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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 27. schůze v roce 2022, 
konané 22. 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 
 

1306  

Usnesení rady města č. 1333 z 30.10.2021, kterým byl schválen realizační tým projektu POD 
OCHRANOU MĚSTA, programu pro řešení sociálně vyloučených lokalit v Bílině, jehož členy 
byli členové komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, tedy Mgr. Bc. Josef Veselý (ANO 
2011), Václav Ježek (ODS), Jaromír Tuháček (ODS), Kamila Marešová (BSDN), Radim 
Pecháček (ODS), Mgr. Vladimír Řáha (MOJE BÍLINA), Lucie Tarantová (MOJE Bílina) 
a Tomáš Hereš (HNHRM) a členové pracovní skupiny pro eliminaci sociálně nežádoucích 
jevů, tedy Naděžda Maurerová (KSČM) a Jindřich Divíšek (ODS). Zároveň byl Mgr. Bc. Josef 
Veselý jmenován hlavním koordinátorem programu, František Krejčí administrátorem 
programu. Komunikací s vlastníky bytů navenek byl pověřen Ing. Radek Zenker 
a Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová. 
 
1307  
Usnesení rady města č. 1256 z 01.11.2022, kterým byla zamítnuta 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. 
 
 

II. schvaluje 
 
1308  
Rozpočtové opatření č. 174/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru dotací a projektů na zpracování auditu bezpečnosti pozemní komunikace 
k projektu „Rekonstrukce ulice Teplická, Bílina – II. etapa“ ve výši odpovídající cenové 
nabídce, tj. 142.000 Kč. 
 
1309  
Rozpočtové opatření č. 175/2022 – přesun schválených finančních prostředků z odd. § 61-12 
– zastupitelstvo, pol. 5024 „odstupné“ na odd. § 61-17 – vnitřní správa, pol. 5011 „platy“ ve 
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výši 400.000 Kč, z odd. § 61-17 – vnitřní správa, pol. 5154 „elektrická energie“ na pol. 5011 
„platy“ ve výši 220.000 Kč, na pol. 5031 „povinné pojistné na sociální zabezpečení“ ve výši 
10.000 Kč, z položky 5169 „ostatní služby j. n.“ na pol. 5031 „povinné pojistné na sociální 
zabezpečení“ ve výši 144.000 Kč a na pol. 5032 „povinné pojistné na zdravotní pojištění“ ve 
výši 56.000 Kč. 
 
1310  
Rozpočtové opatření č. 176/2022 – přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů 
souvisejících s volbami prezidenta ČR – přípravná fáze, prostřednictvím Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, v celkové výši 156.000 Kč. 
 
1311  
Rozpočtové opatření č. 177/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 90.000 Kč na opravu odpadu WC 
pod kotelnou na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno z rezervy odboru. 
 
1312  
Rozpočtové opatření č. 178/2022 – přijetí průtokové dotace z MPSV – Operační program 
potravinové a materiální pomoci pro Mateřskou školu Bílina, Maxe Švabinského 664, 
příspěvková organizace, na projekt „ÚK – obědy do škol III.“ ve výši 10.609,72 Kč a zároveň 
navýšení rozpočtu organizace o tuto průtokovou dotaci. 
 
1313  
Rozpočtové opatření č. 179/2022 – navýšení příjmů rozpočtu kapitoly 02 – odbor školství, 
sociálních věcí a zdravotnictví o částku 36.300 Kč za reklamu od společnosti ČEZ, a. s., 
navýšení výdajů organizační složky Kulturní centrum o částku 30.000 Kč na akci Rozsvícení 
vánočního stromu, která se koná 26.11.2022 a zároveň navýšení rozpočtu kapitoly 09 – 
finanční odbor ve výši 6.300 Kč na odvod DPH z této reklamy. 
 
1314  
Rozpočtové opatření č. 180/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 75.100 Kč na opravu střechy 
(zatékání do počítačové místnosti a školní družiny) na základě žádosti ředitelky základní 
školy. Bude hrazeno z rezervy odboru. 
 
1315  
Rozpočtové opatření č. 181/2022 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 23.100 Kč na opravu střechy – 
zatékání do prostor školní chodby na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 
z rezervy odboru. 
 
1316  
Rozpočtové opatření č. 182/2022 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu 
Kulturního centra Bílina, organizační složky města, ve výši 240.000 Kč, na základě žádosti 
vedoucí organizační složky.  
 
