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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 24. schůze v roce 2022, 
konané 11. října 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. schvaluje 
 
1133  
Rozpočtové opatření č. 145/2022 – přijetí dotace od Úřadu práce ČR ve výši 274.000 Kč 
a zároveň přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu městské policie 
na rok 2022 z položky 6123 (dopravní prostředky) ve výši 352.000 Kč na pokrytí nákladů 
spojených s projektem „Terénní pracovník prevence kriminality“ na základě uzavřené dohody 
mezi Úřadem práce ČR a městem Bílina č. TPA–V–34/2021 z 28.05.2021. 
 
1134  
Rozpočtové opatření č. 146/2022 – přijetí dotace od Úřadu práce ČR v celkové výši 
99.000 Kč a zároveň přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu městské 
policie na rok 2022 z položky 6123 (dopravní prostředky) ve výši 221.000 Kč na pokrytí 
nákladů spojených s projektem „Terénní pracovník prevence kriminality“ na základě 
uzavřené dohody mezi Úřadem práce ČR a městem Bílina č. TPA–V–30–2022 z 29.04.2022. 
 
1135  
Rozpočtové opatření č. 147/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 200.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru dotací a projektů na zpracování studie proveditelnosti 
k projektu „Rekonstrukce ulice Teplická, Bílina – II. etapa“, k podání do 40. výzvy IROP. 
 
1136  
Rozpočtové opatření č. 148/2022 – přesun finančních prostředků v celkové výši 300.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu 
kapitola 05, a to z odd. § 23–33 – Úpravy drobných vodních toků, pol. 5169 do odd. § 37–45 
– Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5169 – kácení nebezpečných dřevin a strojové 
sázení cibulovin, pol. 5139 – nákup jarních cibulovin a pol. 5171 – zdravotní a bezpečnostní 
řezy dřevin. 
 
1137  
Rozpočtové opatření č. 149/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 6.000 Kč 
z odd. § 64–09 (rezerva rady města) na odd. § 35–22 (forenzní audit v Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina). 
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1138  
Rozpočtové opatření č. 150/2022 – přijetí investiční dotace z Ústeckého kraje z Programu 22 
ve výši 500.000 Kč na projekt „Vybudování hasičské zbrojnice pro JSDH, Bílina“. 
 
1139  
Rozpočtové opatření č. 151/2022 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 87.000 Kč na uskutečněný výjezd do školy 
v přírodě v termínu od 12.09.2022 do 16.09.2022 na základě žádosti ředitelky základní školy. 
Bude hrazeno z rezervy na ozdravné pobyty a lyžařské výjezdy. 
 
1140  
Rozpočtové opatření č. 152/2022 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 85.000 Kč na uskutečněný výjezd do školy 
v přírodě v termínu od 05.09.2022 do 09.09.2022 na základě žádosti ředitelky základní školy. 
Bude hrazeno z rezervy na ozdravné pobyty a lyžařské výjezdy. 
 
1141  
Rozpočtové opatření č. 153/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 91.900 Kč na opravu prasklého 
potrubí u pisoárů na chlapeckých toaletách. 
 
1142  
Rozpočtové opatření č. 154/2022 – přijetí neinvestiční dotace z Ústeckého kraje z Programu 
22 ve výši 150.000 Kč na projekt „Vybavení jednotky JSDH osobními ochrannými prostředky 
a věcnými prostředky požární ochrany, Bílina“. 
 
1143  
Rozpočtové opatření č. 155/2022 – přijetí neinvestiční dotace z Ústeckého kraje z Programu 
22 ve výši 149.400 Kč na projekt „Vybavení strážníků Městské policie Bílina 2022“. 
 
1144  
Rozpočtové opatření č. 156/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 80.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí kapitola 08 odd. § 55–12 Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Bílina z položky 5021 (dohody o provedení práce) na položku 
5137 (Drobný dlouhodobý majetek) na vybavení jednotky věcnými prostředky požární 
ochrany. 
 
