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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 20. schůze v roce 2022, 
konané 23. srpna 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.

 

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. ukládá 
 
908  
Vedoucímu odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu zajistit potřebné kroky 
vedoucí k přemístění svislého dopravního značení, umístěného na ocelové konzoli, která je 
připevněna na obvodové zdi objektu č. p. 9 v ulici Seifertova, na samostatný sloupek. 
Zároveň ukládá vedoucí odboru nemovitostí a investic zajistit potřebné kroky vedoucí 
k provedení nezbytných úprav (opravě) fasády objektu v místě po demontované konzoli, na 
které je v současné době stávající dopravní značení připevněno. 
 

II. revokuje 
 
909  
Usnesení rady města č. 571 z 24.05.2022, kterým bylo schváleno 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 
byla starostka města pověřena jejich podpisem. 
 
910  
Usnesení rady města č. 839 z 26.07.2022, kterým souhlasila s nákupem energie – plynu dle 
návrhu odboru nemovitostí a investic na období dvou let, tj. na rok 2023 a 2024. 
 
 

III. schvaluje 
 
911  
Rozpočtové opatření č. 112/2022 –  přijetí nadačního příspěvku ve výši 500.000 Kč 
od Nadace ČEZ na „Revitalizaci zahrady A. Sovy“. 
 
912  
Rozpočtové opatření č. 115/2022 –  přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 70.000 Kč z odd. § 64-09 
z rezervy na sociální program, pol. 5901 na odd. § 35-25, pol. 5221 na paliativní péči. 
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913  
Rozpočtové opatření č. 116/2022 –  přesun finančních prostředků v celkové výši 220.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64-09, 
pol. 5901, z rezervy na sociální program, ve výši 150.000 Kč na odd. § 35-41, pol. 5222 na 
prevenci před drogami, ve výši 50.000 Kč na odd. § 43-79, pol. 5222 na služby v oblasti 
sociální prevence a ve výši 20.000 Kč na odd. § 43-72, pol. 5222 na krizovou pomoc. 
 
914  
Rozpočtové opatření č. 117/2022 – přijetí dotace Ministerstva vnitra ČR z programu Podpora 
prevence kriminality na projekt „Bílina – Asistenti prevence kriminality 2022“ ve výši 
336.000 Kč a zároveň přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu městské 
policie na rok 2022 z položky 5169 (ostatní služby) ve výši 83.000 Kč na spoluúčast města 
při realizaci tohoto projektu. 
 
915  
Rozpočtové opatření č. 118/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 81.700 Kč z důvodu opravy 
havárie zatékání do herny školní družiny. Bude hrazeno z rezervy odboru. 
 
916  
Rozpočtové opatření č. 119/2022 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 94.000 Kč na uskutečněný výjezd na 
ozdravný pobyt – ŠvP v LDT Kralovice v termínu od 21.06.2022 do 25.06.2022 na základě 
žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno z rezervy na ozdravné pobyty a lyžařské 
výjezdy. 
 
917  
Rozpočtové opatření č. 120/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 96.250 Kč z odd. § 64-09, 
pol. 5901 z rezervy odboru na odd. § 34-19, pol. 6322 na investiční dotaci na sekačku pro 
Atletický klub Bílina. 
 
918  
Rozpočtové opatření č. 121/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 20.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví z odd. § 64-09, 
pol. 5901 z rezervy odboru na odd. § 34-19, pol. 5222 na neinvestiční dotaci na charitativní 
hokejový turnaj. 
 
919  
Rozpočtové opatření č. 122/2022 – navýšení příjmů rozpočtu kapitoly č. 05 – odbor dopravy, 
životního prostředí a stavebního úřadu ve výši 439.000 Kč za zpětný odběr a využití odpadů 
z obalů od společnosti EKO-KOM, a. s., a navýšení výdajů rozpočtu kapitoly č. 09 – finanční 
odbor na zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Městské technické služby 
Bílina o částku ve výši 382.000 Kč a navýšení výdajů na odvod DPH ve výši 57.000 Kč, za 
2. čtvrtletí 2022. 
 