1317  
Rozpočtové opatření č. 183/2022 – přesun schváleného rozpočtu mzdových prostředků na 
pečovatelskou službu z kapitoly 22 – odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví do 
kapitoly 08 – odbor správní a vnitřních věcí, v celkové výši 582.000 Kč. 
 
1318  
Rozpočtové opatření č. 184/2022 – navýšení příjmů rozpočtu kapitoly č. 05 – odbor dopravy, 
životního prostředí a stavebního úřadu ve výši 437.000 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 380.000 Kč a navýšení výdajů na odvod DPH ve výši 57.000 Kč, za 
3. čtvrtletí 2022. 
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1319 
Rozpočtové opatření č. 185/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic v celkové výši 400.000 Kč z akce 22-20 
„Rekonstrukce pivovaru“ do kapitoly 07 – údržba bytového hospodářství. 

1320 
Rozpočtové opatření č. 186/2022 – přesun finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč 
v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu – 
kapitoly 05, a to z odd. § 36-35 – Územní plán, pol. 5169 do odd. § 10-14 – Veterinární péče, 
pol. 5169 – zajištění péče o zvířata a odd. § 37-45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, 
pol. 5139 – nákup materiálu a pol. 5171 – zdravotní a bezpečnostní řezy dřevin. 

1321 
Rozpočtové opatření č. 187/2022 – navýšení výdajové části rozpočtu odboru správního 
a vnitřních věcí o částku ve výši 338.000 Kč na povinné sociální, zdravotní a zákonné 
pojištění k platům zaměstnanců městského úřadu a organizačních složek. 

1322 
Rozpočtové opatření č. 188/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí, zaměstnanecký fond, v celkové výši 122.000 Kč. 

1323 
Zapojení fondu investic Centrální školní jídelny Bílina, příspěvková organizace, ve výši 
60.000 Kč včetně DPH na nákup krouhače zeleniny Robot Coupe CL 50 včetně 2 disků na 
krouhání do školní kuchyně, dle žádosti ředitelky Centrální školní jídelny. 

1324 
Smlouvu o reklamě a propagaci mezi městem Bílina jako poskytovatelem a společností ČEZ, 
a. s., Praha, jako objednatelem, jejímž předmětem je akce Rozsvícení vánočního stromu, 
která se koná 26.11.2022. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1325 
Smlouvu o zajištění péče o kočky na období let 2023 až 2025 mezi městem Bílina jako 
objednavatelem a spolkem AniDef, z. s., Žim, jako provozovatelem. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 

1326 
Smlouvu o zajištění péče o psy na období let 2023 až 2025 mezi městem Bílina jako 
objednavatelem a spolkem AniDef, z. s., Žim, jako provozovatelem. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 

1327 
Smlouvu o kontrolní činnosti mezi městem Bílina jako objednatelem a společností EURO 
CERT CZ, a. s., Lidická 2370, Roztoky, jako vykonavatelem auditu systému managementu 
hospodaření s energií v rámci normy ČSN EN ISO 50001:2019, vč. dvou kontrolních auditů. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1328 
Smlouvu o zabezpečení odborné praxe žáka mezi Střední školou diplomacie a veřejné 
správy, s. r. o., Most, a městem Bílina, jejímž účelem je zabezpečení praxe na Městské 
policii Bílina pro žáka                   , v termínu od 02.05.2023 do 31.05.2023. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1329 
Smlouvu o zabezpečení odborné praxe žáka mezi Střední školou diplomacie a veřejné 
správy, s. r. o., Most, a městem Bílina, jejímž účelem je zabezpečení praxe na Městské 
policii Bílina pro žáka               , v termínu od 02.05.2023 do 31.05.2023. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
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1330  
Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí mezi městem Bílina jako vypůjčitelem a klubem HC 
Draci Bílina z. s., jako půjčitelem, kdy předmětem smlouvy je výpůjčka části pozemku 
p. č. 785 o výměře cca 1.300 m2, částí pozemků p. č. 784/4, 804/4, 804/5 a 804/7 o celkové 
výměře cca 900 m2 vše v k. ú. Bílina za účelem parkování vozidel v rámci akce 25. výročí 
založení klubu HC Draci Bílina konané 04.12.2022. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města.  
 
