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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 19. schůze v roce 2022, 
konané 26. července 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. 
446 TAJ   30.06. 
531 ONI   30.06. 
525 HNsP   31.12.

 

Splněné usnesení č.: 445 
 

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 
 

760  
Usnesení rady města č. 135 z 22.02.2022, kterým byla Ing. Vladimíra Kebrtová pověřena 
tajemnicí bytové komise z důvodu ukončení pracovního poměru zaměstnankyně, která 
tajemnici komise vykonávala doposud. 
 
761  
Usnesení rady města č. 982 z 14.06.2022, kterým souhlasila s nákupem energie – plynu 
a cenovým návrhem odboru nemovitostí a investic na období dvou let, tj. na rok 2023 
a 2024. 
 

II. schvaluje 
 
 
762  
Rozpočtové opatření č. 95/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 388.000 Kč z akce 
č. 20-20 (PD – Zimní stadion – celková rekonstrukce) na opravu střechy Zelené haly. 
 
763  
Rozpočtové opatření č. 96/2022 – přijetí doplatku státního příspěvku na výkon pěstounské 
péče ve výši 4.000 Kč za rok 2021. 
 
764  
Rozpočtové opatření č. 97/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu finančního odboru ve výši 55.000 Kč z § 63-99 položky 5362 – platby daní 
a poplatků – DPH na § 63-20 položka 5163 – pojištění majetku města. 
 
765  
Rozpočtové opatření č. 98/2022 – navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu finančního 
odboru o částku ve výši 104.000 Kč na úhradu daně z příjmů právnických osob za obec 
za rok 2021.  
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766  
Rozpočtové opatření č. 101/2022 – přesun finančních prostředků z akce č. 22-17 „Veřejné 
osvětlení – pohádkový les“ ve výši 103.000 Kč na akci 22-22 „REKO veřejného osvětlení 
ve městě“. 
 
767  
Rozpočtové opatření č. 102/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 68.000 Kč z akce 
Rezerva komunální služby do akce č. 21-36 Revitalizace proluky na Mírovém náměstí. 
 
768  
Rozpočtové opatření č. 103/2022 – přesun finančních prostředků v celkové výši 35.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64-09, 
pol. 5901 na odd. § 43-72, pol. 5222 částku ve výši 25.000 Kč a na odd. § 43-79, pol. 5222 
částku ve výši 10.000 Kč. 
 
769  
Rozpočtové opatření č. 104/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 10.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64-09, 
pol. 5901 na odd. § 43-79, pol. 5222 a zároveň smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Linkou bezpečí, z. s., jako 
příjemcem na projekt „Linka bezpečí pro děti a mládež z města Bíliny“. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
770  
Rozpočtové opatření č. 105/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 75.000 Kč z rezervy odboru 
odd. § 64-09, pol. 5901 na dotaci pro Bílinskou přírodovědnou společnost na tisk knihy 
Radovesická výsypka odd. § 34-29, pol. 5222. 
 
771  
Rozpočtové opatření č. 106/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví v celkové výši 130.000 Kč 
na financování propagace města. 
 
772  
Rozpočtové opatření č. 107/2022 – přijetí neinvestičního finančního daru od Nadace ČEZ, 
a. s., ve výši 200.000 Kč na projekt „Májový jarmark“ a navýšení rozpočtu Kulturnímu centru 
Bílina z tohoto daru. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 
ULK PR22/52737 ve výši 200.000 Kč mezi Nadací ČEZ jako poskytovatelem a městem 
Bílina jako příjemcem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
773  
Rozpočtové opatření č. 109/2022 – přesun finančních prostředků z akce č. 21-10 
„Vybudování parkoviště Čapkova ulice“ ve výši 73.000 Kč na akci § odd. 31-41 „Rezerva 
na opravy – Centrální školní jídelna“. 
 
774  
Rozpočtové opatření č. 110/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 250.000 Kč z akce 
21-10 „Vybudování parkoviště v ul. Čapkova“ do kap. 07 – údržba nebytového hospodářství.  
 
