadů. Zároveň pověřuje starostku města jejich podpisem. 
 
572  
Podání žádosti o dotaci z programu Krajského úřadu Ústeckého kraje 2022 – Krajská 
podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic s požadovanou výší dotace 
500.000 Kč z celkových způsobilých výdajů. 
 
573  
Podání žádosti o dotaci z programu Krajského úřadu Ústeckého kraje 2022 – Vybavení 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými 
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prostředky požární ochrany s požadovanou výší dotace 150.000 Kč z celkových způsobilých 
výdajů. 
 
574  
Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Ukrajina – rozšíření 
veřejných ubytovacích kapacit“ na rekonstrukci 5 bytových jednotek v bytovém domě v Důlní 
ulici čp. 425. 
 
575  
Podání žádostí o dotaci z 1. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Národního 
plánu obnovy, komponenty 1.4. na projekty: „Rozvoj městského kamerového a dohledového 
systému města Bílina“ a na „Datový koridor“. 
 
576  
Sazebník úhrad za služby poskytované Pečovatelskou službou Bílina, s účinností 
od 1. července 2022, dle návrhu předloženého vedoucí Pečovatelské služby Bílina. 
 
577  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.07.2022 a zároveň stanovuje 
celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina na 105, dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.07.2022, dle návrhu 
předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 
578  
Doplnění pořadníku na I. pololetí roku 2022, dle návrhu bytové komise. 
 
579  
Změnu termínu rady města z 21. června 2022 na 14. června 2022. 
 
 

IV. souhlasí 
 
 
580  
S využitím části pozemku p. č. 1674/5 a části pozemku p. č. 1663/13 v k. ú. Bílina za účelem 
umístění registračního stanu a přistávání vrtulníku společnosti Heli Czech, s. r. o., které se 
uskuteční 11.06.2022, za podmínek stanovených radou města. 
 
581  
Se zřízením druhé přípravné třídy v Základní škole, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace, ve školním roce 2022/2023, 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 se zřízením této další přípravné třídy. 
 
582  
S předloženou strategií nákupu energií připravenou odborem nemovitostí a investic 
ve spolupráci se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE. 
 
583  
S nákupem energií – elektrické energie a plynu – na období dvou let, tj. na rok 2023 a 2024. 
 
584  
S umístěním prodejního stánku rychlého občerstvení na části pozemku p. č. 1636/95 v k. ú. 
Bílina o výměře cca 17,5 m2 a s vybudováním přípojky kanalizace na náklady žadatele a za 
podmínky dodržování pravidel stanovených radou města. 
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V. rozhodla 
 
585  
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 „Vybudování 
skateparku v lokalitě sídliště Za Chlumem, Bílina“ účastníka Mystic constructions, s. r. o., 
Římská 26, Praha 2, v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona. 
 
586  
Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů s názvem „Hromosvod na objektu plavecké haly, Žižkovo údolí 276/6, 
Bílina“ společnost Hromosvody Pekárek, s. r. o., Svahová 1011/22, Karlovy Vary, z důvodu 
nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ. 
 
587  
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, s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení a mobiliáře 
v lázeňském parku a Kyselské ulici, Bílina“ je nabídka společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, 
s. r. o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, Praha. Zároveň pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka společnosti REIMONT – ELEKTRO, s. r. o., Dělnická 
26, Most, a třetí v pořadí je nabídka společnosti MONZAS, s. r. o., Blahoslavova 937/62, Ústí 
nad Labem. Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne 
k uzavření smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem výběrového 
řízení, který se na základě hodnocení nabídek umístil jako druhý a třetí v pořadí, a současně 
splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení. Uzavření právního jednání souvisejícího 
s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem bude realizováno podpisem 
starostky města. 
 