920  
Rozpočtové opatření 123/2022 – přijetí nadačního příspěvku ve výši 120.000 Kč od Nadace 
ČEZ na „Oranžový přechod Za Chlumem 730“. 
 
921  
Rozpočtové opatření č. 124/2022 – přijetí dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Bílina od Ústeckého kraje na zajištění činnosti Krajského asistenčního centra na pomoc 
Ukrajině ve výši 10.000 Kč. 
 
922  
Rozpočtové opatření č. 125/2022 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu 
Kulturního centra Bílina, organizační složky města, v celkové výši 190.000 Kč na pořízení 
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všeobecného materiálu a občerstvení na základě žádosti vedoucí kulturního centra. 
 
923  
Rozpočtové opatření č. 129/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 49.000 Kč z akce 
21-26 „Rekonstrukce ulice Horská“ na akci 22-29 „Pohádkový les – fotorám“. 
 
924  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem KHLA, z. s., (Krušnohorská hokejová liga amatérů) jako 
příjemcem na Charitativní hokejový turnaj na podporu oddělení neonatologie Krajská 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, a to výlučně na pronájem ledu na zimním stadionu 
v Bílině 17.09.2022, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
925  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 24312/2022, 
jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
926  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 23936/2022, 
jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
927  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 23935/2022, 
jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
928  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem na projekt „Linka duševní 
tísně“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
929  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem na projekt „Krizová poradna“. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
930  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Czech Games 
Edition, s. r. o., jako dárcem, jejímž předmětem je věcný dar v podobě 12 ks deskových her 
„Krycí jména: Ukrajinsko-česká verze“, v celkové hodnotě 33,9516 eur. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
931  
Darovací smlouvu č. 22/SML2767/DSP/INF o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
9.627 Kč mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem a městem Bílina jako příjemcem pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Bílina za zajištění činnosti Krajského asistenčního 
centra na pomoc Ukrajině. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
932  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku –  Notebook VisionBook 13 WA Flex 
13,3“ (datum pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 399 Kč, Mgr. Zdeňku Rendlovi, MBA. 
 
933  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook VisionBook 13 WA Flex 13,3“ 
(datum pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 399 Kč, panu Mgr. Bc. Josefu Veselému. 
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934  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook VisionBook 13 WA Flex 13,3“ 
(datum pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 399 Kč, panu MUDr. Yaseru Karnoubovi. 
 
935  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook VisionBook 13 WA Flex 13,3“ 
(datum pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 399 Kč, paní Lence Brunzové. 
 
936  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook VisionBook 13 WA Flex 13,3“ 
(datum pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 399 Kč, MUDr. Jaroslavu Čermákovi. 
 
937  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook VisionBook 13 WA Flex 13,3“ 
(datum pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 399 Kč, panu Jiřímu Konárkovi. 
 
938  
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook VisionBook 13 WA Flex 13,3“ 
(datum pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 399 Kč, paní Renatě Vítové. 
 
939  
Navýšení finančního limitu rozpočtových nákladů na budoucí realizaci investiční akce v rámci 
zpracování projektové dokumentace na „Zajištění stavu hlavní budovy lázní – fáze II“ (oprava 
fasád) na 40 miliónů Kč včetně DPH v důsledku náročnosti opravy fasádních otvorů. 
 
940  
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/01 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, uzavřené 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. 4 je navýšení ceny za provedení díla 
o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) o částku ve výši 40.423,60 Kč bez DPH, 
tj. o částku 48.912,56 Kč vč. DPH), kdy konečná cena díla dle rozpočtu činí 4.837.764,86 Kč 
bez DPH (5.853.695,48 Kč včetně DPH). Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
941  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/19 mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností Vodohospodářské stavby, s. r. o., se sídlem Křižíkova 2393, Teplice, jako 
zhotovitelem stavebních prací „Vybudování parkoviště areálu zimního stadionu v Bílině“. 
Předmětem dodatku č. 2 je snížení ceny za provedení díla o hodnotu změny závazku 
(hodnota méněprací) o částku ve výši 467.371,90 Kč bez DPH., kdy konečná cena díla dle 
rozpočtu činí 3.364.894,42 Kč bez DPH Kč (4.071.522,24 Kč včetně DPH). Podpisem 
dodatku pověřuje starostku města. 
 
