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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 26. schůze v roce 2022, 
konané 1. listopadu 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. revokuje 
 
1191  
Usnesení rady města č. 692 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 
 
 
1192  
Rozpočtové opatření č. 161/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 5.000 Kč z akce 
č. 22-10 „Vybudování parkoviště – ul. Čapkova“ na akci č. 22-29 „Pohádkový les“. 
 
1193  
Rozpočtové opatření č. 162/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví v celkové výši 400.000 Kč z položky 
5169 – služby na položku 5901 – rezerva odboru. 
 
1194  
Rozpočtové opatření č. 163/2022 – přijetí průtokové dotace z Ústeckého kraje pro Základní 
školu Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, na projekt „Podpora 
polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ ve výši 245.099,33 Kč a zároveň navýšení 
rozpočtu organizace o tuto průtokovou dotaci. 
 
1195  
Rozpočtové opatření č. 164/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 68.000 Kč na opravu svodu 
v kabinetu ČJ a v prostorách šaten, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude 
hrazeno z rezervy odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
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1196  
Rozpočtové opatření č. 165/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 39.300 Kč na opravu 
odpadního systému pod školní kuchyní, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude 
hrazeno z rezervy odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
1197  
Rozpočtové opatření č. 166/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 23.300 Kč na opravu rozvodu 
trubek topení v prostorách pod školou, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude 
hrazeno z rezervy odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
1198  
Rozpočtové opatření č. 167/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 95.300 Kč na opravu střechy nad 
bývalým SPC, na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno z rezervy odboru 
školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
1199  
Rozpočtové opatření č. 168/2022 – navýšení rozpočtu Kulturního centra Bílina, organizační 
složky města, o přijaté peněžní dary v celkové výši 30.000 Kč na pořízení tomboly na ples 
města, na základě žádosti vedoucí Kulturního centra Bílina. 
 
1200  
Rozpočtové opatření č. 169/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu městské policie na rok 2022 ve výši 110.000 Kč na položku 5424 (náhrady mezd 
v době nemoci) a 150.000 Kč na položku 5156 (pohonné hmoty a maziva). 
 
1201  
Rozpočtové opatření č. 170/2022 – přijetí průtokové dotace z MŠMT z Operačního programu 
Jan Ámos Komenský s názvem projektu „Duhová škola OP JAK“ ve výši 3.151.191 Kč pro 
Základní školu Bílina, Lidická 31/16, okres Teplice, příspěvková organizace, a zároveň 
navýšení rozpočtu organizace o tuto průtokovou dotaci. 
 
1202  
Rozpočtové opatření č. 171/2022 – poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 20.000 Kč 
hokejovému klubu Draci Bílina, z. s., na uspořádání charitativního hokejového turnaje 
„Naděje pro Elišku“, který se uskuteční 04.12.2022. 
 
1203  
Rozpočtové opatření č. 172/2022 – uvolnění částky ve výši 22.000 Kč z rezervy rady města 
na zpracování analýzy efektivnosti podpory sportu a provozní aspekty konkrétních sportovišť 
financovaných z rozpočtu města Bíliny. 
 