588  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na stavební práce a dodávky zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce ulice Teplická, 
Bílina – II. etapa“ je nabídka společnosti Silnice Topolany, a. s., Nerudova 67/10, Chomutov. 
Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka společnosti 
Vodohospodářské stavby, s. r. o., Křižíkova 2393, Teplice. Pokud vybraný dodavatel nesplní 
povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření smlouvy řádnou součinnost, bude 
smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který se na základě hodnocení nabídek 
umístil jako druhý v pořadí a současně splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení. Uzavření 
právního jednání souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem 
a dodavatelem bude realizováno podpisem starostky města. 
 
589  
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 „Hromosvod na objektu plavecké haly, Žižkovo údolí 276/6, Bílina“ je 
nabídka společnosti Hromoelektro, s. r. o., U Statku 1/92, Ludgeřovice. Zároveň pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka společnosti ALFAVEL, s. r. o., 
Kostelní 435, Most. Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu nebo 
neposkytne k uzavření smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena s účastníkem 
výběrového řízení, který se na základě hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí 
a současně splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení. Uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem bude 
realizováno podpisem starostky města. 
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590  
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 „Oprava chodníku u silnice I/13 v ulici Bílinská, Bílina“ je nabídka 
společnosti „Společnost Bílina“, se sídlem Chotějovice 166, Světec. Zároveň pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka společnosti SAMPROS-STAV, 
s. r. o., Lidická 700/19, Brno. Pokud vybraný dodavatel nesplní povinnost uzavřít smlouvu 
nebo neposkytne k uzavření smlouvy řádnou součinnost, bude smlouva uzavřena 
s účastníkem výběrového řízení, který se na základě hodnocení nabídek umístil jako další 
v pořadí a současně splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení. Uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem bude 
realizováno podpisem starostky města. 
 
591  
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 zahrady MŠ Antonína Sovy 668, Bílina“ je nabídka 
společnosti 4soft, s. r. o., Krkonošská 625, Tanvald. Zároveň pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. 
 
592  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce 
zadávané ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle 
směrnice 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek a dle Metodického pokynu pro 
oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 s názvem „Piktogramový 
koridor pro cyklisty v Bílině“, která je součástí stejnojmenného projektu IROP vedeného pod 
registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016546, je nabídka společnosti Značky 
Morava, a. s., se sídlem Brantice 430, Brantice. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
593  
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 chodníku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce v ulici 
Sídliště Za Chlumem, Bílina“. 
 
594  
Doporučit projekt Rozvoj městského kamerového a dohledového systému města Bílina jako 
prioritu č. 1 k podání do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj – Demonstrativní projekty 
rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti. 
 
595  
Doporučit projekt Datový koridor jako prioritu č. 2 k podání do výzvy Ministerstva pro místní 
rozvoj – Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti. 
 
596  
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f), j) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.07.2022 o níže uvedené 
II. etapě organizačních změn. Vzhledem k pozitivním zkušenostem, které s sebou přineslo 
vytvoření odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví, jehož výsledkem je zefektivnění 
a zpružnění chodu městského úřadu a odbourání roztříštěnosti vedení jednotlivých agend, 
přistupujeme k vytvoření odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, jehož 
cílem je uspořádání agend výkonu státní správy v přenesené působnosti a samosprávy obce 
s rozšířenou působností do jednoho odboru a pod jednotné manažerské vedení, neboť 
v mnoha případech dochází k prolínání jak agend obecného stavebního úřadu, tak agend 
obou speciálních stavebních úřadů (pro vodní a dopravní stavby), jakož i specializovaných 
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agend jednotlivých odborů (či oddělení), jako jsou například agendy na úseku silničního 
hospodářství s agendami oddělení životního prostředí (např. výkopové práce, zábory 
veřejného prostranství, vydávání závazných stanovisek, vyjádření či řešení vraků apod.). 
Tímto novým organizačním uspořádáním dojde ke smysluplnějšímu fungování jednotlivých 
odborů, čímž se zvýší efektivita práce a zruší se nutnost bezpodmínečné meziodborové 
spolupráce při řešení konkrétních problémů, dojde rovněž k rychlejší komunikaci, než tomu 
bylo doposud, vzhledem k roztříštěnosti společně zaměřených činností a úkolů mezi více 
odbory. Touto organizační změnou tedy dochází ke změně ve struktuře městského úřadu, 
kdy se převádí pod společné řízení výkon činností a úkolů společných a navazujících a v té 
souvislosti se ruší odbor stavebního úřadu životního prostředí, jehož činnosti se převádějí do 
odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, kde se zřizuje nové oddělení 
správních činností v dopravě a přestupků. Rada města rozhodla s účinností od 01.07.2022, 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o této organizační změně:  
- odbor dopravy se přejmenovává na odbor dopravy, životního prostředí a stavebního 