942  
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. č. INV/2020/65 uzavřené mezi městem Bílina jako 
objednatelem a Ing. arch. Janem Hellerem, Hradec Králové – Kukleny, jako zhotovitelem na 
„Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace pro provedení 
stavby včetně inženýrské činnosti na správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina“. 
Předmětem dodatku č. 4 je prodloužení termínu pro odevzdání díla do 20.09.2022. 
Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
943  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/20 uzavřené mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností KESPO GAS, s. r. o., Na vinici 803/6a, Ústí nad Labem, jako 
zhotovitelem stavebních prací „Oprava rozvodů topné soustavy v objektu ZŠ Lidická, Bílina“. 
Předmětem dodatku č. 1 je zvýšení ceny za provedení díla o hodnotu změny závazku 
(hodnota víceprací) o částku ve výši 16.680 Kč bez DPH., tj. o částku 20.182,80 Kč vč. DPH, 
kdy konečná cena díla dle rozpočtu činí 2.173.480 Kč bez DPH (2.629.910,80 Kč včetně 
DPH). Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
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944 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/16 uzavřené mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností Silnice Topolany, a. s., Nerudova 67/10, Chomutov, jako 
zhotovitelem stavebních prací „Rekonstrukce ulice Teplická, Bílina - II. etapa“ . Předmětem 
dodatku č. 1 je zvýšení ceny díla o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) o částku ve 
výši 933.280,61 Kč bez DPH, tj. 1,129.269,54 Kč s DPH, kdy cena za provedení díla podle 
rozpočtu je 19.362.203,16 Kč bez DPH (23.428.265,82 Kč vč. DPH). Podpisem dodatku 
pověřuje starostku města. 

945 
Dodatek č. 3 smlouvy č. 614 o nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a společností Physiocare MV, s. r. o., jako nájemcem prostoru sloužícího 
podnikání na adrese Mírové náměstí 46, Bílina, o výměře 80,01 m2. Předmětem dodatku č. 3 
je změna adresy sídla a jednatele dle oznámení nájemce. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města. 

946 
Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí stavby pavilonu č. 1 na adrese Teplická 918, Bílina 
mezi městem Bílina jako půjčitelem a společností Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 
Praha 2, jako vypůjčitelem, pro poskytování sociálních a vzdělávacích služeb. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou do 31.10.2024. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

947 
Smlouvu o výpůjčce hmotného movitého majetku mezi městem Bílina jako půjčitelem 
a Člověkem v tísni, o. p. s., Praha, jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky je hmotný 
movitý majetek, soubor vnitřního vybavení Integrovaného centra prevence v celkové 
pořizovací hodnotě 2.020.132,71 Kč, na dobu určitou s účinností od 01.11.2022 do 
31.10.2024. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

948 
Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 smlouvy č. 624 nájmu prostoru sloužícího podnikání 
na adrese Wolkerova 73, Bílina se společností Česká spořitelna, a. s., se sídlem v Praze 4, 
Olbrachtova 1929/62, jako nájemcem, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu o dobu 
dvou let počínaje ode dne uplynutí původně sjednané doby nájmu. 

949 
Ukončení smlouvy č. 315 o nájmu pozemku uzavřenou 31.10.2007 mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a                        jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je 
pronájem části pozemku p. č. 2332/1 o výměře 530 m2 za účelem užívání jako zahrady, a to 
s 6 měsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet 1. dne následujícího měsíce od doručení 
písemné výpovědi. Podpisem výpovědi pověřuje starostku města. 