775  
Rozpočtové opatření č. 114/2022 – čerpání rezervy rady města ve výši 20.000 Kč a zároveň  
darovací smlouvu mezi městem Bílina jako dárcem a městem Novovolynsk, Ukrajina, jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč na dopravu 
dětí na tábory. 
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776 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 20455/2022, 
jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

777 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a                         jako příjemcem na akci 7. ročník Bořeňské 
šipky, která se koná 13.08.2022 v Bílině, na základě podané žádosti. Bude hrazeno 
z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

778 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a                      jako příjemcem na akci Bílinská volejbalová liga, 
která se uskuteční 03.09.2022 v Bílině, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy 
sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

779 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a spolkem Spirála, Ústecký kraj, z. s., jako příjemcem dotace 
na projekt „TRIANGL – krizové centrum pro děti a nedospělé“. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

780 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a spolkem Spirála, Ústecký kraj, z. s., jako příjemcem dotace 
na projekt „Linka pomoci“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

781 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a spolkem Spirála, Ústecký kraj, z. s., jako příjemcem dotace 
na projekt „Intervenční centrum, Ústecký kraj“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

782 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a spolkem Spirála, Ústecký kraj, z. s., jako příjemcem dotace 
na projekt „Centrum krizové intervence“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

783 
Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 500.000 Kč mezi městem Bílina jako 
příjemcem a Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, Praha, jako poskytovatelem na akci „Revitalizace 
zahrady MŠ Antonína Sovy v Bílině“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

784 
Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 120.000 Kč mezi městem Bílina jako 
příjemcem a Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, Praha, jako poskytovatelem na akci „Oranžový 
přechod v Bílině 2022“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

785 
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 988.600 Kč z Programu na záchranu 
a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022 mezi Ústeckým krajem jako 
poskytovatelem a městem Bílina jako příjemcem, na zajištění havarijního stavu budovy lázní 
Kyselka. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

786 
Normativ nezávazných ukazatelů na dítě/žáka, pro zpracování návrhu rozpočtu v mateřských 
a základních školách zřízených městem Bílina na rok 2023 ve výši 3.600 Kč pro mateřské 
školy a ve výši 2.185 Kč pro základní školy. 
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787  
Přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, 
pro Základní školu Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
na projekt „Obědy pro děti“ pro 55 žáků na školní rok 2022/2023 v celkové výši 334.977 Kč, 
na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
788  
Přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, 
pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, na projekt 
„Obědy pro děti“ pro 51 žáků na školní rok 2022/2023 ve výši 99.499 Kč na základě žádosti 
ředitelky základní školy. 
 
789  
Podání žádosti o zápis změny v Rejstříku škol a školských zařízení pro základní školu, jejíž 
činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres 
Teplice, příspěvková organizace, která se týká změny kapacity školy – snížení nejvyššího 
povoleného počtu žáků v základní škole, a to z 810 na 630, v souladu s § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s nejbližší možnou 
účinností a zároveň pověřuje Mgr. Evu Böhmovou, vedoucí odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví k podání žádosti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o zápis této změny 
v Rejstříku škol a školských zařízení. 
 
790  
Podání žádosti o zápis změny v Rejstříku škol a školských zařízení pro základní školu, jejíž 
činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace, která se týká změny kapacity školy – snížení nejvyššího 
povoleného počtu žáků v základní škole, a to z 660 na 600, v souladu s § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s nejbližší možnou 
účinností a zároveň pověřuje Mgr. Evu Böhmovou, vedoucí odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví k podání žádosti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o zápis této změny 
v Rejstříku škol a školských zařízení. 
 
791  
Rámcovou smlouvu o zprostředkování mezi společností Edenred CZ, s. r. o., Pernerova 
691/42, Praha 8, jako zprostředkovatelem a městem Bílina jako partnerem, jejímž 
předmětem je možnost plateb elektronickými benefitními kartami v kulturních zařízeních 
a informačním centru. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
792  
Smlouvu o zprostředkování a spolupráci mezi společností Up Česká republika, s. r. o., 
Zelený pruh 1560/99, Praha 4, a městem Bílina jako partnerem, jejímž předmětem je 
možnost plateb elektronickými benefitními kartami v kulturních zařízeních a informačním 
centru. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
793  
Licenční smlouvu č. 220336 mezi městem Bílina jako poskytovatelem a společností Wander 
Book, s. r. o., Liberec, jako nabyvatelem k užití autorského díla – fotografie na turistické 
vizitce. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
794  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1636/12 o výměře cca 225 m2 v k. ú. Bílina za účelem 
využití k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti. Cena bude stanovena dle směrnice 
č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
795  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1595/1 (ostatní plocha/zeleň) o výměře cca 185 m2 
v k. ú. Bílina za účelem využití k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti. Cena bude 
stanovena dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 



