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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 18. schůze v roce 2022, 
konané v mimořádném termínu 29. června 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 
 
 

 
 

RADA MĚSTA 
 

I. revokuje 
 

745  
Usnesení rady města č. 572 z 24.05.2022, kterým bylo schváleno 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. 
 
746  
Usnesení rady města č. 573 z 24.05.2022, kterým bylo schváleno podání žádosti o dotaci 
z programu Krajského úřadu Ústeckého kraje 2022 – Vybavení jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany 
s požadovanou výší dotace 150.000 Kč z celkových způsobilých výdajů. 
 
 

II. schvaluje 
 
747  
Rozpočtové opatření č. 99/2022 – navýšení rozpočtu organizační složce města, Kulturnímu 
centru Bílina o částku ve výši 350.000 Kč bez DPH na akci Bílinské slavnosti – Den horníků, 
která se koná 03.09.2022 a uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Severočeskými doly, a. s., Chomutov, jako 
objednatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
748  
Rozpočtové opatření č. 100/2022 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 
50.000 Kč z rezervy rady na nátěr podlah na zimním stadionu. 
 
749  
Podání žádosti o dotaci na akci „Vybudování hasičské zbrojnice pro JSDH, Bílina“ 
z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek 
spolufinancování akce v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace projektu. 
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750 
Podání žádosti o dotaci na akci „Vybavení jednotky JSDH osobními ochrannými prostředky 
a věcnými prostředky požární ochrany, Bílina“ z Programu 2022 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce v minimální výši 10 % 
z poskytnuté dotace projektu. 

751 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/01 ve znění dodatku č. 1 mezi městem Bílina 
jako objednatelem a společností NATURTEP, s. r. o., Údolí 632/16, Dubí, jako zhotovitelem 
stavebních prací „Stavební úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, 
Bílina“. Předmětem dodatku č. 2 je zvýšení ceny za provedení díla o hodnotu změny 
závazku (hodnota víceprací) o částku ve výši 93.237,38 Kč bez DPH, tj. o částku 
112.817,23 Kč vč. DPH), kdy konečná cena díla dle rozpočtu činí 4.797.341,25 Kč bez DPH 
(5.804.782,91 Kč včetně DPH) a dále prodloužení termínu dokončení díla do 03.08.2022. 
Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

752 
Smlouvu č. 462 o nájmu pozemku mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností 
MiBo F+K, s. r. o., kdy předmětem nájmu je část pozemku p. č. 1636/95 o výměře cca 
17,5 m2 v k. ú. Bílina za účelem umístění prodejního stánku za smluvní cenu 4.000 Kč/rok. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

753 
Smlouvu č. 463 o nájmu pozemku mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností 
APEurope, s. r. o, kdy předmětem nájmu je část pozemku p. č. 70 o výměře cca 8 m2 v k. ú. 
Bílina za účelem umístění prodejního stánku na dobu určitou do 27.07.2022 za smluvní cenu 
152 Kč/měsíc s tím, že nejpozději do 14 dnů budou splněny požadavky členů rady města na 
vzhled stánku dle předchozího dohodnutého záměru. Podpisem smlouvy pověřuje 
místostarostku města. 

754 
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 70 o výměře cca 8 m2 v k. ú. Bílina za účelem umístění 
prodejního stánku na dobu určitou do 30.09.2022 za smluvní cenu 152 Kč/měsíc. 

755 
Smlouvu o nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+2 ul. Kyselská 410, Bílina, s                       , 
na dobu určitou, od 15.07.2022 do 30.09.2022. 

756 
Zahraniční pracovní cestu do města Stropkov (Slovensko), která se uskuteční v termínu 
05.08.2022–07.08.2022 za účasti: Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, Rostislava Aulického, 
Ing. Radka Zenkera. 

III. souhlasí 

757 
S návrhem odboru nemovitostí a investic na provedení změn v rámci realizace správního 
objektu koupaliště Kyselka. 

IV. rozhodla 

758 
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Mobiliář – vnitřní vybavení 
místností novostavby správního objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka“, 
přímým zadáním jednomu dodavateli v souladu se směrnicí č. 3/2021 – pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, čl. 14 odst. 1 písm. e). 



Usnesení rady města z 29.06.2022   3 
 

 

V. bere na vědomí 
 
 
759  
Pozvání primátora slovenského města Stropkov k návštěvě města v termínu 05.08.2022-
07.08.2022 na setkání partnerských měst v rámci XXVI. ročníku Stropkovského jarmarku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marcela Dvořáková v. r.  
místostarostka města 

Ing. Karel Matuška v. r. 
člen rady města 

 