950 
Smlouvu o zřízení věcného břemene pod označením 160010-046040 k akci 
RVDSL1915_C_U_BIDD750-BOLI1HR_MET, která se dotkne pozemku p. č. 1056/1 
a pozemku p. č. 1064/1 vše v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou povinnou 
a společností CETIN, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností SCHLIKE – 
DOMI, s. r. o. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena za 
dohodnutou cenu 200 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
951 
Odpis nedobytné pohledávky za                   ve výši 12.843 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné, z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

952 
Odpis nedobytné pohledávky za                     ve výši 12.602 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné, z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 
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953 
Smlouvu o nájmu bytu č. 30 o velikosti 1+2, kategorie „rozjezdový“, ul. Tyršova 320/10, 
Bílina, s                        , na dobu určitou jednoho roku. 

954 
Smlouvu o nájmu bytu č. 18 o velikosti 0+1, kategorie „běžný“, ul. Důlní 425, Bílina,           
            , na dobu určitou 3 měsíců. 

955 
Smlouvu o nájmu bytu č. 2 o velikosti 1+2 na adrese Břežánská 49, Bílina s       
                     , na dobu určitou, po dobu poskytování a zabezpečování 
stomatologické péče a stomatologických služeb ve městě Bílina. 

956 
Pořadník na II. pololetí roku 2022, dle návrhu bytové komise. 

957 
Memorandum o spolupráci mezi městem Bílina a společností ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o., 
jehož cílem je vzájemná spolupráce v oblasti chemické recyklace odpadů. Podpisem 
memoranda a protokolu o přistoupení k memorandu pověřuje starostku města. 

958 
Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností HELP TEX, z. s., Praha, jako provozovatelem, jejímž předmětem je umístění 
kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu v ul. Fišerova, Jakoubkova a ve sběrném dvoře. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

959 
Udělení ceny rady města panu Janu Rozšafnému in memoriam, MUDr. Zahedu Karnoubovi 
in memoriam, Mgr. Andree Pavlíčkové in memoriam, Mgr. Markétě Teršípové in memoriam 
a Petru Matti in memoriam. 

960 
Pravidla poskytování Pečovatelské služby Bílina, s účinností od 01.09.2022, dle návrhu 
předloženého vedoucí Pečovatelské služby Bílina. 

961 
Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Bílina, organizační složky města, dle 
návrhu vedoucí městské knihovny, s účinností od 01.09.2022. 

962 
Žádost společnosti Grant Thornton, s. r. o., o prodloužení termínu pro předložení finální 
zprávy z forenzního auditu v Hornické nemocnici s poliklinikou na prověření mimořádného 
navýšení mzdových nákladů a odměn do 31.08.2022 a zároveň schvaluje dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo, který změnu termínu reflektuje. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

963 
Žádost Městské policie Bílina o bezplatné poskytnutí prostor Kulturního domu Fontána na 
pořádání slavnostního setkání strážníků u příležitosti 30. výročí založení Městské policie 
Bílina, konaného 08.09.2022. 

964 
Přílohu č. 6 směrnice č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek, v souladu 
s Nařízením Rady EU 2022/576. 
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IV. souhlasí 

965 
S návrhem strategie postupu města Bílina při realizaci energetických úspor. 

966 
S dokumentem Energetická politika města Bílina, dle předloženého návrhu. 

967 
S dokumentem Energetický plán města Bílina, dle předloženého návrhu. 

968 
S vyvěšením černé vlajky na budově radnice z důvodu úmrtí MUDr. Zaheda Karnouba, 
stomatologa Hornické nemocnice s poliklinikou a Jana Rozšafného, strážníka Městské 
policie Bílina. Po dobu vyvěšení černé vlajky bude dočasně sundána vlajka České republiky, 
vlajka města Bíliny a vlajka Ukrajiny, která byla vyvěšena jako podpora ukrajinskému lidu 
a především městu Novovolynsk, které je partnerské město Bíliny od roku 2000. Vyvěšením 
ukrajinské vlajky byla vyjádřena solidarita při náhlé vojenské agresi Ruské federace. 

969 
S odprodejem pracovního vozu Městských technických služeb Bílina zn. PIAGGIO-QUARCO 
s využitím zprostředkovatelské firmy VeaCom, s. r. o., formou internetové aukce. 