1204  
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a zároveň darovací smlouvu mezi 
městem Bílina, jako obdarovaným a firmou PVK Company, s. r. o., IČ: 03418375, jako 
dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 2.500 Kč na pořízení 
tomboly na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1205  
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a zároveň darovací smlouvu mezi 
městem Bílina, jako obdarovaným a firmou GMK Company, s. r. o., IČ: 05609640, jako 
dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 2.500 Kč na pořízení 
tomboly na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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1206  
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a zároveň darovací smlouvu mezi 
městem Bílina, jako obdarovaným a Pavlem Choutkou, IČ: 65609298, jako dárcem, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 2.500 Kč na pořízení tomboly na ples 
města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1207  
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a zároveň darovací smlouvu mezi 
městem Bílina, jako obdarovaným a Ing. Antonínem Fuhrmannem, IČ: 61513873, jako 
dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 2.500 Kč na pořízení 
tomboly na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1208  
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a zároveň darovací smlouvu mezi 
městem Bílina, jako obdarovaným a firmou APEurope, s. r. o., IČ: 29056179, jako dárcem, 
ve výši 5.000 Kč na pořízení tomboly na ples města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
1209  
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a zároveň darovací slouvu mezi 
městem Bílina, jako obdarovaným a Petrem Gunárem, IČ: 67826865, jako dárcem, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na pořízení tomboly na ples 
města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1210  
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a zároveň darovací smlouvu mezi 
městem Bílina jako obdarovaným a Petrem Arpášem, IČ: 27280012, jako dárcem, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na pořízení tomboly na ples 
města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1211  
Přijetí daru pro organizační složku Kulturní centrum Bílina a zároveň darovací smlouvu mezi 
městem Bílina jako obdarovaným a Stanislavem Tejčkem, IČ: 43266134, jako dárcem, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na pořízení tomboly na ples 
města. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1212  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a Pavlem Vrchotkou, 
IČ: 47763833, jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí nepeněžního daru v hodnotě 
4.000 Kč, ve formě elektroniky pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1213  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a Lenkou Voitovou, IČ: 14870061, 
jako dárcem, na přijetí nepeněžního daru v hodnotě 2.500 Kč, ve formě dárkového zboží 
a bytového textilu pro Kulturní centrum Bílina do tomboly na ples města. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
1214  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Draci Bílina, z. s., jako příjemcem, na charitativní hokejový zápas, 
který se uskuteční 04.12.2022, na základě podané žádosti s tím, že 30.000 Kč bude hrazeno 
z rezervy sportu a 20.000 Kč z rezervy rady. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1215  
Dodatek č. 1 ke smlouvě na poskytování stravenek uzavřené 17.04.2019 mezi městem 
Bílina jako kupujícím a společností Edenred CZ, s. r. o., jako prodávajícím, jehož předmětem 
je navýšení hodnoty jídelních kupónů. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 



Usnesení rady města z 1. listopadu 2022   4 
 

 

1216  
Dodatek č. 19 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 01.10.2022. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města. 
 
1217  
Dodatek č. 1 smlouvy č. 624 nájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Wolkerova 73, 
Bílina, se společností Česká spořitelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, jako 
nájemcem, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu o dobu dvou let počínaje ode dne 
uplynutí původně sjednané doby nájmu. Podpisem pověřuje vedoucí správy majetku. 
 
1218  
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 466 o nájmu pozemku uzavřené mezi městem Bílinou jako 
pronajímatelem a společností APEurope, s. r. o. jako nájemcem, jehož předmětem je změna 
umístění prodejního stánku v rámci pozemku p. č. 70 v k. ú. Bílina z důvodu instalace 
vánočního stromu. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
1219  
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 417/P o nájmu pozemku uzavřené 05.01.2016 mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem a společností Trei Real Estate Czech Republic, s. r. o., jako 
nájemcem, jehož předmětem je prodloužení smlouvy na dobu určitou, a to do 30.04.2031. 
Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
1220  
Dohodu o ukončení smlouvy č. 462 o nájmu pozemku části p. č. 1636/95 v k. ú. Bílina 
o výměře cca 17,5 m2 za účelem umístění prodejního stánku mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem, společností MiBo F+K, s. r. o., jako nájemcem a panem Bohuslavem 
Kouřilem jako vedlejším účastníkem. Podpisem dohody pověřuje starostku města. 
 