1331  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. 11010-109176, BVB/13/2022/PO k akci VPI „Bílina, Teplická ul., 2. etapa, pro pozemek 
p. č. 1268, 1186/7, 1186/6, 1186/5, 1186/4, 1186/3, 1298, 1304/1, 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 dohodnutou cenu ve výši 70.000 Kč bez 
DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1332  
Ukončení smluv na dodávky plynu č. 1170239940, č. 1170020744 a č. 1000688499 
uzavřené se společností INNOGY a přechod k novému dodavateli plynu ČEZ ESCO, a. s., 
u objektů města na adresách Komenského č. p. 38/12, Mírové náměstí č. p. 47 a 48, 
Mostecká č. p. 275 (Kyselská). Podpisem ukončení smluv a plné moci pověřuje starostku 
města. 
 
1333  
Realizační tým projektu POD OCHRANOU MĚSTA, programu pro řešení sociálně 
vyloučených lokalit v Bílině ve složení: Mgr. Bc. Josef Veselý (ANO 2011), člen Rady města 
Bíliny a členové komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, tedy Štěpán Fobl (SPD-
Trikolora), Oldřich Bubeníček (KSČM), Mgr. Tomáš Vandas (Čistá a bezpečná Bílina), 
Miloslav Janoušek (ANO 2011), Mgr. Jana Libovická (ANO 2011), Mgr. Judita Žemličková 
(ANO 2011), Ing. Pavel Dvořák (ODS), Radim Pecháček (ODS), Kamila Marešová (BSDN), 
Kamil Černý (Naše Bílina – Svobodní), Lucie Tarantová (MOJE Bílina) a Václav Ježek 
(ODS). Rada města zároveň jmenuje Mgr. Bc. Josefa Veselého hlavním koordinátorem 
programu a Františka Krejčího administrátorem programu. Komunikací s vlastníky bytů 
navenek pověřuje Ing. Radka Zenkera, člena Rady města Bíliny a Mgr. Zuzanu Schwarz 
Bařtipánovou, starostku města Bíliny. 
 
1334  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/16 na provedení stavebních prací „Rekonstrukce 
ulice Teplická, Bílina – II. etapa“ z 20.06.2022, ve znění dodatku č. 1 z 27.09.2022, uzavřené 
mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Silnice Topolany, a. s., Nerudova 
67/10, Chomutov, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 2 je zvýšení ceny díla o hodnotu 
změny závazku (hodnota víceprací) o částku 262.561,49 Kč bez DPH, tj. 317.699,40 Kč 
s DPH, kdy cena za provedení díla podle rozpočtu je 19.624.764,64 Kč bez DPH 
(23.745.965,23 Kč s DPH). Zároveň se mění termín pro maximální dobu realizace díla v km 
0,534 95 – km 1,303 45 (LEVÁ STRANA od osy komunikace) do 08/2023. Podpisem 
dodatku pověřuje starostku města. 
 
1335  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 17.10.2018 mezi Mateřskou školou Bílina, 
Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, jako vypůjčitelem a městem Bílina jako 
půjčitelem. Předmětem dodatku je úprava předmětu výpůjčky, kterým je pozemek parcelní 
číslo č. 1683/105 o výměře 384,36 m2, jehož součástí je budova s č. p. 668 na adrese 
Antonína Sovy 668. Podpisem dodatku č. 2 pověřuje starostku města. 
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1336 
Smlouvu o nájmu bytu č. 49 o velikosti 1+2, ul. Tyršova 320/10, Bílina, s           
          , na dobu určitou jednoho roku. 

1337 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/20 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 115.018 Kč bez DPH., tj. o částku 139.171,78 Kč vč. DPH, kdy konečná 
cena díla dle rozpočtu činí 2.288.498 Kč bez DPH (2.769.082,58 Kč včetně DPH). Podpisem 
dodatku pověřuje starostku města. 

1338 
Dodatek č. 1 k servisní smlouvě – hasicí přístroje a požárně bezpečnostní zařízení uzavřené 
19.06.2020 mezi městem Bílina jako objednavatelem a společností NESPO plus, s. r. o., 
Teplice, jako vykonavatelem. Předmětem dodatku je úprava ceníku, s účinností 
od 01.01.2023. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

1339 
Dodatek č. 1 smlouvy č. 367 o nájmu nebytových prostor na adrese Mírové náměstí 88, 
Bílina, o výměře 66,69 m2 uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní 
Ludmilou Černou jako nájemcem. Předmětem dodatku je změna provozní doby dle žádosti 
nájemce. Podpisem dodatku pověřuje Ing. Vladimíru Kebrtovou, vedoucí oddělení správy 
majetku. 