970 
S vybudování infrasauny v plavecké hale Bílina a zároveň pověřuje ředitelku Městských 
technických služeb Bílina připravit zadávací řízení na nákup infrasauny dle požadavků členů 
rady města. 

971 
S realizací projektu s názvem „Duhová škola – Operační program Jan Amos Komenský“, 
který bude realizován na Základní škole Bílina, Lidická, v období od 01.09.2022 
do 31.12.2024. 

V. nesouhlasí 

972 
S návrhem na úpravu ceníku pro sportovní zařízení Městských technických služeb Bílina, 
s účinností od 01.09.2022. 

VI. zamítá 

973 
Žádost nájemce společnosti Restaurace U Kádi, s. r. o., o úhradu nákladů na opravy 
sklepních prostor v objektu Kyselská 189, Bílina, restaurace U Kádi. 

974 
Žádost                     o odstranění státní vlajky Ukrajiny z budovy radnice. 

VII. rozhodla 

975 
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 
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v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební 
práce na akci s názvem „Revitalizace cyklotrasy T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická 
trasa KČT – chata Pod Bořeněm, Bílina“, s úpravami dle požadavků členů rady města. 

976 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na služby s názvem „Stavební 
pozemky Za Chlumem (lokalita ČSA a Litoměřická ul.) – I. etapa/sektor B, C a D“, 
zadávanou dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
právních předpisů, v souladu s § 56 ZZVZ v otevřeném nadlimitním řízení, s úpravami dle 
požadavků členů rady města. 

977 
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 bytů a společných prostor v ulici Důlní č. p. 425, Bílina - 
Mostecké předměstí“ je nabídka společnosti IPSEN, s. r. o., Ke Kostelu 66, Most. Druhou v 
pořadí je nabídka společnosti AMP Chomutov, a. s., Pražská 720/31, Chomutov. 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. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

978 
Ocenit za dlouholetý přínos pro město v rámci akce Bílinské slavnosti aneb den horníků za 
dlouholetý přínos pro město:                                                  
                                                                                
                                     

979 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                   ve výši 12.843 Kč za 
nezaplacené dlužné nájemné. 

980 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                     ve výši 12.602 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné. 

VIII. ruší 

981 
Usnesení rady města č. 789 z 26.07.2022, kterým schválila 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 pověřila Mgr. Evu 
Bohmovou, vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví k podání žádosti 
Krajskému úřadu Ústeckého kraje o zápis této změny v Rejstříku škol a školských zařízení. 

982 
Usnesení rady města č. 790 z 26.07.2022, kterým schválila 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 pověřila Mgr. Evu 
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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. 
 
983  
Usnesení rady města č. 199 z 23.02.2021, kterým rada města souhlasila s přidělením bytu 
o velikosti 1+2 na adrese Břežánská 49, pro účely Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina. 
 

IX. pověřuje 
 
 
984  
Starostku města podpisem smlouvy na nákup energie – plynu, podle aktuální situace na trhu 
s energiemi. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
985  
Rozpočtové opatření č. 111/2022 –  navýšení rozpočtu odboru školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví o částku ve výši 645.100 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. 
 
986  
Rozpočtové opatření č. 126/2022 –  přesun finančních prostředků ve výši 2.323.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce č. 21-26 „Rekonstrukce 
ul. Horská“ na akci č. 22-25 „Rekonstrukce bytů a společných prostor v ulici Důlní č. p. 425, 
Bílina – Mostecké Předměstí“. 
 
987  
Rozpočtové opatření č. 128/2022 –  přesun finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč 
z akce č. 21-26 (Rekonstrukce ul. Horská) na akci č. 21-33 (Fotbalisté – investiční transfer), 
kdy z této akce bude následně poskytnuta investiční dotace. 
 
988  
Rozpočtové opatření č. 130/2022 –  přijetí neinvestiční dotace od Ústeckého kraje na akci 
„Zajištění havarijního stavu lázní Kyselka“ ve výši 988.600 Kč. 
 