úřadu,  
- v odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu se zřizuje oddělení správních 

činností v dopravě a přestupků,  
- ruší se odbor stavebního úřadu a životního prostředí,  
- činnosti rušeného odboru stavebního úřadu a životního prostředí se převádí do nově 

zřízeného odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu,  
- zaměstnanci odboru stavebního úřadu a životního prostředí se převádí do odboru 

dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu,  
- oddělení životního prostředí, původně začleněné do odboru stavebního úřadu a životního 

prostředí, zůstává zachováno a je organizačně začleněné do odboru dopravy, životního 
prostředí a stavebního úřadu spolu se všemi v něm zařazenými zaměstnanci,  

- zaměstnanci nezařazení do oddělení životního prostředí jsou začleněni přímo pod 
vedoucího odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu spolu s pozicemi 
„Doprava a silniční hospodářství“, „Zkušební komisař“, „Zkušební komisař II“ a „Zkušební 
komisař III“, 

- pracovní pozice „Vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí“ se ruší,  
- zaměstnanci, kteří byli začleněni přímo pod vedoucího odboru dopravy, vyjma pozic 

„Doprava a silniční hospodářství“, „Zkušební komisař“, „Zkušební komisař II“ a „Zkušební 
komisař III“ se převádí do nově vzniknutého oddělení správních činností v dopravě 
a přestupků,  

- zřizuje se pracovní pozice „Vedoucí oddělení správních činností v dopravě a přestupků“ – 
pracovní pozice „Dopravní technik“ v oddělení správních činností v dopravě a přestupků 
se přejmenovává na pozici „Evidence motorových vozidel II“ – pracovní pozice 
„Přestupky II“ v oddělení správních činností v dopravě a přestupků se přejmenovává na 
pozici „Správní činnost IV“. 

 
 

VI. ruší 
 
597  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, které bylo zveřejněno na základě 
rozhodnutí rady města z 12.04.2022, usnesení č. 393, 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 „Vybudování skateparku v lokalitě 
sídliště Za Chlumem, Bílina“, na základě § 127 odst. 1 zákona. 
 
 

VII. vydává 
 
598  
Organizační řád Městského úřadu Bílina, s účinností od 01.07.2022. 
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VIII. zřizuje 
 
599  
Pracovní skupinu pro participativní rozpočet TVOŘÍME BÍLINU 2022/2023 a zároveň jmenuje 
Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou, Ing. Marcelu Dvořákovou a Mgr. Petra Hazdru členy 
této pracovní skupiny. 
 
600  
Pracovní skupinu pro revitalizaci plavecké haly a zároveň jmenuje Ing. Radka Zenkera, 
Františka Weigla, Bc. Jaroslava Vršku, Martinu Geletku Tuháčkovou, Pavla Pastyříka MSc. 
MBA, Ing. Petra Rosenkranze členy této pracovní skupiny. 
 
 

IX. pověřuje 
 
 
601  
Pana Petra Mádlíka, energetika města, schválením a uzavřením obchodu o nákupu energií. 
 
602  
Starostku města zplnomocněním paní Ivety Richterové, vedoucí oddělení školství, kultury 
a sportu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví k zastupování města Bíliny při 
uzavírání smluv o krátkodobém pronájmu movitých nebo nemovitých věcí ve vlastnictví 
města Bíliny spojených s účelem činnosti Kulturního centra Bílina, Informačního centra Bílina 
a Městské knihovny Bílina, vč. souvisejících dokumentů s účinností od 09.06.2022 na dobu 
neurčitou, po zrušení pověření zastupitelstvem města, schváleného 03.03.2016 usnesením 
č. 32. 
 