1340 
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. 

1341 
Záměr prodeje dřeva vytěženého v rámci revitalizace parku Kyselka s tím, že výzva bude 
doplněna dle připomínek členů rady města. 

1342 
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na provádění elektroinstalačních prací, revizí a zajišťování havarijních oprav zjednodušenou 
formou výběrového řízení oslovením jednoho dodavatele dle směrnice č. 3/2021 - pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek čl. 14, odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli, mezi 
městem Bílina jako objednatelem a firmou Stanislav Tejček, Na Výsluní 341/4, jako 
poskytovatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1343 
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na provádění malířských a lakýrnických prací zjednodušenou formou výběrového řízení 
oslovením jednoho dodavatele dle směrnice č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek čl. 14, odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli mezi městem Bílina jako 
objednatelem a firmou Pavel Löv, Sídliště Za Chlumem 731, Bílina, jako poskytovatelem. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1344 
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na provádění truhlářských prací a oprav zjednodušenou formou výběrového řízení oslovením 
jednoho dodavatele dle směrnice č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek čl. 14, 
odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli mezi městem Bílina jako objednatelem a firmou 
Ing. Antonín Fuhrmann, Hrobčice 32, Hrobčice, jako poskytovatelem. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
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1345  
Rámcovou smlouvu o poskytování služeb pro rok 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na provádění podlahářských prací a oprav zjednodušenou formou výběrového řízení 
oslovením jednoho dodavatele, dle směrnice č. 3/2021 – pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek čl. 14, odst. 1 – přímé zadání jedinému dodavateli, mezi městem Bílina jako 
objednatelem a firmou Ing. Antonín Fuhrmann, Hrobčice 32, Hrobčice, jako poskytovatelem. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1346  
Směrnici č. 2/2022 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek s úpravami dle připomínek 
členů rady města, s účinností dnem schválení. 
 
1347  
Převod volných finančních prostředků ve výši 5.686.000 Kč z běžného účtu 
č. 289053495/0300 v Československé obchodní bance, převod volných finančních 
prostředků ve výši 956.000 Kč ze spořícího účtu č. 293886289/0300 v Československé 
obchodní bance a převod volných finančních prostředků ve výši 100.000.000 Kč ze spořícího 
účtu č. 302875697/0300 na termínovaný vklad v Československé obchodní bance. 
Podpisem smlouvy na termínovaný vklad od 04.01.2023 na dobu určitou devíti měsíců 
pověřuje starostku města. 
 
1348  
Převod volných finančních prostředků ve výši 50.000.000 Kč ze základního účtu v České 
spořitelně č. 1060440379/0800, převod volných finančních prostředků ve výši 30.500.000 Kč 
ze spořícího účtu v České spořitelně č. 8856142/0800 na termínovaný účet v České 
spořitelně. Podpisem smlouvy termínovaného účtu od 04.01.2023 na dobu určitou tří měsíců 
pověřuje starostku města. 
 
1349  
Převod volných finančních prostředků ve výši 100.000.000 Kč z termínovaného účtu 
v UniCredit Bank č. 1205228000/2700 na termínovaný účet u Komerční banky, a. s. 
Podpisem smlouvy o zřízení termínovaného účtu od 04.01.2023 na dobu určitou jednoho 
roku pověřuje starostku města. 
 
1350  
Ponechat na běžném účtu č. 41831003/2700 v bance UniCredit Bank finanční prostředky 
v minimální výši 100.000.000 Kč. 
 
1351  
Ponechat na termínovaném vkladu v Československé obchodní bance č. 302875590/0300 
volné finanční prostředky ve výši 100.000.000 Kč. Podpisem smlouvy na termínovaný vklad 
od 04.01.2023 na dobu určitou jednoho roku pověřuje starostku města. 
 
1352  
Návrh základních parametrů programu „Podpora při narození nového občánka města Bíliny“, 
dle návrhu předloženého místostarostou města (s úpravami dle připomínek členů rady 
města). 
 
1353  
Úpravu pravidel odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem Bílina 
s účinností ode dne schválení, tj. od 22.11.2022, dle návrhu vedoucí odboru školství, 
sociálních věcí a zdravotnictví, s úpravou dle připomínek členů rady. 
 