1145  
Rozpočtové opatření č. 157/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 10.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu finančního odboru z položky DPH na úhradu vyšších nákladů 
na pojištění majetku v roce 2022. 
 
1146  
Rozpočtové opatření č. 159/2022 – přijetí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 
500.000 Kč prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje na úhradu nákladů 
souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí. 
 
1147  
Rozpočtové opatření 160/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 206.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic z akce „Rekonstrukce ulice Horská“ na 
akci „Tenisové dvorce – rekonstrukce celé budovy“. 
 
1148  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 149.400 Kč mezi městem Bílina jako 
příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem na akci „Vybavení strážníků Městské 
policie Bílina 2022“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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1149  
Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 500.000 Kč mezi městem Bílina jako 
příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem na akci „Vybudování hasičské zbrojnice 
pro JSDH, Bílina“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1150  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč mezi městem Bílina jako 
příjemcem a Ústeckým krajem jako poskytovatelem na akci „Vybavení jednotky JSDH 
osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany, Bílina“. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1151  
Smlouvu č. 466 o nájmu pozemku mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností 
APEurope, s. r. o., jako nájemcem, 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 31.12.2022 
za smluvní cenu 152 Kč/měs. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1152  
Smlouvu č. Z_S24_12_8120082552 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie mezi městem Bílina jako žadatelem a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, jako provozovatelem. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1153  
Smlouvu o realizaci překládky sítí elektronických komunikací č. UL 2021_0102_1 mezi 
městem Bílina, jako stavebníkem a společností CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 
Libeň, Praha 9, zastoupené Theodorem Valentou, specialistou pro výstavbu liniových sítí ČJ. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1154  
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – dřevní hmoty vzniklé pokácením stromů v rámci 
projektu OPŽP „Revitalizace lázeňského parku Kyselka“ mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina jako nabyvatelem. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
1155  
Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. INV/2022/14 – Rekonstrukce vzduchotechniky 
městského divadla v Bílině, uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
DCI Czech, a. s., jako zhotovitelem. Podpisem dohody pověřuje starostku města. 
 
1156  
Záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 466 o nájmu pozemku uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a společností APEurope, s. r. o., jehož předmětem bude změna 
umístění prodejního stánku v rámci pozemku p. č. 70 v k. ú. Bílina z důvodu instalace 
vánočního stromu. 
 
1157  
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. TPA–V–34/2021 z 28.05.2021 mezi městem Bílina jako 
zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR – kontaktní pracoviště Teplice. Uzavření právního 
jednání související s uzavřením dodatku mezi Úřadem práce ČR a městem Bílina bude 
realizováno podpisem starostky. 
 
1158  
Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. TPA–V–34/2021 z 28.05.2021 mezi městem Bílina jako 
zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR – kontaktní pracoviště Teplice. Uzavření právního 
jednání související s uzavřením dodatku mezi Úřadem práce ČR a městem Bílina bude 
realizováno podpisem starostky. 
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1159 
Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. TPA–V–34/2021 z 28.05.2021 mezi městem Bílina jako 
zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR – kontaktní pracoviště Teplice. Uzavření právního 
jednání související s uzavřením dodatku mezi Úřadem práce ČR a městem Bílina bude 
realizováno podpisem starostky. 

1160 
Dodatek č. 4 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. TPA–V–34/2021 z 28.05.2021 mezi městem Bílina jako 
zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR – kontaktní pracoviště Teplice. Uzavření právního 
jednání související s uzavřením dodatku mezi Úřadem práce ČR a městem Bílina bude 
realizováno podpisem starostky. 

1161 
Dodatek č. 5 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. TPA–V–34/2021 z 28.05.2021 mezi městem Bílina jako 
zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR – kontaktní pracoviště Teplice. Uzavření právního 
jednání související s uzavřením dodatku mezi Úřadem práce ČR a městem Bílina bude 
realizováno podpisem starostky. 

1162 
Dodatek č. 6 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. TPA–V–34/2021 z 28.05.2021 mezi městem Bílina jako 
zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR – kontaktní pracoviště Teplice. Podpisem dodatku 
č. 6 pověřuje starostku města. 

