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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  

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

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
570  ONI   23.04. 
151 ONI   23.04. 
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. 
427 OIT   31.12.23

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 

1048 
Usnesení rady města č. 712 z 14.06.2022, kterým bylo projednáno a doporučeno 
zastupitelstvu města schválit odpis nedobytné pohledávky za                  ve výši 
67.620 Kč za nezaplacené dlužné nájemné z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

1049 
Usnesení rady města č. 714 z 14.06.2022, kterým bylo projednáno a doporučeno 
zastupitelstvu města rozhodnout nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky 
za                  ve výši 67.620 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 

II. schvaluje 

1050 
Rozpočtové opatření č. 131/2022 – přijetí dotace ve výši 110.800 Kč z programu Podpory 
prevence kriminality 2022 na projekt „Víkendové pobyty OSPOD“. 

1051 
Rozpočtové opatření č. 132/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 7.300 Kč na odpisy na nově 
pořízený majetek v roce 2022 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2022 
na celkovou výši 199.955 Kč na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 
z rezervy odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 

1052 
Rozpočtové opatření č. 133/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 4.500 Kč na odpisy na nově 
pořízený majetek v roce 2022 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2022 
na celkovou výši 111.676 Kč na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 
z rezervy odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
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1053  
Rozpočtové opatření č. 134/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 22.300 Kč na odpisy na nově 
pořízený majetek v roce 2022 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2022 
na celkovou výši 198.730 Kč na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 
z rezervy odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
1054  
Rozpočtové opatření č. 135/2022 – přijetí neinvestičních finančních darů od Nadace ČEZ 
v celkové výši 250.000 Kč na projekty „Koncert pro Kamerunské kozy“ ve výši 100.000 Kč, 
„Den s energií“ ve výši 50.000 Kč a „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“ ve výši 
100.000 Kč. 
 
1055  
Rozpočtové opatření č. 136/2022 – navýšení nařízeného odvodu z investičního fondu 
Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, v roce 2022, ve výši 922.000 
Kč (příjem z rozpočtu města Bílina) a zároveň navýšení provozního příspěvku Městských 
technických služeb Bílina, příspěvková organizace, ve výši 922.000 Kč (výdej z rozpočtu 
města Bílina) z důvodu pokrytí mzdových nákladů navýšených dle nařízení vlády č. 264/2022 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 10 % od 1. září 
2022. 
 
1056  
Rozpočtové opatření č. 137/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 5.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví na úhradu spoluúčasti 
úrazů a krádeží dle pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu pro žáky základních 
a mateřských škol. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
1057  
Rozpočtové opatření č. 138/2022 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, 
příspěvková organizace, o částku ve výši 2.400 Kč na odpisy na nově pořízený majetek 
v roce 2022 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2022 na celkovou výši 
196.558,52 Kč na základě žádosti ředitelky domu dětí a mládeže. Bude hrazeno z rezervy 
odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
1058  
Rozpočtové opatření č. 140/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 700.000 Kč 
na výkup pozemkových parcel, a to z kapitoly 77, odd. – § 36–13 „Nebytové hospodářství“, 
pol. 6121 „Pivovar rekonstrukce“ do kapitoly 07, odd. – § 36–39 „Komunální služby“, pol. 
6130 „Výkup pozemkových parcel“. 
 
1059  
Rozpočtové opatření č. 141/2022 – navýšení výdajové části rozpočtu odboru správního 
a vnitřních věcí o částku ve výši 987.000 Kč na platy zaměstnanců, které byly nařízením 
vlády č. 264/2022 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
navýšeny od 1. září 2022. 
 
1060  
Rozpočtové opatření č. 142/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 406.000 Kč z akce 
č. 22–10 „Vybudování parkoviště – ul. Čapkova“ na akci č. 22–02 „Revitalizace cyklotrasy 
T16.1 ulice Pod Bořní – zelené turistická trasa KČT – chata Pod Bořní, Bílina“. 
 