1354  
Odměnu Ing. Bc. Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 
664, příspěvková organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, 
Čapkova 869, příspěvková organizace, paní Janě Žáčkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, 
Síbova 332, příspěvková organizace, Mgr. Bc. Marii Sechovcové, ředitelce Základní školy, 
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Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Barboře Schneiderové, 
ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
Mgr. Dagmar Axamitové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace, Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava 
Waltera Bílina, Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, Bc. Andree 
Sentenské, ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace dle 
návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu, v souladu s § 134 a § 224, odst.2, písm. b) 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1355  
Termíny svatebních obřadů na rok 2023, včetně místa a času konání svatebních obřadů 
v obřadní síni městského úřadu, dle návrhu předloženého vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí, včetně jmen oddávajících. Svatební obřady se v roce 2023 uskuteční 
v následujících termínech: 14. ledna; 11. února; 11. března; 15., 29. dubna; 13., 27. května; 
10., 24. června; 15., 29. července; 12., 26. srpna; 09., 23. září; 14., 28. října; 
11., 25. listopadu; 16. prosince. A dále termíny svatebních obřadů uskutečněných v kanceláři 
matriky, a to každý první pátek kalendářního měsíce: 06. ledna, 03. února, 03. března, 
05. května, 02. června, 07. července, 04. srpna, 01. září, 06. října, 03. listopadu, 
01. prosince, v době od 10:00 do 12:00 hodin. 
 
1356  
Termíny konání vítání občánků na rok 2023, dle návrhu předloženého vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí, vždy v úterý od 14:30 a 15:30 hodin, v obřadní síni radnice, 
v následujících termínech: 7. března, 13. června, 12. září, 12. prosince. 
 
 

III. souhlasí 
 
1357  
S návrhem odboru nemovitostí a investic na změnu povrchu chodníku u parkourového hřiště 
z původního betonového na mlatový. Na základě tohoto souhlasu ukládá odboru nemovitostí 
a investic přepracovat projektovou dokumentaci a rozpočet. 
 
1358  
S návrhem odboru nemovitostí a investic na zařazení „Rekonstrukce chodníků a silnice v 
ulici Hasičská, Bílina“ do plánu akcí a zveřejněním veřejné zakázky malého rozsahu na 
zpracování projektové dokumentace, která bude řešit opravu stávajícího asfaltového povrchu 
silnice a rekonstrukci obou chodníků. 
 
1359  
S návrhem odboru nemovitostí a investic na opravu havarijních míst opěrné zdi v Žižkově 
údolí na pozemku města č. 623/1 k. ú. Bílina. 
 
 

IV. ruší 
 
1360  
Zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodávky, které bylo zveřejněno na základě 
rozhodnutí rady města ze dne 20.09.2022, č. usnesení 1102, zadávané v otevřeném 
nadlimitním řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), s názvem „Dodávky stravenek a benefitních 
poukázek v období 2023–2027, Bílina“, na základě § 127 odst. 1 zákona. 
 
1361  
Pracovní skupinu pro revitalizaci areálu bývalého pivovaru a zároveň odvolává předsedu této 
pracovní skupiny. 
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1362  
Pracovní skupinu pro eliminaci sociálně nežádoucích jevů a zároveň odvolává všechny členy 
této pracovní skupiny. 
 
1363  
Usnesení rady města č. 1253 z 01.11.2022, kterým souhlasila s podáním komunální ústavní 
stížnosti k Ústavnímu soudu na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 200/2020-
123. 
 
1364  
Usnesení rady města č. 1203 z 01.11.2022, kterým bylo schváleno 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. 
 

V. rozhodla 
 
1365  
Vyloučit ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném 
nadlimitním řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), s názvem „Dodávky stravenek a benefitních 
poukázek v období 2023–2027, Bílina“ účastníky Up Česká republika, s. r. o., Zelený pruh 
1560/99, Praha 4, Sodexo Pass Česká republika, a. s., Radlická 2, Praha–Smíchov, 
a Edenred CZ, s. r. o., Pernerova 691/42, Praha, v souladu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona. 
 
1366  
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 (dále 
jen zákon), v souladu s § 56 zákona v otevřeném nadlimitním řízení. 
 
1367  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Zajištění péče o opuštěná 
a týraná zvířata“ útulku AniDef, z. s., Žim, na období let 2023 až 2025, přímým zadáním 
v souladu s článkem č. 14 odst. 1 písm. b) a e) směrnice č. 03/2021 – pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek. 
 