1221  
Smlouvu č. 467 o nájmu pozemku mezi městem Bílina jako pronajímatelem a panem 
Bohuslavem Kouřilem, IČ 17391032, jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část 
pozemku p. č. 1636/95 o výměře cca 17,5 m2 v k. ú. Bílina za účelem umístění prodejního 
stánku, za smluvní cenu 4.000 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1222  
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 556, p. č. 557 a p. č. 558 v k. ú. Bílina, kdy výměra 
bude stanovena vytyčovacím plánem s tím, že účel využití bude v souladu s platným 
Územním plánem města Bíliny, za cenu stanovenou dle směrnice č. 4/2014 upravující 
podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
1223  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o místění stavby 
č. 11010-109176, BVB/12/2022/PO k akci 0519/22 JTH_3 haly Bílina_OK, pro pozemek 
p. č. 1304/1 a pozemek p. č. 1186/1 vše v k. ú. Bílina, uzavřenou mezi městem Bílina jako 
stranou budoucí povinnou a společností CETIN, a. s., zastoupenou na základě plné moci 
společností Blanka Výravová – TELKOMPROJEKT, jako stranou budoucí oprávněnou 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude 
provedena jednorázově za cenu dle sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene 
a služebnosti, který je součástí schválených pravidel pro zřizování věcných břemen 
a služebností. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1224  
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/25 uzavřené 04.10.2021 mezi městem Bílina 
jako objednatelem a společností Compag Mladá Boleslav, s. r. o., Vančurova 1425, Mladá 
Boleslav, jako zhotovitelem akce „Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému 
třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“, jehož předmětem je zvýšení ceny díla 
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o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) o částku ve výši 160.281,75 Kč bez DPH, 
tj. 193.940,92 Kč s DPH, kdy cena za provedení díla podle rozpočtu je 12.655.626,93 Kč bez 
DPH (15.313.308,59 Kč vč. DPH) a prodloužení termínu realizace do 31.01.2023. Podpisem 
dodatku pověřuje starostku města. 
 
1225  
Dodatek č. 3 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 
„Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace v areálu Hornické nemocnice 
s poliklinikou, Bílina“, kdy předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla 
o 10 pracovních dní. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
1226  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/18 uzavřené 09.06.2022 mezi městem Bílina 
jako objednatelem a společností VHS Technology, a. s., Chotějovice 166, Světec, jako 
zhotovitelem akce „Oprava chodníků u silnice I/13 v ulici Bílinská, Bílina“, jehož předmětem 
je prodloužení termínu realizace do 18.11.2022. Podpisem dodatku pověřuje starostku 
města. 
 
1227  
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele dle směrnice 
č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14 – výjimky u veřejných zakázek I.– 
III. kategorie odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli, na provádění topenářských prací 
v objektech v majetku města Bíliny, mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
TOPSERVIS Novák, s. r. o., Zahradní 104/1, Most, jako poskytovatelem. Podpisem pověřuje 
starostku města. 
 
1228  
Rámcovou smlouvou o poskytování služeb pro rok 2023 na veřejnou zakázku malého 
rozsahu zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele dle 
směrnice č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14 – výjimky u veřejných 
zakázek I.–III. kategorie odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli, na provádění 
vodoinstalačních prací v objektech v majetku města Bíliny, mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností TOPSERVIS Novák, s. r. o., Zahradní 104/1, Most, jako 
poskytovatelem. Podpisem pověřuje starostku města. 
 
1229  
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele dle směrnice 
č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14 – výjimky u veřejných zakázek I.– 
III. kategorie odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli na provádění elektroinstalačních 
prací, revizí na elektrických zařízeních a zajišťování havarijních oprav v objektech v majetku 
města Bíliny, mezi městem Bílina jako objednatelem a firmou Stanislav Tejček, Na Výsluní 
341/4, Bílina, jako poskytovatelem. Podpisem pověřuje starostku města. 
 
1230  
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele dle směrnice 
č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14 – výjimky u veřejných zakázek I.–
III. kategorie odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli na provádění plynoinstalačních 
prací včetně revizí na odběrných plynových zařízeních v objektech v majetku města Bíliny, 
mezi městem Bílina jako objednatelem a společností TOPSERVIS Novák, s. r. o., Zahradní 
104/1, Most, jako poskytovatelem. Podpisem pověřuje starostku města. 
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1231 
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele dle směrnice 
č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14 – výjimky u veřejných zakázek I.–
III. kategorie odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli na provádění čištění, prohlídky 
a opravy kanalizace, mezi městem Bílina jako objednatelem a společností STOCK čistící 
služby, s. r. o., Pobřežní 249/46, Praha 8, jako poskytovatelem. Podpisem pověřuje starostku 
města. 