1061  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Vlastenecko–dobročinný spolek obec baráčníků Jana Žižky 
z Trocnova v Bílině jako příjemcem na náklady spojené s 85. výročím založení obce 
baráčníků v Bílině, konané 08.10.2022, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy 
kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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1062 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o místění stavby č. IV–
12–4022579, BVB/10/2022/HY k akci TP–Bílina, ppč. 269/258 – nové OM pro pozemek p. č. 
269/77 a pozemek p. č. 296/279 vše v k. ú. Bílina, uzavřenou 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 z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za dohodnutou cenu ve výši 2.200 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 

1063 
Smlouvu o zřízení věcného břemene pod označením IV–12–4020058/VB/004 k akci TP–
Bílina, Pod Bořní – 5x nové OM, která se dotkne pozemku p. č. 969 v k. ú. Bílina–Újezd, 
mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou 
na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo, s. r. o. Služebnost bude sjednána 
na dobu neurčitou, úhrada bude provedena za dohodnutou cenu 7.000 Kč + DPH. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 

1064 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o místění stavby č. IV–
12–4022579, BVB/11/2022/HY k akci TP–Bílina, ppč. 269/258 – nové OM pro pozemek p. č. 
308/1 v k. ú. Bílina–Újezd, uzavřenou 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 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. 

1065 
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900114688_1/VB na stavbu pod označením „ROZ, 
Bílina–Tyršova, STL plynovodní přípojka čp. 10/1, číslo stavby: 9900114688“, která se 
dotkne části pozemku p. č. 590/1 v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou povinnou, 
společností GasNet, s. r. o., jako stranou oprávněnou a                                  
            jako investory stavby. Věcné břemeno se sjednává 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, a to 
ve výši 3.000 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1066 
Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání na adrese Wolkerova 73, Bílina, 
v I. nadzemním podlaží, k. ú. Bílina, parcela č. 32 o celkové výměře 107,49 m2 mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a                                           , jako 
nájemcem, s využitím prostor jako skladové prostory. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou dle § 2312 občanského zákoníku za nájemné dle platné 
směrnice č. 1/2022 o nájmu z prostor sloužících podnikání. Podpisem smlouvy pověřuje 
vedoucí oddělení správy majetku. 

1067 
Smlouvu o nájmu bytu č. 27 o velikosti 1+2, ul.Tyršova 320/10, Bílina, s               
           na dobu určitou jednoho roku, na dobu užívání maximálně 6 let. 

1068 
Smlouvu o nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+2, ul. 5. května 270/76, Bílina,                
              na dobu určitou jednoho roku. 

1069 
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Bohemia Healing 
Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí Bílinské kyselky v celkové 
hodnotě 8.280 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 



Usnesení rady města z 20. září 2022   4 

1070 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. INV/2022/21 z 21.07.2022 na stavební práce související s dílem 
„Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina“ uzavřené mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností POHL cz, a. s., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je 
prodloužení termínu realizace do 31.12.2022. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

1071 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/25 na „Vybudování podzemních kontejnerů 
pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“ z 04.10.2021 uzavřené 
mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Compag Mladá Boleslav, s. r. o., 
Vančurova 1425, Mladá Boleslav, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 2 je zvýšení 
ceny díla o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) o částku 326.081,18 Kč bez DPH, tj. 
394.558,23 Kč s DPH, kdy cena za provedení díla podle rozpočtu je 12.495.345,18 Kč bez 
DPH (15.133.747,85 Kč vč. DPH). Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

1072 
Dodatek č. 5 smlouvy č. 481 o nájmu nebytových prostor na adrese Seifertova 105, Bílina, 
mezi                   jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem, jehož 
předmětem bude změna využití předmětu nájmu na kanceláře zajišťující realitní 
zprostředkování a agendy s tím spojené a dále změna adresy sídla nájemce. K podpisu 
dodatku dojde nejdříve po splnění podmínky odstranění stávajícího polepu. Podpisem 
dodatku pověřuje vedoucí oddělení správy majetku. 

1073 
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 je modernizace zařízení spočívající v umístění optických 
telekomunikačních kabelů v/na nemovitosti ul. Lidická č. p. 31, Bílina k. ú. Bílina, parcela 
1785. Podpisem dodatku pověřuje vedoucí oddělení správy majetku. 

1074 
Záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 417/P o nájmu pozemků p. č. 12/4, p. č. 12/5, p. č. 
12/12 v k. ú. Bílina uzavřené 05.01.2016 mezi městem Bílina jako pronajímatelem 
a společností Trei Real Estate Czech Republic, s. r. o., jehož předmětem je prodloužení 
smlouvy na dobu určitou, a to do 30.04.2031. 