989  
Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 1.500.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a Fotbalovým klubem Bílina, z. s., Kyselská 391, jako příjemcem 
dotace na akci s názvem „Rekonstrukce plochy UMT, FK Bílina“. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
990  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a společností Hospic v Mostě, o. p. s., jako příjemcem na projekt „Léčba 
bolesti v hospicové péči“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
991  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem na projekt „Terénní 
protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny“. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
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992 
Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 96.250 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Atletický klub Bílina jako příjemcem na zakoupení nového 
sekacího stroje, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 

993 
Udělení pamětní medaile města Bíliny                        za celoživotní přínos pro 
město. 

994 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako dárcem a                        jako 
obdarovaným ve výši 15.000 Kč dle pravidel pro udělení pamětní medaile města Bíliny. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

995 
Závazek k dofinancování rozdílu ve výši 30.306.172,72 Kč mezi celkovou cenou předmětu 
plnění díla vybudování hasičské zbrojnice pro JSDH Bílina a poskytnutou dotací do plné 
výše z vlastních zdrojů. 

996 
Záměr prodeje pozemku p. č. 2165/6 o výměře 400 m2 v k. ú. Bílina, minimálně za cenu 
obvyklou 650 Kč/m2, tj. 260.000 Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 37256-
006/2022 AC-OC, která bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

997 
Záměr prodeje pozemku p. č. 266/3 výměře 66 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 341/25 
o výměře 7 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku. 
Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemků. 

998 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 108/1 výměře cca 190 m2 a pozemku p. č. 108/3 
o výměře 22 m2 vše v k. ú. Bíliny-Újezd, za cenu obvyklou, stanovenou na základě 
znaleckého posudku. Žadatel si na vlastní náklady nechá zhotovit geometrický plán na 
oddělení pozemku. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemků. 

999 
Záměr prodeje pozemku p. č. 2247/15 o výměře 1 455 m2, pozemku p. č. 2247/17 o výměře 
593 m2, pozemku p. č. 2247/19 o výměře 75 vše v k. ú. Bíliny a pozemku p. č. 79/15 
o výměře 484 m2 v k. ú. Chudeřice u Bíliny, na kterých se nachází komunikace III/25316. 
Cena pozemků je stanovena na 60 Kč/m2 dle usnesení vláda č. 645 ze dne 15.06.2020, 
které doporučuje postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. 
a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve právo hospodařit státní příspěvkové 
organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Celková cena 
pozemků je stanovena na částku ve výši 156.420 Kč. 

1000 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 108/1 výměře cca 120 m2 v k. ú. Bíliny-Újezd, za cenu 
obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku. Žadatel si na vlastní náklady nechá 
zhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. Kupní cena bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem pozemku. 

1001 
Směnnou smlouvu mezi městem Bílina a Jaroslavem Pokorným, kdy předmětem smlouvy je 
směna pozemku p. č. 2372/281 o výměře 58 m2 v k. ú. Bílina za pozemek p. č. 2372/289 
o výměře 7 m2 a pozemek p. č. 2372/290 o výměře 11 m2 vše v k. ú. Bílina. Pan Jaroslav 
Pokorný uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, tj. 40 m2, kdy pozemky 
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byly oceněny znaleckým posudkem č. 93/858/2021 na částku 500 Kč/m2. Doplatek činí 
20.000 Kč s tím, že konečná cena je navýšena o náklady spojené se směnou nemovitostí ve 
výši 6.098 Kč, tj. celkem 26.098 Kč. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 

1002 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a Společenstvím vlastníků jednotek 
665 a 666, M. Švabinského, Bílina, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 1683/263 (ostatní plocha/zeleň) o výměře 125 m2, p. č. 1683/264 (ostatní plocha/jiná 
plocha) o výměře 59 m2 a p. č. 1683/265 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 450 m2 za 
kupní cenu 300 Kč/m2, tj. 190.200 Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3753-
034/2022TR, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitých věcí ve výši 15.212 Kč. 
Celková kupní cena činí 205.412 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