603  
Starostku města podpisem dokumentu „Prohlášení o realizaci projektu v souladu se 
Strategickým plánem rozvoje města Bílina“, který je povinnou přílohou žádosti o dotaci na 
projekt „Hokejové vybavení pro děti a mládež HC Draci Bílina“ podávanou hokejovým 
klubem Draci Bílina, z. s., do Programu rozvoje venkova. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
 
604  
Usnesení zastupitelstva města č. 133 z 24.06.2020, kterým byl schválen záměr prodeje části 
pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 2 950 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem, s podmínkou věcného břemene práva chůze a užívání cest. Žadatel 
si nechá zhotovit na vlastní náklady znalecký posudek a geometrický plán na oddělení 
pozemku. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 
 
 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
605  
Rozpočtové opatření č. 7/2022 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na 
financování akcí z roku 2021 do roku 2022, ve výši 2.800.000 Kč. 
 
606  
Rozpočtové opatření č. 64/2022 – přijetí dotace na akci „ZŠ Aléská – vybudování odborné 
učebny a modernizace datové sítě“ od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3.468.511,31 Kč 
zpět do rozpočtu města. 
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607  
Rozpočtové opatření č. 67/2022 – uložení volných finančních prostředků na termínované 
vklady v kumulovaném objemu financování, a to: vklady na termínované účty 
400.000.000 Kč pol. 8118, příjmy jistin na běžné účty 100.000.000 Kč pol. 8117 
a profinancování úbytku prostředků na běžných účtech 300.000.000 pol. 8115. 
 

608  
Rozpočtové opatření č. 75/2022 – převod finančních prostředků ve výši 2.000.000 z akce 
č. 21-10 (Parkoviště Čapkova) do akce č. 22-06 (Revitalizace zahrady MŠ A. Sovy).   
 
609  
Rozpočtové opatření č. 77/2022 – navýšení výdajové části rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic na výkup pozemků o částku ve výši 2.000.000 Kč z příjmů z prodeje nemovitostí. 
 
610  
Rozpočtové opatření č. 78/2022 – přesun finančních prostředků v celkové výši 4.210.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akcí na vybudování parkoviště 
v ul. Čapkova, autokemp – rozšíření parkovacího stání, plavecká hala – rekonstrukce 
a vodovodní přípojka k okálům Žižkovo údolí na akci 18-27 – správní budova koupaliště 
Kyselka. 
 
611  
Rozpočtové opatření č. 79/2022 – navýšení rozpočtu výdajů ve výši 7.300.000 Kč na akci 
21-02 Rekonstrukce ulice Teplická z části příjmů prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví 
města (bytový dům na adrese Maxe Švabinského č. p. 655–657). 
 
612  
Rozpočtové opatření č. 80/2022 – navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku ve výši 2.867.900 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. 
 
613  
Rozpočtového opatření č. 81/2022 – přijetí finančního daru od Severočeských dolů, a. s., 
Chomutov, ve výši 1.750.000 Kč do rezervy, ze které bude následně čerpáno na jednotlivé 
akce financované z tohoto daru. 
 
614  
Rozpočtové opatření č. 83/2022 – převod finanční prostředků ve výši 2.500.000 Kč z akce 
č. 21-10 (Vybudování parkoviště Čapkova) do akce č. 21-24 (Rozšíření VO vč. mobiliáře na 
Kyselce). 
 
615  
Rozpočtové opatření č. 84/2022 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o částku ve výši 3.797.780 Kč přijetím neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na výkon sociální práce v roce 2022. 
 
616  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1664/182 výměře cca 30 m2 v k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku. Žadatel si nechá na vlastní náklady 
zhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. Kupní cena bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem části pozemku. 
 