Usnesení rady města z 26. července 2022   5 

796 
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1789/4 o výměře 21 m2 v k. ú. Bílina nacházející se 
pod stavbou garáže, která je ve vlastnictví jiné osoby, dle směrnice č. 4/2014 upravující 
podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 

797 
Opětovné zveřejnění záměru 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. 

798 
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 107,49 m2 
v I. nadzemním podlaží objektu na adrese Wolkerova 73, Bílina, parcela č. 32 k. ú. Bílina 
za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání tj. 260 Kč/m2/rok 
pro účel využití jako skladové prostory. 

799 
Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 5 smlouvy č. 481 o nájmu nebytových prostor 
na adrese Seifertova 105, Bílina, o výměře 77,05 m2 mezi Pavlem Chaloupkou jako 
nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem, jehož předmětem bude změna využití 
předmětu nájmu na kanceláře zajišťující „Realitní zprostředkování“. 

800 
Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 11 smlouvy č. 408 o nájmu části nemovitosti včetně 
pozdějších dodatků se společností Vodafone Czech Republic, a. s., náměstí Junkových 
2808/2, Praha 5, jako nájemcem jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o čtyři 
vedení trasy optických telekomunikačních kabelů v/na nemovitosti ul. Lidická č. p. 31, Bílina, 
umístěné na pozemku p. č. 1785 v k. ú. Bílina. 

801 
Dodatek č. 1 platné smlouvy č. 660 o nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a                       jako nájemcem, jehož předmětem je změna 
využití předmětu nájmu – prostor sloužících podnikání na adrese Za Chlumem 820/33, 
na prodejnu tabákových výrobků a potřeb a s tím související úprava otevírací doby. 

802 
Smlouvu č. 465 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 30.09.2022 za smluvní cenu 
304 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

803 
Výpověď ze smlouvy o nájmu pozemku č. 397 uzavřenou 19.01.2015 mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a                       jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je 
pronájem části pozemku p. č. 1595/1 v k. ú. Bílina, z důvodu neuhrazení nájemného, a to 
ke dni doručení výpovědi dle čl. III odst. 5 smlouvy. Podpisem výpovědi pověřuje starostku 
města. 

804 
Smlouvu č. 464 o nájmu pozemku mezi městem Bílina jako pronajímatelem a            
                                     jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem 
části pozemku p. č. 2167/1 (orná půda) o výměře cca 374 m2 v k. ú. Bílina za účelem využití 
k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující 
podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, tj. 1.870 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
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805  
Smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-056582 k akci „RVDSL5939_C_U_BILI26-
BILI1HR_MET“, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností CETIN, a. s., 
zastoupenou na základě plné moci společností SCHLIKE – DOMI, s. r. o., jako stranou 
oprávněnou. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově dle sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene a služebnosti za cenu 
15.000 Kč bez DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě 
stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 

806  
Smlouvu o zřízení služebnosti č. 11010-084733 k akci „RVDSL1935_C_U_BILI29-
BILI1HR_NN“, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností CETIN, a. s., 
zastoupenou na základě plné moci společností SCHLIKE – DOMI, s. r. o., jako stranou 
oprávněnou. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za dohodnutou cenu 550 Kč bez DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 

807  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti týkající se stavby 
„RVDSL5128_C_U_BILI1273-BILI1HR_MET“, která se dotkne pozemků p. č. 1636/39, 
1636/95, 1636/96 a 1636/1 vše v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí 
povinnou a společností CETIN, a. s., zastoupenou na základě plné moci paní Blankou 
Vývarovou – TELKOMPROJEKT, 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. 
 