1003 
Kupní smlouvu a smlouvu o věcném břemenu mezi městem Bílina jako prodávajícím 
a                          jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 1683/61 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 507 m2, jehož součástí je stavba 
č. p. 831 (objekt k bydlení) za kupní cenu 3.600.000 Kč, pozemku p. č. 1683/56 (ostatní 
plocha) o výměře 97 m2 za kupní cenu 29.100 Kč, pozemku p. č. 1683/267 (ostatní plocha) 
o výměře 67 m2 za kupní cenu 20.100 Kč a pozemku p. č. 1683/266 (ostatní plocha) 
o výměře 167 m2 za kupní cenu 50.100 Kč vše v k. ú. Bílina. Kupní cena byla stanovena na 
základě znaleckého posudku č. 3753-034/2022TR a navýšena o náklady spojené s prodejem 
nemovitých věcí ve výši 15.310 Kč. Celková kupní cena činí 3,714.610 Kč. Zároveň 
doporučuje souhlasit s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 

1004 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 
v roce 2022, uzavřenou mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina 
jako příjemcem dotace pro Pečovatelskou službu Bílina. Předmětem dodatku je 
dofinancování dotace ve výši 645.100 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 

1005 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a k dohodě 
o započtení pohledávek uzavřené mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina. Předmětem dodatku je změna využití příplatku na pořízení 16 ks elektrických 
lůžek na LDN a 4 ks aktivních antidekubitních matrací na LDN a SL, na pořízení nového 
ultrazvuku a na pořízení dalšího vybavení dle návrhu jednatele, které je podmíněno 
souhlasem valné hromady. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

1006 
Odpis nedobytné pohledávky za                        ve výši 188.728 Kč za 
nezaplacené dlužné nájemné, z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 

1007 
Nabídku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod 
pozemku p. č. 49/2, p. č. 49/4, p. č. 49/6, p. č. 49/7, p. č. 49/8, p. č. 49/9, p. č. 49/14, 
p. č. 49/15, p. č. 62/1, p. č. 62/3, p. č. 62/4, p. č. 62/5, p. č. 62/9, p. č. 66, p. č. 67, p. č. 68/11, 
p. č. 68/12, p. č. 68/19, p. č. 79/7, p. č. 79/20, p. č. 81/10, p. č. 83/2, p. č. 252/18, 
p. č. 252/19 vše v k. ú. Chudeřice u Bíliny. 
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XII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 

1008 
Se záměrem rozšíření hornické činnosti na lomu Bílina, organizace Severočeské doly, a. s., 
dle dokumentace „Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019– 2035“. 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 

1009 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                        ve výši 
188.728 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 

1010 
Vzdát se práva výhrady zpětné koupě souboru nemovitých věcí nacházejících se v areálu 
bývalých vojenských kasáren v Bílině, které byly převedeny na základě kupní smlouvy 
č. 19a/2017/AKK uzavřené 29.08.2017 mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností 
JTH Idea, a. s., jako kupující. 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 

1011 
Přehled vyhodnocených veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím systému pro 
administrování veřejných zakázek – E-ZAK za období od 19.09.2019 do 31.07.2022, včetně 
zakázek vyhlašovaných u zřizovaných příspěvkových organizací nebo právnických osob 
založených městem. 

1012 
Přehled docházky jednotlivých členů zastupitelstva města, rady, komisí a výborů ve volebním 
období 2018–2022. 

1013 
Dotazy a připomínky člena zastupitelstva města Daniela Hendrycha ze 07.08.2022, včetně 
odpovědí na jednotlivé dotazy. 

1014 
Informaci o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2022. 

1015 
Informace k ukončení volebního období 2018–2022. 

1016 
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. 