617  
Záměr prodeje části pozemku pod stavbou p. č. 1683/61 o výměře cca 430 m2, jehož 
součástí je budova čp. 831, v k. ú. Bílina, části pozemku p. č. 1683/61 o výměře cca 30 m2, 
pozemku p. č. 1683/56 o výměře 97 m2, části pozemku p. č. 1683/91 o výměře cca 65 m2 
vše v k. ú. Bílina minimálně za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku, 
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se zřízením výhrady práva zpětné koupě na dobu určitou 5 let a předkupním právem 
zapsaným v katastru nemovitostí na dobu neurčitou pro město Bílinu. Na oddělení pozemku 
bude vyhotoven geometrický plán. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem 
nemovitostí. 

618 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/61 o výměře cca 59 m2, části pozemku 
p. č. 1683/92 o výměře cca 443 m2, pozemku p. č. 1683/57 o výměře 163 m2 a části 
pozemku p. č. 1683/91 o výměře cca 150 m2 vše v k. ú. Bílina minimálně za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem nemovitostí. 

619 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1664/182 výměře cca 30 m2 v k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku. Žadatel si nechá na vlastní náklady 
zhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. Kupní cena bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem části pozemku. 

620 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 15,04 m2 v k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku. Geometrický plán na oddělení pozemku 
se zákresem věcných břemen nechá zhotovit město Bílina, kdy náklady na jeho zhotovení 
budou rozpočítány mezi zúčastněné strany. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené 
s prodejem pozemku. 

621 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/96 o výměře cca 2 950 m2 v k. ú. Bílina 
s podmínkou zřízení věcného břemene práva chůze a užívání cest pro pozemek 
p. č. 1683/170 a pro pozemek p. č. 1683/229, jehož součástí je stavba č. p. 918 vše v k. ú. 
Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku. Geometrický plán na 
oddělení pozemku se zákresem věcných břemen nechá zhotovit město Bílina, kdy náklady 
na jeho zhotovení budou rozpočítány mezi zúčastněné strany. Kupní cena bude navýšena 
o náklady spojené s prodejem pozemku. 

622 
Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 927/38 výměře 22 m2 v k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku. Kupní cena bude navýšena 
o náklady spojené s prodejem pozemku. 

623 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                              
              jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2372/369 
o výměře 149 m2 v k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 2372/8 v k. ú. Bílina na základě 
geometrického plánu č. 3248-29/2022 a pozemku p. č. 2432/20 o výměře 195 m2 v k. ú. 
Bílina odděleného z pozemku p. č. 2432/20 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu 
č. 3248-29/2022, za cenu obvyklou 189.200 Kč určenou na základě znaleckého posudku 
č. 65/955/2022, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 9.865 Kč. 
Celková kupní cena činí 199.065 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 