1232 
Smlouvu o nájmu bytu č. 29 o velikosti 1+2, ul. Tyršova 320/10, Bílina, s              
          , na dobu určitou jednoho roku. 

1233 
Odpis nedobytné pohledávky za                      ve výši 6.277,41 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné z důvodu zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení v rámci 
dohledací činnosti insolvenčního soudu. 

1234 
Odpis nedobytné pohledávky za                       ve výši 658 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné z důvodu zastavení exekuce. 

1235 
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Lenovo 15,6“ (datum pořízení 
18.12.2018) za prodejní cenu 784 Kč panu Rostislavovi Aulickému. 

1236 
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook VisionBook 13 WA Flex 13,3“ 
(datum pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 399 Kč panu Ing. Mgr. Renému Štěpánkovi, 
MBA. 

1237 
Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku – Notebook VisionBook 13 WA Flex 13,3“ 
(datum pořízení 18.12.2018) za prodejní cenu 399 Kč panu Františkovi Weiglovi. 

1238 
Dílčí smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na kompenzační opatření mezi 
Severočeské doly, a. s., jako poskytovatelem a městem Bílina, jako příjemcem, uzavřené 
k rámcové smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na kompenzační opatření 
z 21.07.2021. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1239 
Podání žádosti o dotaci do Operačního programu Zaměstnanost plus na projekt „Nová 
příležitost pro Bílinu“. 

1240 
Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.435.500 Kč z rozpočtu 
Ústeckého kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2023. 

1241 
Podání žádosti o finanční podporu sociálních služeb v dotačním programu „Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023“ pro Pečovatelskou službu Bílina a zároveň 
pověřuje Bc. Alenu Procházkovou, DiS., jako kontaktní osobu k podání této žádosti. 

1242 
Prodejní cenu hrnku s motivem Pohádkového lesa ve výši 179 Kč. Hrnek bude možné 
zakoupit v infocentru. 
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1243  
Prodejní cenu knihy „České středohoří z letadla“, autor Petr Toman, ve výši 590 Kč. Knihu 
bude možné zakoupit v infocentru. 
 
1244  
Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 01030/16/800 uzavřené mezi společností RICOH Czech 
Republic, s. r. o., pobočka Teplice, jako zhotovitelem a městem Bílina jako objednatelem, na 
servis tiskárny MP C2011SP umístěné v infocentru. Předmětem dodatku je prodloužení 
smlouvy do 23.11.2024. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
1245  
Zápis do kroniky města Bílina za rok 2021, dle předloženého návrhu. 
 
1246  
Jednací řád Rady města Bíliny, dle předloženého návrhu, s účinností dnem schválení. 
 
1247  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.01.2023 a zároveň stanovuje 
celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina na 105, v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, s účinností od 
01.01.2023, dle návrhu předloženého tajemníkem městského úřadu. 
 
1248  
Celkový počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě v Bílině 
v roce 2023 na 20. V organizační složce Kulturní centrum Bílina na 48. V organizační složce 
Informační centrum Bílina na 11. V organizační složce Městská knihovna Bílina na 3. 
V organizační složce Pečovatelská služba Bílina na 3. V organizační složce Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Bílina na 17. 
 
1249  
Harmonogram zasedání Rady města Bíliny na rok 2023, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 17. ledna, 7. února, 
14. března, 4. dubna, 9. a 30. května, 27. června, 25. července, 29. srpna, 26. září, 24. října, 
14. listopadu a 19. prosince. 
 