808  
Smlouvu o zřízení služebnosti č. 42040/VB1/FTTH-000/2021 k akci 
„INS_FTTH_CZ_1274_42040_Bilina_Sever_BD_2F“, mezi městem Bílina jako stranou 
povinnou a společností T-Mobile Czech Republic, a. s., zastoupenou na základě pověření 
Mgr. Vladislavem Jursíkem jako stranou oprávněnou. Služebnost bude sjednána na dobu 
neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu 231.318,50 Kč 
bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 

809  
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti k akci „Bílá místa 
Teplicko – Bílina“, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností 
Speednet, s. r. o., zastoupenou na základě plné moci paní Ing. Jitkou Žižkovou jako stranou 
budoucí oprávněnou. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude 
provedena jednorázově za cenu určenou na základě znaleckého posudku. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
810  
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-4022533 SOBS VB/1 k akci „TP-Bílina, ppč. 1664/287 – připojení garáží“, mezi městem 
Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou 
na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo, s. r. o., jako stranou budoucí 
oprávněnou. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za dohodnutou cenu 2.100 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
811  
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4019887/VB/P001 k akci „TP–
Bílina, Pod Bořní, ppč. 424/1,3x2OM“, mezi městem Bílina jako stranou povinnou 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností BIS 
Euromont, a. s., Ing. Martinem Hauptvoglem, jako stranou oprávněnou. Věcné břemeno 
bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu 
13.000 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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812  
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4007991/VB01 k akci „Bílina, 
Zahradní ppč. 269/331, kNN, RD“, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností 
ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo, 
s. r. o., jako stranou oprávněnou. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada 
bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu 1.000 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
813  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o místění stavby 
č. ČEZd_SoBS VB 32423/IV-12-4022210/TP-Bílina,Sídl. Za Chl., ppč. 1636/272-OM, 
uzavřenou mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, 
a. s., zastoupenou na základě plné moci společností BIS Euromont, a. s., jako stranou 
budoucí oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, 
úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu ve výši 7.600 Kč bez DPH. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
814  
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 42040/bVB6/FTTH-000/2022 
k akci „FIS_FTTH_CZ_3183_42040_20063_Bilina_Bilinska“, mezi městem Bílina jako 
stranou budoucí povinnou a společností T-Mobile Czech Republic, a. s., zastoupenou na 
základě pověření Mgr. Vladislavem Jursíkem jako stranou budoucí oprávněnou. Služebnost 
bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu určenou na 
základě znaleckého posudku. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
815  
Smlouvu o výpůjčce č. 11322702 mezi městem Bílina jako vypůjčitelem a společností 
Ředitelství silnic a dálnic ČR jako půjčitelem, jejímž předmětem je zábor části silnice I/13 
nutné k provedení díla „Oprava chodníku u silnice I/13 v ulici Bílinská, Bílina“. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
816  
Dohodu o umístění výzdoby mezi městem Bílina jako partnerem a společností Správa 
železnic, státní organizace, Praha 1, jako poskytovatelem, jejímž předmětem je souhlas 
s umístněním a aplikací graffiti v podchodu u fotbalového stadionu. Podpisem dohody 
pověřuje starostku města. 
 
817  
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/01 ve znění dodatku č. 1 a 2 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. 3 je prodloužení termínu dokončení díla do 30.08.2022. 
Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
818  
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací „Novostavba správního 
objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka na p. p. č. 1916/1, 1916/2, 1915/4, 
1916/34 a 1916/35 v k. ú. Bílina – část č. 2 STAVBA“ z 29.07.2021 ve znění dodatku č. 1 
z 30.11.2021 a dodatku č. 2 z 29.04.2022 uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností AMP Chomutov, a. s., Pražská 720/31, Chomutov, jako zhotovitelem. 
Předmětem dodatku č. 3 je snížení ceny díla o hodnotu změny závazku (hodnota méněprací) 
o částku ve výši 53.524,86 Kč bez DPH (64.765,08 Kč vč. DPH), kdy cena za provedení díla 
podle rozpočtu je 9.847.878,76 Kč bez DPH (11.915.933,30 Kč vč. DPH) a zároveň změnu 
termínu pro dokončení díla do 30.09.2022. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
819  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/02 mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností Revitherm, s. r. o., Marešova 643/6, Praha, jako zhotovitelem stavebních prací 
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„Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace v areálu Hornické nemocnice 
s poliklinikou, Bílina“. Předmětem dodatku č. 1 je zvýšení ceny za provedení díla o hodnotu 
změny závazku (hodnota víceprací) o částku ve výši 682.380 Kč bez DPH., tj. o částku 
825.679,80 Kč vč. DPH, kdy konečná cena díla dle rozpočtu činí 4.752.561,80 Kč bez DPH 
(5.750.599,80 Kč včetně DPH) a dále prodloužení termínu dokončení díla o 24 pracovních 
dní. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