VI. odvolává 
 
1368  
Martina Kačírka z funkce člena školské rady při základní škole Za Chlumem. 
 
 

VII. jmenuje 
 
1369  
Lenku Brunzovou (ANO 2011) předsedkyní sociálně zdravotní komise a zároveň jmenuje 
Mgr. Zdeňku Jílkovou (SPD-Trikolora), Naděždu Maurerovou (KSČM), Bc. Anetu 
Kadeřábkovou (Čistá a bezpečná Bílina), Veroniku Janouškovou DiS. (ANO 2011), Renatu 
Vítovou (ANO 2011), Danu Kretchmanovou (ANO 2011), Ing. Richarda Hazdru (ODS), Mgr. 
Janu Soukupovou Michálkovou (ODS), MUDr. Alenu Jelínkovou (BSDN), Moniku 
Beránkovou (MOJE Bílina) a Ing. Kláru Pokornou (Naše Bílina – Svobodní) členy této 
komise. Tajemnicí sociálně zdravotní komise určuje Bc. Věru Kodadovou, DiS. 
 
1370  
Bc. Jaroslava Vršku (ODS) předsedou komise pro životní prostředí a zároveň jmenuje Elišku 
Růžičkovou (SPD-Trikolora), Mgr. Juditu Žemličkovou (ANO 2011), Mgr. Janu Libovickou 
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(ANO 2011), Bc. Adélu Maškovou (ODS), Ing. Mgr. Reného Štěpánka (BSDN), Ludmilu 
Vážnou (MOJE Bílina) a Miroslava Erbena (Naše Bílina – Svobodní) členy této komise. 
Tajemníkem komise pro životní prostředí určuje Bc. Bohumila Sentenského. 
 
1371  
Ing. Radka Zenkera (ANO 2011) předsedou komise pro místní média a zároveň jmenuje 
Jiřinu Malou (SPD-Trikolora), Janu Julii Homolovou (KSČM), Mgr. Pavla Pátka (ANO 2011), 
Martina Fouska (ANO 2011), Terezu Mouchovou (ODS), Mgr. Zdeňka Rendla, MBA (BSDN), 
Ing. Jaroslavu Mrázovou (MOJE Bílina) a Ing. Jarmilu Kabourkovou (Naše Bílina – 
Svobodní) členy této komise. Tajemnicí komise pro místní média určuje Drahomíru 
Jandovou. 
 
1372  
Františka Weigla (ANO 2011) předsedou komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch a zároveň 
jmenuje Mgr. Zdeňku Jílkovou (SPD-Trikolora), Janu Julii Homolovou (KSČM), Ladislava 
Mrvíka (Čistá a bezpečná Bílina), Petra Lišku (ANO 2011), Annu Krásovou (ANO 2011), 
Bc. Jaroslava Vršku (ODS), Martinu Geletku Tuháčkovou (ODS), Ing. Mgr. Reného Štěpánka 
(BSDN), BcA. Terezu Skřivanovou (MOJE Bílina) a Veroniku Černou (Naše Bílina – 
Svobodní) členy této komise. Tajemnicí komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch určuje Ing. 
Renatu Strakovou. 
 
1373  
Mgr. Bc. Josefa Veselého (ANO 2011) předsedou komise pro bezpečnost a prevenci 
kriminality a zároveň jmenuje Štěpána Fobla (SPD-Trikolora), Oldřicha Bubeníčka (KSČM), 
Mgr. Tomáše Vandase (Čistá a bezpečná Bílina), Miloslava Janouška (ANO 2011), 
Mgr. Janu Libovickou (ANO 2011), Mgr. Juditu Žemličkovou (ANO 2011), Ing. Pavla Dvořáka 
(ODS), Radima Pecháčka (ODS), Kamilu Marešovou (BSDN), Kamila Černého (Naše Bílina 
- Svobodní), Václava Ježka (ODS) a Lucii Tarantovou (MOJE Bílina) členy této komise. 
Tajemníkem komise pro bezpečnost a prevenci kriminality určuje Františka Krejčího. 
 
1374  
Pana Jiřího Urbánka (ANO 2011) předsedou bytové komise a zároveň jmenuje Dominika 
Mádla (SPD-Trikolora), Oldřicha Bubeníčka (KSČM), Miroslava Eibla (ANO 2011), Miloslava 
Dimmera (ODS), Helenu Ježkovou (ODS), Veroniku Duchoslavovou (BSDN), Moniku 
Pecháčkovou (MOJE Bílina) a Hanu Stillerovou (Naše Bílina – Svobodní) členy této komise. 
Tajemnicí bytové komise určuje Jitku Procházkovou. 
 