624 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako stranou kupující a                                
                                                                   zastoupenou na 
základě plné moci                                                                    
                  jako stranou prodávající, jejímž předmětem je výkup pozemku p. č. 65 
o výměře 116 m2, p. č. 66/2 o výměře 93 m2, p. č. 770/2 o výměře 187 m2, p. č. 770/3 
o výměře 126 m2, p. č. 771 o výměře 1 380 m2, p. č. 772 o výměře 679 m2, p. č. 1683/137 
o výměře 4 699, p. č. 1896/3 o výměře 1 816 m2, p. č. 1918 o výměře 281 m2, p. č. 1919 
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o výměře 73 m2, p. č. 1921/4 o výměře 1 639 m2, p. č. 1921/6 o výměře 351 m2, p. č. 1926/4 
o výměře 5 288 m2, p. č. 1926/6 o výměře 211 m2, p. č. 1927/1 o výměře 110 m2, 
p. č. 1927/6 o výměře 332 m2, p. č. 1928/1 o výměře 56 m2, p. č. 1928/3 o výměře 96 m2, 
p. č. 1931/4 o výměře 24 m2, 1960/2 o výměře 167 m2, p. č. 1960/3 o výměře 73 m2, 
p. č. 1961/4 o výměře 20 m2, p. č. 1961/6 o výměře 18 145 m2, p. č. 1961/7 o výměře 
2 409 m2, p. č. 1961/8 o výměře 650 m2, p. č. 1961/9 o výměře 41 m2, p. č. 1961/10 
o výměře 37 m2, p. č. 1961/11 o výměře 178 m2, p. č. 1961/12 o výměře 59 m2, p. č. 1961/13 
o výměře 81 m2, p č. 1964/2 o výměře 907 m2, p. č. 1971 o výměře 1 421 m2, p. č. 2085/3 
o výměře 314 m2, p. č. 2574/2 o výměře 208 m2, p. č. 2707 o výměře 702 m2, p. č. 2843 
o výměře 166 m2, p. č. 2844/3 o výměře 38 m2, p. č. 2844/4 o výměře 24 m2 vše v k. ú. Bílina 
za celkovou kupní cenu 3.374.928 Kč, která vychází ze znaleckých posudků zpracovaných 
v roce 2021 soudním znalcem Radkem Trončinským, se sídlem: Masarykova 124/204, Ústí 
nad Labem, a to znaleckého posudku č. 3670-002/2021 AC-OC, č. 3685-017/2021, č. 3681-
013/2021 AC-OC, č. 3684-016/2021 AC-OC a dohody smluvních stran. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
625  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako dárcem a městem Novovolynsk jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je věcný dar v podobě nepotřebné výpočetní techniky 
v celkové pořizovací hodnotě 82.689,38 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 
 
626  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným peněžitého daru v celkové výši 
1.750.000 Kč na zlepšení technické infrastruktury a revitalizaci majetku ve správě města. 
Zároveň doporučuje pověřit starostku města podpisem smlouvy. 
 
627  
Smlouvu o poskytnutí dopočtu neinvestiční dotace v celkové výši 2.867.900 Kč na podporu 
sociálních služeb v roce 2022, mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem 
Bílina jako příjemcem dotace pro Pečovatelskou službu Bílina. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
628  
Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2021. 
 
629  
Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 
dopravou a veřejnou drážní dopravou uzavřené mezi městem Bílina a Ústeckým krajem. 
Předmětem dodatku je přepočet referenčních tržeb pro rok 2022 a dále pak úprava výše 
zlevněného jízdného v souvislosti s vydaným výměrem ministerstva financí, kterým se mění 
seznam zboží s regulovanými cenami. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku 
města. 
 
630  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností HOBBY MARKET, 
s. r. o., jako dárcem, jejímž předmětem je technologie SSZ-CROSS/RS, tj. světelné 
signalizační zařízení umístěné na silnici č. I/13, resp. v prostoru křižovatky u provozovny 
„stavebnin Černý“ v Bílině. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
631  
Nezájem o nákup akcií společnosti Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., od 
jednotlivých akcionářů, města – Podbořany, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Rumburk, Žatec, 
Meziboří, Duchcov, Děčín, Varnsdorf, Štětí, Okresní hospodářské komory – Most, Děčín, 
Litoměřice, Louny, Chomutov. Podpisem prohlášení doporučuje pověřit starostku města. 
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632  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/91 o výměře cca 160 m2 v k. ú. Bílina minimálně za 
cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku, kdy na oddělení pozemku bude 
vyhotoven geometrický plán. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem 
pozemku. Pozemek bude prodáván s výhradou práva zpětné koupě na dobu určitou do 
07.07.2024 a předkupním právem zapsaným v katastru nemovitostí na dobu neurčitou pro 
město Bílinu. 
 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
633  
Návrh členů zastupitelstva města za stranu Bílinští sociální demokraté a nezávislí na úpravu 
jednacího řádu Zastupitelstva města Bíliny, kterým by bylo zrušeno limitování diskusního 
vystoupení. 
 