820 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/13 mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností 4SOFT, s. r. o., Krkonošská 625, Tanvald, jako zhotovitelem stavebních prací 
„Revitalizace zahrady MŠ Antonína Sovy 668, Bílina“. Předmětem dodatku č. 1 je snížení 
ceny za provedení díla o hodnotu změny závazku (hodnota méněprací) o částku ve výši 
53.088,43 Kč bez DPH., tj. o částku 64.237 Kč vč. DPH, kdy konečná cena díla dle rozpočtu 
činí 1.593.666,02 Kč bez DPH (1.928.335,88 Kč včetně DPH). Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města. 

821 
Kupní smlouvu č. 1000018242 mezi společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí 
nad Labem, jako prodávajícím a městem Bílina jako kupujícím. Předmětem smlouvy je 
úplatný převod plynovodní přípojky k par. č. 125/1, k. ú. Bílina v její zůstatkové hodnotě 
5.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

822 
Podání projektů „Modernizace odborných učeben na základních školách v Bílině“ 
a „Vybudování informačního centra v objektu č. p. 23, Mírové náměstí, Bílina – Černý kůň“ 
do výzev k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-
chomutovské aglomerace. 

823 
Podání žádosti o poskytnutí investiční dotace MV ČR z výzvy JSDH_V2_2023 – Pořízení 
nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení. 

824 
Podání žádosti o poskytnutí investiční dotace MV ČR z výzvy JSDH_V1_2023 – Pořízení 
nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody na pořízení CAS 20/4000/240-
S2R, jejíž technické parametry jsou stanoveny poskytovatelem dotace. 

825 
Smlouvu o vymezení práv a povinností mezi Centrálním zadavatelem (MV ČR) a pověřujícím 
zadavatelem (městem Bílina) uzavírané za účelem úpravy vzájemných práv a povinností 
centrálního zadavatele a pověřujícího zadavatele v souvislosti s realizací centralizovaného 
zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO a HZS ČR“. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 

826 
Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti – Region 
č. 1552569079, mezi městem Bílina jako pojistníkem a Generali Česká pojišťovna, a. s., jako 
pojistitelem, kterým se mění rozsah pojištění od 01.08.2022. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města. 

827 
Odpis nedobytné pohledávky za                  ve výši 6.142 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

828 
Dohodu o ukončení smlouvy o využívání koncového zařízení telefonní ústředny a stanovení 
náhrady za užívání uzavřenou 12.03.2012 mezi městem Bílina a Úřadem práce České 
republiky. Podpisem dohody pověřuje starostku města. 
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829 
Pravidla pro čerpání finančního příspěvku na ozdravný pobyt a lyžařský výcvik, s účinností 
od 01.08.2022, dle návrhu vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 

830 
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.08.2022 a zároveň stanovuje 
celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina, dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, na 103, s účinností 
od 01.08.2022, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. 

831 
Prodejní cenu stolního kalendáře města Bílina pro rok 2023 s názvem Bílina v barvách, 
ve výši 55 Kč/ks včetně DPH. 

832 
Odměnu ředitelce Městských technických služeb Bílina, dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění. 

833 
Zahraniční cestu do města Jaraczewo (Polsko), která se uskuteční od 19. do 22. srpna 2022. 

III. souhlasí 

834 
S vytvořením stipendijních programů na podporu zvýšení počtu lékařských i nelékařských 
zdravotnických pracovníků a zároveň ukládá vedoucí odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví vytvořit stipendijní programy na podporu zvýšení počtu lékařských 
i nelékařských zdravotnických pracovníků.     OŠSVaZ - 

835 
S realizací energeticky úsporných opatření formou přímé investice města pro objekty – 
Hornická nemocnice s poliklinikou, Dům dětí a mládeže, ZŠ Aléská a ZŠ Za Chlumem. 