 

III. souhlasí 
 
1250  
S pokračováním na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2023, ve spolupráci 
s Krajským úřadem Ústeckého kraje, ve spádové oblasti Bílina. 
 
1251  
S využitím objektu areálu bývalého pivovaru v Bílině za účelem výchovy a výcviku 
záchranných psů na dobu 6 měsíců s tím, že žadatel vždy přesný termín návštěvy nahlásí 
vlastníkovi minimálně s 14 denním předstihem. Každá osoba účastnící se daného výcviku 
před vstupem do areálu svým podpisem v prezenční listině potvrdí svou účast na vlastní 
nebezpečí a poučení o bezpečném chování v místě výcviku. 
 
1252  
S realizací projektu s názvem „Inovativní vzdělávání“, který bude realizován Domem dětí 
a mládeže Bílina, Havířská 529/1, prostřednictvím operačního programu Jan Amos 
Komenský, v období od 01.09.2022 do 31.08.2025. 
 
1253  
S podáním komunální ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu na rozsudek Nejvyššího 
správního soudu č. j. 2 As 200/2020-123. 
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1254  
S aktualizovanou strategií nákupu energie – plynu pro město Bílinu na rok 2023 za spotové 
ceny a nestanovení limitu cenové hladiny za 1 MWh na rok 2023 pro obchodování na burze 
dle návrhu energetika města. 
 
1255  
S podáním žádostí o finanční podporu na akci města rozsvícení vánočního stromu z projektu 
„Rozsvěcení vánočních stromů 2022“ od Nadace ČEZ a pověřuje vedoucí Kulturního centra 
Bílina jejím zajištěním. 
 
 

IV. zamítá 
 
1256  
Žádost společnosti KESPO GAS, s. r. o., Ústí nad Labem, o schválení dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo č. INV/2022/20 na stavební práce „Oprava rozvodů topné soustavy v objektu 
ZŠ Lidická, Bílina“, jehož předmětem je zvýšení ceny za provedení díla o hodnotu změny 
závazku a prodloužení termínu dokončení díla. 
 
1257  
Žádost Psí školy Bílina o udělení souhlasu ke vstupu do budovy bývalých lázní v Bílině za 
účelem výchovy a výcviku záchranných psů z důvodu hrozícího nebezpečí s ohledem na 
stávající stavebně technický stav objektu. 
 
 

V. ruší 
 
1258  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, které bylo 
zveřejněno na základě rozhodnutí rady města z 23.08.2022, usnesení č. 975, zadávané ve 
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku 
v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na akci 
s názvem „Revitalizace cyklotrasy T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická trasa KČT – 
chata Pod Bořeněm, Bílina“, na základě § 127 odst. 1 uvedeného zákona. 
 
 

VI. rozhodla 
 
 
1259  
Svěřit starostce města pravomoc rozhodování záležitostí patřící do samostatné působnosti 
obce, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spočívající v uzavírání 
a podpisu dodatků k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti č. 1552569079 
uzavřené 22.12.2015 mezi městem Bílina jako pojistníkem a společností Generali Česká 
pojišťovna, a. s., jako pojistitelem, s maximálním limitem navýšení pojistné smlouvy 
o 20.000 Kč na jeden dodatek k výše uvedené pojistné smlouvě. 
 
1260  
Svěřit starostce města pravomoc rozhodování záležitostí patřící do samostatné působnosti 
obce, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spočívající v podpisu 
příloh k flotilové pojistné smlouvě o pojištění vozidel – seznamu pojištěných vozidel, 
k flotilové pojistné smlouvě o pojištění vozidel č. 500041554 uzavřené 31.12.2015 mezi 
městem Bílina jako pojistníkem a společností Generali Česká pojišťovna, a. s., jako 
pojistitelem, s maximálním limitem navýšení o 20.000 Kč na jednu přílohu k výše uvedené 
flotilové pojistné smlouvě. 
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1261 
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, u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat 
zakázku v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 uvedeného 
zákona, s názvem „Revitalizace cyklotrasy T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická trasa 
KČT – chata Pod Bořeněm, Bílina“, nabídku účastníka FRFOL, s. r. o., Mírová 303/62, 
Ledvice, v souladu s § 124 odst. 2 zákona. 