1075 
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 31.12.2022, za smluvní cenu 152 Kč/měsíc. 

1076 
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, za účelem umístění prodejního stánku. 

1077 
Navýšení rozpočtu Kulturnímu centru Bílina o částku ve výši 50.000 Kč na projekt „Den 
s energií“ z neinvestičního finančního daru od Nadace ČEZ a zároveň schvaluje smlouvu 
o poskytnutí nadačního příspěvku ULK PR22/53962 mezi Nadací ČEZ a městem Bílina jako 
příjemcem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1078 
Navýšení rozpočtu Kulturnímu centru Bílina o částku ve výši 100.000 Kč na projekt 
„Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“ z neinvestičního finančního daru od Nadace ČEZ 
a zároveň schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ULK PR22/53963 mezi 
Nadací ČEZ a městem Bílina jako příjemcem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 



Usnesení rady města z 20. září 2022   5 

1079 
Navýšení rozpočtu Kulturnímu centru Bílina o částku ve výši 100.000 Kč na projekt „Koncert 
pro Kamerunské kozy“ z neinvestičního finančního daru od Nadace ČEZ a zároveň schvaluje 
smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ULK PR22/52742 mezi Nadací ČEZ a městem 
Bílina jako příjemcem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1080 
Žádost                                    Foosball Severní Čechy, z. s., o částku ve výši 
21.100 Kč na částečnou úhradu pronájmu prostor Kulturního domu Fontána na pořádání 
1. ročníku mezinárodního turnaje ITSF ve stolním fotbale, který se koná ve dnech 02.12.–
04.12.2022. 

1081 
Žádost ředitelky Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 
organizace, o změnu pracovní pozice sociálního pracovníka a zároveň souhlasí 
s vyplacením odměny sociálnímu pracovníku dle návrhu ředitelky organizace. Bude hrazeno 
z finančních prostředků na mzdové náklady sociálních pracovníků. 

1082 
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 15 žáků na školní rok 2022/2023 v celkové výši 83.951 Kč, 
na základě žádosti ředitelky základní školy. 

1083 
Podání žádosti na dotační program „Podpora terénní práce pro rok 2023“. 

1084 
Podání dvou žádostí o dotace na úpravu zahrad MŠ Aléská a Domu dětí a mládeže z výzvy 
č. 5/2022 Ministerstva životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí. 

1085 
Převod movitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městských technických 
služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele. Předmětem převodu jsou 3 ks 
BISTRO stolů a 12 ks BISTRO židlí v celkové pořizovací hodnotě 37.122 Kč. 

III. souhlasí 

1086 
S poskytnutím klíčů od brány vedoucí do areálu bývalého pivovaru z Pivovarského náměstí 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za účelem obsluhy stávající stavby technického vybavení 
umístěného na pozemku p. č. 784/2 v k. ú. Bílina. 

1087 
S doplněním usnesení č. 196 z 23.02.2021, kterým rada města souhlasila s vybudováním 
relaxační a herní zóny na pozemku p. č. 883/1 (ostatní plocha/neplodná půda) o výměře 
2 836 m2 v k. ú. Bílina dle architektonické studie vyhotovené v období 01/2021 pod číslem 
zakázky OP–20–297 projektantem Richardem Pochylým, 8D, z. s., Rybkova 948/23, Brno. 
Usnesení se doplňuje o závazek, kterým město, jako vlastník pozemku p. č. 883/1 v k. ú. 
Bílina, garantuje zachování a provozování relaxační a herní zóny po dobu minimálně pěti let. 

1088 
S přípravou tenisové haly na zimní provoz a zároveň i s úpravou ceníku na tenisových 
dvorcích, s účinností od 1. října 2022, dle požadavků členů rady města. 
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1089 
Se zapojením Základní školy Bílina, Lidická 31/18, do projektu s názvem Duhová škola 
v NPO, který se bude realizovat v období 01.09.2022–31.08.2025 v rámci dotační výzvy 
MŠMT na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků – 
Reforma 3.2.2 Podpora škol. 