836 
S přesunem bytu č. 1 o velikosti 1+2, ul. 5. května 270, Bílina, z kategorie „rezerva města“ 
do kategorie „běžný“. 

837 
Se změnou účelu využití služebního bytu č. 1 o velikosti 78,46 m2 nacházejícího se 
v prostorách Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, na nebytové účely, 
které budou sloužit pro potřeby školy a zároveň pověřuje vedoucí odboru nemovitostí 
a investic dalšími kroky spojenými se změnou v užívání části stavby. 

838 
S odkladem splatnosti nájemného za II. čtvrtletí 2022 do 30.09.2022 za užívání prostor 
o celkové výměře 58,42 m2 na adrese Mírové náměstí 46, Bílina, dle žádosti nájemce,      
                   

839 
S nákupem energie – plynu dle návrhu odboru nemovitostí a investic na období dvou let, 
tj. na rok 2023 a 2024. 
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IV. zamítá 

840 
Žádost                   o pronájem části pozemku p. č. 1727/47 o výměře cca 124 m2 
v k. ú. Bílina. 

V. ruší 

841 
Pracovní pozici „Sociální pracovník – NRP, dohody o výkonu pěstounské péče I“ s úvazkem 
1,0 na odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví, k 31.07.2022. 

842 
Pracovní pozici „Správní činnost III“ s úvazkem 1,0 na odboru dopravy, životního prostředí 
a stavebního úřadu, k 31.07.2022. 

843 
Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, které bylo zveřejněno na základě 
rozhodnutí rady města z 14.06.2022, č. usnesení 705, 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” – II“, na základě § 127 odst. 1 zákona. 

V. rozhodla 

844 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                       ve výši 6.142 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb. 

845 
Zveřejnit výzvu na 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 „Vybudování skateparku 
v lokalitě sídliště Za Chlumem, Bílina – III“. 

846 
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 ů 31 zákona, povinen zadat zakázku 
v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na dodávku 
na „dodání 1 ks osobního vozidla pro Městský úřad Bílina“, s úpravami dle požadavků členů 
rady. 

847 
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Znalecký posudek ve věci 
statických poruch objektu Základní školy Aléská, Bílina – varianta č. 2“ Technickému 
a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s. p., přímým zadáním dle přílohy č. 21 směrnice 
č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek. 

848 
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 „Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce 
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v ulici Sídliště Za Chlumem, Bílina“ je nabídka společnosti HERKUL, a. s., Průmyslová 228, 
Obrnice. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka 
společnosti s názvem Společnost Bílina II., na základě společenské smlouvy zastoupena 
vedoucím účastníkem VHS technology, a. s., Chotějovice 166, Světec. 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. 
 
849  
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 „Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů, Bílina“ je nabídka společnosti POHL cz, a. s., Na Pomezí 2483, 
Roztoky. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka 
společnosti Metrostav DIZ, s. r. o., Koželužská 2450/4, Praha 8. 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. 
 
 

VII. pověřuje 
 
 
850  
Paní Jitku Procházkovou tajemnicí bytové komise. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
851  
Rozpočtové opatření č. 113/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 3.591.000 Kč 
z akce 21-11 „Vybudování parkoviště Za Chlumem před blokem 6“ na akci č. 22-27 
„Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce v ulici Sídliště 
Za Chlumem, Bílina“. 
 
852  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 75.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Bílinská přírodovědná společnost, z. s., jako příjemcem na tisk 
knihy Radovesická výsypka, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
853  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako dárcem a TJ Lokomotiva Teplice, z. s., jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč 
na výstavbu nového objektu „Ohřívárny“ na lyžařském stadionu v Novém Městě u Mikulova 
v Krušných horách, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
854  
Souhlasné prohlášení č. 59/22/4120 mezi městem Bílina a Českou republikou – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož předmětem je uznání města Bíliny jako 
výlučného vlastníka pozemku p. č. 401/136 o výměře 104 m2, pozemku p. č 401/137 
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o výměře 23 m2 a pozemku p. č. 401/141 o výměře 80 m2 vše v k. ú. Bílina–Újezd. Podpisem 
souhlasného prohlášení doporučuje pověřit starostku města. 