1262 
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, 
u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku v zadávacím řízení, 
přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce na akci 
„Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště Za Chlumem 728–
730, Bílina“. 

1263 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve 
smyslu § 27 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku 
v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 uvedeného zákona, 
na akci „Revitalizace cyklotrasy T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická trasa KČT – chata 
Pod Bořeněm, Bílina – II“. 

1264 
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodání mobiliáře do novostavby správního 
objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka, Bílina společnosti B2B Partner, 
s. r. o., Plzeňská, Ostrava–Zábřeh, přímým zadáním v souladu s článkem č. 14 odst. 1 e) 
směrnice č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek. 

1265 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                       ve výši 658 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné. 

1266 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                      ve výši 
6.277,41 Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 

VII. zřizuje 

1267 
Pracovní pozici „Technik investic IV“, zařazenou do Městského úřadu v Bílině, odboru 
nemovitostí a investic, s úvazkem 1,0, a to od 01.01.2023. 

1268 
Pracovní pozici „Administrativní pracovník“, zařazenou do Městského úřadu v Bílině, odboru 
nemovitostí a investic, s úvazkem 1,0, a to od 01.01.2023. 

1269 
Bytovou komisi. 

1270 
Komisi pro místní média. 
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1271 
Sportovní komisi. 

1272 
Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality. 

1273 
Komisi pro dopravu. 

1274 
Komisi pro životní prostředí. 

1275 
Sociálně zdravotní komisi. 

1276 
Komisi pro rozvoj, vize a cestovních ruch. 

1277 
Komisi pro kulturu a školství. 

1278 
Komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro město Bílina a hodnotící komise pro posouzení 
a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu pro město Bílina. 

VIII. pověřuje 

1279 
Ing. Marcelu Dvořákovou, místostarostku města, vykonáváním funkce členky rady pro 
energetiku. 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

1280 
Změnu uliční čáry ulice Pod Bořní, od křižovatky pozemků p. č. 984/27 k pozemkům 
p. č. 424/5, 424/6, 424/10, 424/11, 424/12, 424/13, z důvodu výstavby nových rodinných 
domů v této lokalitě. 

1281 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                    jako kupujícím, 
kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 927/38 o výměře 22 m2 
v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 5.720 Kč stanovenou na základě znaleckého posudku 
č. 143/1033/2022, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 7.460 Kč. 
Celková kupní cena činí 13.180 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 

1282 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1723/1 výměře cca 140 m2 v k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku, s podmínkou zřízení věcného 
břemene práva chůze. Geometrický plán na oddělení pozemku nechá zhotovit žadatel na 
vlastní náklady. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem části pozemku. 

1283 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 877/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Bílina, za cenu 
obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku, s tím, že rozvodná skříň nacházející 
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se na předmětném pozemku není předmětem prodeje a zůstane k ní zachován volný přístup 
z veřejné komunikace. Geometrický plán na oddělení pozemku si nechá zhotovit žadatel na 
vlastní náklady. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem části pozemku. 

1284 
Odpis nedobytné pohledávky za                      ve výši 41.754 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné z důvodu ukončeného dědického řízení. 

1285 
Odpis nedobytné pohledávky za                    ve výši 35.261 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

1286 
Odpis nedobytné pohledávky za                 ve výši 202.586 Kč za nezaplacené 
dlužné nájemné z důvodu zastavení výkonu rozhodnutí. 

1287 
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2023, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, tzn. v následujících termínech: 22. února, 19. dubna, 
14. června, 13. září a 29. listopadu. 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 

1288 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                 ve výši 202.586 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné. 

1289 
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za                    ve výši 35.261 Kč 
za nezaplacené dlužné nájemné. 