634  
Nabídku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod 
pozemku p. č. 252/16 v k. ú. Chudeřice u Bíliny a pozemku p. č. 252/17 v k. ú. Chudeřice 
u Bíliny. 
 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
 
 

635  
S celoročním hospodařením města Bílina za rok 2021 s výhradou s tím, že město Bílina 
přijalo nápravná opatření na základě zprávy o přijatých opatření k odstranění a nápravě 
chyb, nedostatků. 
 
 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
 

 
636  
Pověření vedoucích organizačních složek Kulturní centrum Bílina, Informační centrum Bílina 
a Městská knihovna Bílina k uzavírání a podepisování smluv o krátkodobém pronájmu 
movitých nebo nemovitých věcí. 
 
 

XV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 

 
637  
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. 
 
638  
Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města Mgr. Aleše Tallowitze a Daniela Hendrycha, 
včetně odpovědí na jednotlivé dotazy. 
 
639  
Aktualizovaný program pro řešení sociálně vyloučených lokalit v Bílině s názvem Pod 
ochranou města, v rámci projektu Bílina – bezpečné město. 
 
640  
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štrbice. 
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XVI. bere na vědomí 
 
 
641  
Zápis z jednání komise pro místní média z 16.05.2022. 
 
642  
Zápis z jednání sportovní komise z 09.05.2022. 
 
643  
Zápis z komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch KpRVaCR/03/2022 z 27.04.2022. 
 
644  
Zápis z jednání bytové komise z 16.05.2022 a informaci o žadatelích, se kterými bylo od 
01.01.2022 do 18.05.2022 uzavřena nájemní smlouva. 
 
645  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 
 
646  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 
 
647  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
648  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dotací a projektů. 
 
649  
Zamítnutí žádosti o dotaci Generálního ředitelství Ministerstva vnitra ČR na pořízení 
cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody z důvodů nedostatku finančních 
prostředků ve schváleném státním rozpočtu. 
 
650  
Splnění usnesení rady města č. 123 z 05.02.2019, kterým bylo komisi pro kulturu a cestovní 
ruch uloženo připravit koncepci informačních stezek ve městě a navigačních systémů. 
 
651  
Splnění usnesení rady města č. 1033 z 06.08.2019, kterým bylo uloženo odboru školství, 
kultury a sportu zajistit realizaci umístění pietního místa k 30. výročí Sametové revoluce 
v parku za Husitskou baštou. 
 
652  
Informaci starostky města týkající se možnosti spolupráce s německým městem Zwönitz 
a zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu připravit smlouvu o spolupráci s městem 
Zwönitz. 
 
653  
Žádost společnosti Kanabo medicina, s. r. o., o prodej pozemku p. č. 1799/2 o výměře 
150 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba č. p. 218. 
 
654  
Žádost společnosti TREI Real Estate Czech Republic, s. r. o., o prodloužení doby trvání 
nájemní smlouvy, kdy je předmětem nájmu část pozemku p. č. 12/4 (ostatní plocha 
a manipulační plocha) o výměře cca 1 666 m2, pozemku p. č. 12/5 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 570 m2 a části pozemku p. č. 12/12 (ostatní plocha a manipulační 
plocha) o výměře cca 230 m2, vše v k. ú. Bílina. 
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655  
Informaci o probíhajících záborech pozemků v zeleni na území města Bílina, zpracované 
odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 
 
656  
Průběžné informace o stavu investiční akce – opravy chodníků v roce 2022. 
 
657  
Informaci odboru nemovitostí a investic o zařazení bytu č. 1 na adrese 5. května 270, 
o velikosti 1+2, do kategorie „rezerva města“. 
 
658  
Informaci odboru nemovitostí a investic o ubytovacích kapacitách pro uprchlíky z Ukrajiny. 
 
659  
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí ke stavebním úpravám 
v ul. Wolkerova 76. 
 
660  
Informaci odboru stavebního úřadu a životního prostředí k úpravám travnaté plochy 
v ul. Opletalova. 
 
661  
Informace o postupu prací při akci „Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace 
v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“. 
 
662  
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině.  
 
663  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic pro 
rok 2022. 
 
664  
Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
665  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 ze dne 13.10.2015, kterým 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