1090 
Se zapojením Základní školy Bílina, Za Chlumem 824, do projektu financovaného 
z Národního plánu obnovy, který se bude realizovat v období 01.09.2022–31.08.2025 
v rámci dotační výzvy MŠMT na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně 
znevýhodněných žáků – Reforma 3.2.2 Podpora škol. 

1091 
Se zapojením Základní školy Bílina, Aléská 270, do projektu financovaného z Národního 
plánu obnovy, který se bude realizovat v období 01.09.2022–31.08.2025 v rámci dotační 
výzvy MŠMT na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků 
– Reforma 3.2.2 Podpora škol. 

IV. zamítá 

1092 
Žádost spolku LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
45.000 Kč na náklady spojené s ubytováním a stravováním na kondičně sportovním 
tenisovém soustředění s angličtinou ve dnech 22.09.–25.09.2022 v Jiřetíně pod Jedlovou. 

V. rozhodla 

1093 
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 
                   o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

1094 
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 
                      o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 

1095 
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 „Revitalizace cyklotrasy T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená 
turistická trasa KČT – chata Pod Bořní, Bílina“, společnost VIVO consult, s. r. o., Kaprova 
42/14, Praha, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ. 

1096 
Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Osobní 
služební vozidlo pro městský úřad“ účastníka AUTO LOUDA, a. s., Choťánky 166, Plzeň, 
z důvodu nesplnění zadávací podmínek – Specifikace minimálních technických parametrů 
a požadavků na úroveň výbavy. 

1097 
Uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/18 na provedení stavebních prací 
„Oprava chodníků u silnice I/13 v ulici Bílinská, Bílina“ z 09.06.2022 uzavřené mezi městem 
Bílina jako objednatelem a společností VHS Technology, a. s., Chotějovice 166, Světec, jako 
zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 1 je zvýšení ceny díla o hodnotu změny závazku 
(hodnota víceprací) o částku 390.671,54 Kč bez DPH, tj. 472.712,56 Kč s DPH, kdy cena 
za provedení díla podle rozpočtu je 1.290.512,62 Kč bez DPH (1.561.520,27 Kč vč. DPH). 
Podpisem dodatku č. 1 pověřuje starostku města. 
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1098 
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 „Revitalizace cyklotrasy T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická trasa KČT – 
chata Pod Bořní, Bílina“, je nabídka společnosti FRFOL, s. r. o., Mírová 303/62, Ledvice. 
Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

1099 
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na dodávku „Osobní služební vozidlo 
pro městský úřad“ je nabídka společnosti ASPEKTA Trading, s. r. o., Rokycanská 1337/64, 
Plzeň, druhá v pořadí je společnost AUTO VINKLER, s. r. o., Lannova 2061/8, Praha. 
Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

1100 
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Výkon stálého technického 
dozoru stavebníka nad prováděním dopravních staveb – rok 2023“ společnosti PK dopravní, 
s. r. o., Lidická 811, Žatec, přímým zadáním v souladu s článkem č. 14 Směrnice č. 3/2021 – 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Zároveň pověřuje starostku podpisem rámcové 
dohody. 

1101 
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Výkon stálého technického 
dozoru stavebníka nad prováděním pozemních staveb – rok 2023“ společnosti Correct BC, 
s. r. o., Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem, přímým zadáním v souladu 
s článkem č. 14 Směrnice č. 3/2021 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Zároveň 
pověřuje starostku podpisem rámcové dohody. 

1102 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávky 
stravenek a benefitních poukázek v období 2023–2027, Bílina“, 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. 

VI. pověřuje 

1103 
Mgr. Evu Böhmovou, vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví jako kontaktní 
osobu k podání žádosti na dotační program „Podpora terénní práce pro rok 2023“. 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

1104 
Odpis nedobytné pohledávky za                  ve výši 93.208 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 

1105 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                  ve výši 93.208 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné. 
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IX. bere na vědomí 
 
1106  
Plnění usnesení rady města č. 427 z 27.04.2021, kterým bylo uloženo vedoucímu oddělení 
informatiky zajistit způsob provedení kompletní detailní technické pasportizace městského 
kamerového a dohledového systému, zpracování technické dokumentace, popis architektury 
a zároveň schvaluje prodloužení termínu plnění do 31.12.2023. 
 
1107  
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. 
 