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města delegovat 

1290 
Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou na valnou hromadu obchodní společnosti, v níž má 
město Bílina majetkovou účast, tedy na valnou hromadu společnosti Severočeská 
vodárenská společnost, a. s., Teplice, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f), zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, a to na volební období 2022–2026. 

XII. bere na vědomí 

1291 
Stanovisko právního zástupce města k žádosti z 31.07.2022 společnosti WAMB o uplatnění 
obce, neboť nebyly naplněny podmínky stanovené smlouvou pro její uplatnění z nájemcovy 
strany, dle čl. 3 odst. 1 smlouvy č. 628 o nájmu prostor sloužících podnikání z 11.12.2017, 
kdy je podmínkou řádné a včasné plnění veškerých povinností sjednaných smlouvu, kdy ke 
dni uplatnění opce město vůči nájemci mělo dva platné a vykonatelné exekuční tituly, na 
jejichž základě vede exekuční řízení k vymožení pohledávky z titulu nezaplaceného 
nájemného a využívání služeb. Toto stanovisko bylo právním zástupcem zasláno nájemci 
doporučeným dopisem 02.09.2022, který se vrátil odesílateli nazpět s doložkou 
o nevyzvednutí zásilky v úložní lhůtě. 
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1292 
Informace odboru nemovitostí a investic k vypršení platnosti smlouvy č. 628 o nájmu 
prostoru sloužícího podnikání na adrese Mírové náměstí 91, 92, Bílina, k 31.10.2022 
a zároveň ukládá odboru učinit kroky vedoucí k pozastavení dodávky studené vody do 
objektu. 

1293 
Přehled trvalých usnesení uložených radou města. 

1294 
Přehled sdružení s členstvím města Bíliny. 

1295 
Informaci o hospodaření města Bíliny za období leden–září 2022. 

1296 
Průběžné informace o areálu lázní Kyselka, Bílina. 

1297 
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině. 

1298 
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic pro 
rok 2022. 

1299 
Průběžné informace o stavu investiční akce – opravy chodníků v roce 2022. 

1300 
Metodický pokyn – Systém energetického managementu v prostředí města Bílina, 
vyhotovený společností EnerSolutio, s. r. o., Praha. 

1301 
Informace vedoucí odboru nemovitostí a investic k přípravě zadávacího řízení s názvem 
„Architektonická studie – plavecká hala objekt A, a termální koupaliště, Bílina“ s tím, že 
pověřuje starostku města schválením Výjimky ze směrnice 3/2021 – pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek na zadání zpracování studie proveditelnosti k řešení stávajícího 
plaveckého bazénu a letního koupaliště v Bílině, Ing. Radku Steinhaizlovi, Praha 4, za částku 
ve výši 250.000 Kč. 

1302 
Nabídku                       a                  na výkup pozemků p. č.1658/2, 
p. č. 2896/2, p. č. 2900/1, p. č. 2931/2 vše v k. ú. Bílina zároveň ukládá odboru nemovitostí 
a investic a místostarostovi vyvolat jednání s navrhující stranou. 

1303 
Nabídku                       a                a na výkup pozemků p. č. 1670, 
p. č. 1671/63, p. č. 1674/22, p. č. 1674/23, p. č. 1674/25 vše v k. ú. Bílina a zároveň ukládá 
odboru nemovitostí a investic a místostarostovi vyvolat jednání s navrhující stranou. 

1304 
Informaci vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví o vydání 8 ks speciálního 
označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče pro společnost Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
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1305  
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí ke konání zájezdů pro občany města 
Bíliny v prosinci 2022, včetně navrhované ceny jízdného:  
a) Drážďany – vánoční trhy 10.12.2022, 2 autobusy, cena jízdného 100 Kč  
b) Praha–Dejvice 17.12.2022, procházka Vánoční Prahou a nákupy, cena jízdného 100 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz 
Bařtipánová 

starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková 
1. místostarostka města 

Ing. Karel Matuška 
2. místostarosta města 

 