855 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodcem, kdy předmětem smlouvy je 
výkup pozemku p. č. 401/155 o výměře 304 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu obvyklou 
289.590 Kč stanovenou na základě znaleckého posudku č.1684/69/21, navýšenou o náklady 
spojené s prodejem nemovitosti ve výši 32.410 Kč. Celková kupní cena činí 322.000 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

856 
Změnu zřizovací listiny Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, 
s účinností od 01.10.2022, dle návrhu předloženého vedoucí odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví. 

857 
Změnu zřizovací listiny Kulturního centra Bílina, s účinností od 01.10.2022, dle návrhu 
předloženého vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 

858 
Odpis nedobytné pohledávky za              ve výši 56.872 Kč za nezaplacené dlužné 
nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 

859 
Žádost                   o prodej pozemku p. č. 704 v k. ú. Bílina. 

860 
Žádost                       o prodej části pozemku p. č. 2093/3 v k. ú. Bílina. 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zrušit 

861 
Usnesení zastupitelstva města č. 161 z 11.09.2019, kterým bylo schváleno uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a                            jako kupujícím, 
kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemku p. č. 1789/4 o výměře 21 m2 v k. ú. Bílina, 
za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 39/3969/2019 vyhotoveného 
Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, Bílina ve výši 300 Kč/m2 a 667 Kč cena za zhotovení 
znaleckého posudku, tj. celkem 6.967 Kč. Podpisem kupní smlouvy byla pověřena starostka 
města. 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 

862 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                   ve výši 56.872 Kč 
za nezaplacené nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb. 



Usnesení rady města z 26. července 2022   13 
 

 

XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
863  
Monitorovací zprávu environmentálního dozoru obcí/měst Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice 
a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina Severočeských dolů, a. s., za rok 2021 
a roční zprávu o plnění protiprašných opatření společnosti Severočeské doly, a. s., pro lom 
Bílina, v roce 2021. 
 

 

XIV. bere na vědomí 
 

 
864  
Zápis z jednání komise pro rozvoj, vize a cestovních ruch z 22.06.2022. 
 
865  
Zápis z jednání sportovní komise z 13.06.2022 a hlasování per rollam k předloženým 
žádostem o neinvestiční dotace. 
 
866  
Zápis č. 5 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality ze 17.05.2022. 
 
867  
Zápis č. 6 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 16.06.2022. 
 
868  
Zápis z jednání komise pro kulturu a školství z 15.06.2022. 
 
869  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 22.06.2022. 
 
870  
Zápis č. 2 z jednání komise pro životní prostředí a dopravu z 06.06.2022. 
 
871  
Zápis z jednání komise pro místní média z 13.06.2022. 
 
872  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
873  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 
 
874  
Plnění úkolů ze zápisu rady vedením města a odborem kancelář úřadu. 
 
875  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu.  
 
876  
Plnění trvalého úkolu rady města z 29.09.2021, kterým bylo oddělení životního prostředí 
při Městském úřadu Bílina pověřeno pravidelným informováním rady města o probíhajících 
záborech pozemků zeleně, popř. o probíhajících výkopových pracích ve veřejné zeleni 
na území města Bílina. 
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877  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 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. 
 
878  
Splnění usnesení rady města č. 445 z 03.05.2022, kterým bylo uloženo 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. 
 
879  
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině.  
 
880  
Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
881  
Průběžné informace o stavu investiční akce - opravy chodníků v roce 2022. 
 
882  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic 
pro rok 2022. 
 
883  
Aktualizovaný rozpočet Městských technických služeb, příspěvková organizace, 
k 31.05.2022. 
 
884  
Aktualizovaný rozpočet společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., k 31.05.2022.  
 
885  
Aktualizovaný rozpočet předškolních, školních a školských příspěvkových organizací: 
Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, Mateřská škola 
Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, Mateřská škola Bílina, Síbova 332, 
příspěvková organizace, Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace, Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, Centrální školní 
jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, Základní umělecká škola Gustava 
Waltera Bílina, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, 
a to k 31.05.2022. 
 