1375  
Miloslava Janouška (ANO 2011) předsedou komise pro dopravu a zároveň jmenuje Pavla 
Taranta (SPD-Trikolora), Jiřího Konárka (KSČM), Mgr. Tomáše Vandase (Čistá a bezpečná 
Bílina), Luďka Svobodu (ANO 2011), Petra Lišku (ANO 2011), Pavla Budka (ODS), Jaromíra 
Tuháčka (ODS), Mgr. Zdeňka Rendla, MBA (BSDN) a Daniela Hendrycha (Naše Bílina – 
Svobodní) členy této komise. Tajemníkem komise pro dopravu určuje Mgr. Pavla Ryjáčka. 
 
1376  
Renatu Vítovou (ANO 2011) předsedkyní komise pro kulturu a školství a zároveň jmenuje 
Mgr. Andreu Hříbalovou (SPD-Trikolora), Marii Merbsovou (KSČM), Bc. Anetu 
Kadeřábkovou (Čistá a bezpečná Bílina), Mgr. Pavla Pátka (ANO 2011), Andreu 
Grossmanovou (ANO 2011), Jakuba Svobodu (ANO 2011), Bc. Irenu Štrálovou (ODS), Ing. 
Richarda Hazdru (ODS), Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. (BSDN), Moniku Beránkovou (MOJE 
Bílina) a Mgr. Evelinu Dvořákovou (Naše Bílina – Svobodní) členy této komise. Stálým 
hostem komise jmenuje Martinu Geletku Tuháčkovou (ODS). Tajemnicí komise pro kulturu 
a školství určuje Ivetu Richterovou. 
 
1377  
Jindřicha Divíška (ODS) předsedou sportovní komise a zároveň jmenuje Romana Sláničku 
(SPD-Trikolora), Ladislava Mrvíka (Čistá a bezpečná Bílina), Jiřího Urbánka (ANO 2011), 
Jakuba Svobodu (ANO 2011), Martina Nováka (ANO 2011), Mgr. Michala Junka (ODS), 
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Zdeňka Mikeše (BSDN) a Mgr. Ing. Josefa Dvořáka, Ph.D. (Naše Bílina – Svobodní) členy 
této komise. Tajemnicí sportovní komise určuje Bc. Martinu Jarolímovou. 
 
1378  
Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou (ANO 2011) předsedkyní komise pro otevírání obálek 
s nabídkami pro město Bílina a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení veřejných 
zakázek malého rozsahu pro město Bílina a zároveň jmenuje Ing. Marcelu Dvořákovou 
(ODS), Ing. Karla Matušku (ANO 2011), Luďka Svobodu (ANO 2011), Romana Sláničku 
(SPD-Trikolora), Pavla Černého (SPD-Trikolora), Jana Veselého (SPD-Trikolora), Marii 
Merbsovou (KSČM), Jiřího Konárka (KSČM), Mgr. Tomáše Vandase (Čistá a bezpečná 
Bílina), Ladislava Mrvíka (Čistá a bezpečná Bílina), Bc. Anetu Kadeřábkovou (Čistá 
a bezpečná Bílina), Rostislava Aulického (ODS), Ing. Petra Skuthana (ODS), 
Ing. Mgr. Reného Štěpánka, MBA (BSDN), Mgr. Zdeňka Rendla, MBA (BSDN), Moniku 
Beránkovou (MOJE Bílina), Hanu Stillerovou (Naše Bílina – Svobodní), Ing. Jarmilu 
Kabourkovou (Naše Bílina - Svobodní) a Mgr. Evelinu Dvořákovou (Naše Bílina - Svobodní) 
členy této komise. 
 
1379  
Mgr. Petru Skuthanovou členkou školské rady při základní škole Za Chlumem. 
 
1380  
Ing. Marcelu Dvořákovou, místostarostku města, členkou komise pro mládež a kulturu 
Euroregionu Krušnohoří, a to ve volebním období 2022–2026. 
 

VIII. vydává 
 
1381  
Nařízení města Bílina č. 02/2022, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na 
území města oblasti s placeným stáním. 
 

IX. zřizuje 
 
1382  
Pracovní skupinu pro parkoviště, chodníky a stezky a zároveň jmenuje Ing. Radka Zenkera, 
Františka Weigla a Bc. Jaroslava Vršku členy této pracovní skupiny. 
 