XV. bere na vědomí 

1017 
Žádost společnosti Tarnbrook, s. r. o., o předběžné stanovisko samosprávy k případnému 
umístění úpravárenské linky pro vytříděné plastové odpady v ul. Teplická na pozemku 
parc. č. 1682/4 a 1682/18 vše v k. ú. Bílina s tím, že bez bližších informací, tj. bez 
předložené projektové dokumentace a závazných stanovisek dotčených orgánů chránících 
veřejné zájmy, nelze záměr relevantně posoudit. 
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1018  
Žádost vlastníka objektu č. p. 9 v ulici Seifertova, o odstranění svislého dopravního značení 
umístěného na ocelové konzoli, která je připevněna na obvodové zdi objektu. 
 
1019  
Žádost společnosti AURUM BUILDING, s. r. o., o prodloužení termínu dokončení stavby 
„Revitalizace proluky vedle ZUŠ, Mírové náměstí, Bílina“. 
 
1020  
Informace odboru nemovitostí a investic k pokusu o převzetí objektu Hotel U Lva, na základě 
výpovědi ze smlouvy č. 628 o nájmu prostor sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 
91, 92, Bílina, a o průběhu vymáhání dluhu za společností WAMB, v. o. s. 
 
1021  
Informace odboru nemovitostí a investic o přípravě zadávacího řízení k akci „Návrh 
a realizace vertikální zelené stěny na budově ZUŠ, Bílina“. 
 
1022  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina ke stavu dětských hřišť v Bílině 
s tím, že rada města zároveň ukládá místostarostce města svolat jednání příslušných 
pracovníků a předložit radě města posouzení, která dětská hřiště budou v dalších letech 
revitalizována či zrušena. 
 
1023  
Písemné oznámení společnosti Česká spořitelna, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 
1929/62, jako nájemce prostor Wolkerova 73, Bílina, o využití práva nájemce na prodloužení 
doby nájmu o další tři roky tj. do 30.09.2025 dle ujednání ve smlouvě č. 624 o nájmu prostor 
sloužících podnikání. 
 
1024  
Žádost pana Romana Faita o vydání souhlasu s přesahem požárně nebezpečného prostoru 
na sousedící pozemky p. č. 336/11 a 336/12 v k. ú. Bílina, jejichž je město vlastníkem, 
v rámci akce s názvem „Osazení výrobku plnícího funkci stavby na p. p. č. 336/13, k. ú. 
Bílina“, která řeší vybudování dvojgaráže se dvěma oddělenými stáními, kdy každé stání má 
samostatný vjezd garážovými vraty. 
 
1025  
Zápis z jednání bytové komise z 25.07.2022 a informaci o uspokojených žadatelích 
za I. pololetí 2022. 
 
1026  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 13.07.2022. 
 
1027  
Zápis č. 8 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 15.08.2022. 
 
1028  
Zápis č. 7 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 13.07.2022. 
 
1029  
Zápis z jednání komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch z 20.07.2022 
 
1030  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 
 
1031  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 
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1032  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
1033  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
1034  
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině.  
 
1035  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic pro 
rok 2022. 
 
1036  
Průběžné informace o stavu investiční akce – opravy chodníků v roce 2022. 
 
1037  
Průběžné informace o areálu lázní Kyselka, Bílina. 
 
1038  
Rozhodnutí o snížení a vrácení části státního příspěvku na výkon pěstounské péče v roce 
2022 ve výši 76.500 Kč. 
 
1039  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden - 
červen 2022 a plnění příjmů za toto období. 
 
1040  
Pozvání starosty ukrajinského města Novovolynsk, pana Boryse Karpuse, k návštěvě města 
v termínu 26.–29.srpna 2022, u příležitosti oslav 72. výročí založení města. 
 
1041  
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. 
 
1042  
Plnění usnesení č. 1377 z 19.12.2017 a č. 40 z 30.01.2018 ve věci provádění pravidelných 
kontrol bytů za účelem zjištění sociálních poměrů v rodinách. 
 
1043  
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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_____________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

I. bere na vědomí 
 
1044  
Žádost jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., o změnu využití 
příplatku mimo základní kapitál a zároveň ukládá místostarostce města připravit návrh 
dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a k dohodě o započtení 
pohledávek dle požadavků jednatele a tento dodatek předložit ke schválení zastupitelstvu.  
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