886  
Přehled vyhodnocených veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím systému 
pro administrování veřejných zakázek – E-ZAK za období od 01.11.2021 do 12.07.2022, 
včetně zakázek vyhlašovaných u zřizovaných příspěvkových organizací nebo právnických 
osob založených městem. 
 
887  
Žádost partnerského města Novovolynsk o finanční podporu na dopravu dětí na tábory.  
 
888  
Harmonogram zpracování a projednávání návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrhu 
střednědobého výhledu na období 2024–2025.  
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889 
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. 

890 
Žádost                      o prodloužení termínu odstranění stávajícího označení 
provozovny realitní kanceláře na adrese Seifertova 105, Bílina, a souhlasí s odstraněním 
nejpozději do 30.09.2022. 

891 
Ukončení nájemní smlouvy č. 356 uzavřené dne 23.08.2011, ve znění pozdějších dodatků, 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a                         jako nájemkyní, jejímž 
předmětem byl pronájem části pozemku p. č. 2093/3 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Bílina, 
z důvodu úmrtí nájemkyně. 

892 
Ukončení nájemní smlouvy č. 205 uzavřené dne 01.04.1999 mezi městem Bílinou jako 
pronajímatelem a                                jako nájemcem, týkající se části 
pozemku p. č. 1636/12 o výměře cca 225 m2 v k. ú. Bílina z důvodu úmrtí nájemce. 

893 
Připomínku                  k pronájmu pozemku p. č. 89/1 v k. ú. Bílina. 

894 
Vyhodnocení efektivity vynaložených prostředků na sociální pracovníky v ZŠ Za Chlumem. 

895 
Informaci vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví o proběhlém 
bezpečnostním auditu Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 
organizace. 

896 
Žádost ředitelky Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 
organizace, o využití služebního (školnického) bytu pro potřeby školy. 

897 
Informaci vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví o připravované objednávce 
na adventní kalendář 2022. 

898 
Informace odboru nemovitostí a investic k předběžné tržní konzultaci v rámci akce „Stavební 
pozemky Za Chlumem (lokalita ČSA a Litoměřická ul.)“ s tím, že veřejná zakázka bude 
upravena dle požadavků rady města. 

899 
Informace k možnostem pořízení a případné realizaci fotovoltaické elektrárny a dalších 
možných úspor na objektech v majetku města – Hornická nemocnice s poliklinikou, Dům dětí 
a mládeže, ZŠ Aléská a ZŠ Za Chlumem. 

900 
Informace odboru nemovitostí a investic o vysoutěženém dodavateli elektrické energie 
společnosti ČEZ ESCO, a. s., kdy v roce 2023 bude průměrná cena za dodávku elektřiny 
činit 6.754 Kč bez DPH/1MWh. 
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901  
Informaci Ústeckého kraje týkající se řešení problematiky nedostatku zdravotnického 
personálu v Ústeckém kraji. 
 
902  
Informaci odboru nemovitostí a investic o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 23 a č. 35, 
Tyršova 320/10, Bílina, se stávajícím nájemcem, Policií ČR, k 31.07.2022 s tím, že tyto byty 
budou nadále zařazeny v kategorii „rezerva města“. 
 
903  
Informaci odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu ve věci provedených 
(ne)povolených stavebních úprav objektu č. p. 76 v ul. Wolkerova v Bílině. 
 
904  
Informaci o doručeném oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru dle přílohy č. 3 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve věci výstavby přeložky silnice č. I/13 
tunelovou variantou. 
 
905  
Žádost nájemníků bytů na adrese Mírové náměstí 47/6 a 48/4, Bílina o změnu způsobu 
vytápění a ohřevu vody prostřednictvím elektrických bojlerů a ukládá odboru nemovitostí 
a investic nechat zpracovat cenovou nabídku na změnu ohřevu vody prostřednictvím 
elektrických bojlerů v bytech na adrese Mírové náměstí 47/6 a 48/4, Bílina, dle požadavků 
členů rady.         ONI – 31.12. 
 
906  
Zprávu ředitelky Městských technických služeb Bílina ze služební zahraniční cesty 
do Finska, která se uskutečnila od 15.06.2022 do 18.06.2022. 
 
907  
Písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty do partnerského polského města Bílgoraj, 
která se uskutečnila od 10.06.022 do 12.06.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r.  
místostarostka města 

 