1163 
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook VisionBook 13 WA Flex 13,3“ 
(datum pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 399 Kč,                               . 

1164 
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook Lenovo V330–15IKB (datum 
pořízení 02.10.2018) za prodejní cenu 1.107 Kč,                                 

1165 
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook VisionBook 13 WA Flex 13,3“ 
(datum pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 399 Kč,                         

1166 
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook VisionBook 13 WA Flex 13,3“ 
(datum pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 399 Kč,                     . 

1167 
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook VisionBook 13 WA Flex 13,3“ 
(datum pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 399 Kč,                           . 

1168 
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook Lenovo (datum pořízení 
20.12.2018) za prodejní cenu 862 Kč,                            . 

1169 
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook Lenovo 15,6“ (datum 
pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 784 Kč,                        

1170 
Memorandum o spolupráci mezi městem Bílina a městem Zwönitz, jehož předmětem je 
spolupráce v oblasti smart řešení, jeho rozvoji a šíření konceptu smart city. Podpisem 
memoranda pověřuje starostku města. 
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1171 
Podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje za odbornou přípravu členů Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Bílina a za uskutečněné zásahy jednotky mimo obvod jejího zřizovatele 
za období 08/2021 – 08/2022 v plánované výši 96.529 Kč. 

1172 
Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci 2. kola Programu prevence kriminality 
2022 Ministerstva vnitra ČR na projekt „Bílina – Asistenti prevence kriminality – 2022 – 
2. kolo“. 

1173 
Podání žádosti o dotaci do plánované 40. výzvy IROP Infrastruktura pro bezpečnou 
nemotorovou dopravu na projekt „Rekonstrukce ulice Teplická, Bílina – II. etapa“. 

II. souhlasí 

1174 
S čerpáním finančních prostředků na sanace a rekultivace pozemků prováděných 
společností Severočeské doly, a. s., v roce 2023 na těchto plochách: Rekultivace 
Radovesice VI., XVI., Rekultivace Braňany II., Rekultivace VMG – Jižní svahy DB II., 
Rekultivace Jižní svahy III., IV., Rekultivace Areál ČOV., Rekultivace Fučík IV., přičemž 
čerpání finančních prostředků bude uskutečněno z finanční rezervy těžební společnosti, 
kterou je ze zákona povinna tvořit. Podpisem souhlasu pověřuje starostku města. 

1175 
S použitím znaku města jako součást loga HC Draci Bílina, z. s. Znak města bude použit 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 o městských symbolech 
a jejich užívání. Znak lze užívat v barevném i monochromním provedení v podobě dané 
popisem dle čl. I této vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem. 

III. zamítá 

1176 
Žádost společnosti Člověk v tísni, o. p. s., na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč 
do sbírky SOS Milostivé léto. 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 

1177 
Žádost                    o prodej pozemku p. č. 24/1 v k. ú. Chudeřice u Bíliny. 

1178 
Žádost                    o prodej části pozemku p. č. 1195/1 v k. ú. Bílina. 

V. bere na vědomí 

1179 
Zápis z jednání komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch z 05.09.2022. 

1180 
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
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1181 
Plnění úkolů ze zápisu rady města obecním živnostenským úřadem. 

1182 
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 

1183 
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu. 

1184 
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině. 

1185 
Průběžné informace o areálu lázní Kyselka, Bílina. 

1186 
Průběžné informace o stavu investiční akce – opravy chodníků v roce 2022. 

1187 
Informaci zástupce spolku KHLA, z. s. (Krušnohorská hokejová liga amatérů) 

o odstoupení od žádosti na poskytnutí neinvestiční dotace na Charitativní hokejový 
turnaj na podporu oddělení neonatologie Krajská zdravotní, a. s., Nemocnice Most, 
na pronájem ledu na zimním stadionu v Bílině 17.09.2022. 

1188 
Informace o stavu rozvodů vody, cirkulace a kanalizace v bytovém domě čp. 751, Sídliště 
Za Chlumem, Bílina. 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 