1108  
Plnění trvalého usnesení rady města z 29.09.2021, kterým bylo oddělení životního prostředí 
pověřeno pravidelným informováním rady města o probíhajících záborech pozemků zeleně, 
popř. o probíhajících výkopových pracích ve veřejné zeleni na území města Bílina. 
 
1109  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu.  
 
1110  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
1111  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 
 
1112  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
1113  
Informace k projektu Podnikni to! 
 
1114  
Informaci vedoucí odboru školství, sociální věcí a zdravotnictví o možnosti vytvoření 
webových a facebookových stránek pro Pečovatelskou službu Bílina společností as4u.cz, 
s. r. o., dle cenové nabídky. 
 
1115  
Informaci vedoucí odboru nemovitostí a investic k zakázce „Rekonstrukce vzduchotechniky 
městského divadla v Bílině“ a zároveň ji pověřuje k jednání se zástupcem zhotovitele ve věci 
dohody o ukončení smlouvy o dílo. 
 
1116  
Informaci odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu ve věci provedených 
nepovolených stavebních úprav a nepovolené změně v užívání objektu č. p. 76 v ul. 
Wolkerova v Bílině. 
 
1117  
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině. 
 
1118  
Průběžné informace o areálu lázní Kyselka, Bílina. 
 
1119  
Průběžné informace o stavu investiční akce – opravy chodníků v roce 2022. 
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1120  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise konané 17.08.2022. 
 
1121  
Zápis z jednání sportovní komise konané 05.09.2022 
 
1122  
Zápis z jednání komise pro místní média konané 12.09.2022. 
 
1123  
Zápis z jednání komise pro kulturu a školství konané 14.09.2022. 
 
1124  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem správním a vnitřních věcí. 
 
1125  
Přehled trvalých usnesení uložených radou města. 
 
1126  
Zprávu společnosti Grant Thornton Audit, s. r. o., k forenznímu auditu ve společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
 
1127  
Žádost společnosti AURUM BUILDING, s. r. o., o prodloužení termínu dokončení stavby 
„Revitalizace proluky vedle ZUŠ, Mírové náměstí, Bílina“. 
 
1128  
Žádost Římskokatolické farnosti – arciděkanství Bílina o poskytnutí investiční dotace ve výši 
70.000 Kč na rekonstrukci schodiště u kostela sv. Petra a Pavla v Bílině v roce 2022. 
 
1129  
Písemnou zprávu ze zahraniční pracovní cesty do partnerského slovenského města 
Stropkov, která se uskutečnila od 05.08.2022 do 07.08.2022. 
 
1130  
Přehled návrhů předložených občany města v rámci participativního rozpočtu na rok 
2022/2023 – TVOŘÍME BÍLINU. 
 

_____________________________________________ 
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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. revokuje 
 
1131  
Usnesení rady města v působnosti valné hromady č. 331 z 22.03.2022, kterým byla 
jedinému společníkovi uložena povinnost, aby společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., IČ: 61325422, se sídlem Bílina, ul. Pražská 206/95, PSČ: 418 01, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6957, 
poskytl dobrovolný peněžitý příplatek na pořízení/nákup výhradně a nikoliv jinak, a v tomto 
pořadí:  

• nového ultrazvuku;  

• 20 ks elektrických lůžek na LDN;  

• klimatizací do ordinací dle projektové dokumentace, kterou pořídil na své náklady 
společník,  

a to v celkové výši 2.924.995,42 Kč (slovy: dva miliony devět set dvacet čtyři tisíc devět set 
devadesát pět korun českých a čtyřicet dva haléřů). 

 
 

II. ukládá 
 
1132  
Jedinému společníkovi povinnost, aby společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
IČ: 61325422, se sídlem Bílina, ul. Pražská 206/95, PSČ: 418 01, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6957, poskytl 
dobrovolný peněžitý příplatek na pořízení/nákup výhradně a nikoliv jinak, a v tomto pořadí:  

• 16 ks elektrických lůžek na LDN;  

• 4 ks antidekubitních matrací na LDN a SL;  

• nového ultrazvuku;  

• dalšího vybavení dle návrhu jednatele, které je podmíněno souhlasem valné hromady, 

a to v celkové výši 2.924.995,42 Kč (slovy: dva miliony devět set dvacet čtyři tisíc devět set 
devadesát pět korun českých a čtyřicet dva haléřů). 

 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