1383  
Pracovní skupinu pro revitalizaci a rozvoj území Kyselky a zároveň jmenuje Pavla Pastyříka, 
MSc. MBA, předsedou této pracovní skupiny. 
 
 

X. pověřuje 
 
1384  
Paní Lenku Brunzovou k přijímání projevu vůle snoubenců, že vstupují do manželství dle 
ustanovení § 658 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v návaznosti na 
ustanovení 11a odst. 1 písm. a) zákona č, 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak 
obřadníkem při konání jubilejních obřadů, významných událostí a užívání závěsného 
odznaku při konání těchto akcí v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, a to na volební období 2022–2026. 
 
1385  
Pana Rostislava Aulického k přijímání projevu vůle snoubenců, že vstupují do manželství dle 
ustanovení § 658 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v návaznosti na 
ustanovení 11a odst. 1 písm. a) zákona č, 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak 



Usnesení rady města z 22. listopadu 2022   11 
 

 

obřadníkem při konání jubilejních obřadů, významných událostí a užívání závěsného 
odznaku při konání těchto akcí v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, a to na volební období 2022–2026. 
 
1386  
Ing. Radka Zenkera k přijímání projevu vůle snoubenců, že vstupují do manželství dle 
ustanovení § 658 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v návaznosti na 
ustanovení 11a odst. 1 písm. a) zákona č, 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak 
obřadníkem při konání jubilejních obřadů, významných událostí a užívání závěsného 
odznaku při konání těchto akcí v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, a to na volební období 2022–2026. 
 
1387  
Pana Pavla Pastyříka, MSc. MBA k přijímání projevu vůle snoubenců, že vstupují do 
manželství dle ustanovení § 658 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v návaznosti na ustanovení 11a odst. 1 písm. a) zákona č, 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále 
pak obřadníkem při konání jubilejních obřadů, významných událostí a užívání závěsného 
odznaku při konání těchto akcí v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, a to na volební období 2022–2026. 
 
1388  
Starostku města zplnomocněním Ing. Oldřicha Jedličky, DiS., vedoucího odboru dopravy, 
životního prostředí a stavebního úřadu, aby:  
a) za město Bílina, jako vlastníka místních pozemních komunikací, vydával v rámci řízení 

před silničním správním úřadem, o připojení, stanoviska k podaným žádostem tak, jak je 
uvedeno v ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích,  

b) za město Bílina, jako vlastníka místních pozemních komunikací, navrhoval silničnímu 
správnímu úřadu zahájení správního řízení ve věci uložení provozovateli vraku povinnost 
tento vrak odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci tak, jak je uvedeno 
v ustanovení § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

c) za město Bílina, jako vlastníka místních pozemních komunikací, které mají být uzavřeny 
nebo po níž má být vedena objížďka, projednával se silničním správním úřadem podané 
žádosti tak, jak je uvedeno v ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, d) za město Bílina, na jehož zastavěném území má být 
povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, projednával se silničním správním úřadem 
podané žádosti tak, jak je uvedeno v ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích. 

 
1389  
Starostku města svoláním zasedání Zastupitelstva města Bíliny v mimořádném termínu 
30. listopadu 2022 od 16:00 hodin. 
 
1390  
2. místostarostu k prověření postupu aktualizace nebo zrušení statutu lázeňského místa 
s cílem rozšíření možností využití objektu hlavní budovy lázní a případných souvisejících 
nemovitostí i za jiným účelem než bezprostředně lázeňským. 
 
 

XI. deleguje 
 
1391  
Ing. Karla Matušku, místostarostu města, zastupováním ve všech orgánech Hospodářské 
a sociální rady Teplicka, Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, a to ve volebním 
období 2022–2026. 
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1392  
Ing. Marcelu Dvořákovou, místostarostku města, zastupováním ve všech orgánech MAS 
SERVISO, s. r. o., a to ve volebním období 2022–2026. 
 
1393  
Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou, starostku města, zastupováním ve všech orgánech 
Euroregionu Krušnohoří, Euroregionu Labe, Svazu měst a obcí České republiky, a to ve 
volebním období 2022–2026. 
 

XII. stanovuje 
 
 
1394  
V souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou při 
obřadech, vítání občánků a rovněž při přijetí zahraničních delegací a významných 
návštěvách užívat dále závěsný odznak se státním znakem České republiky místostarostka, 
místostarosta a členové zastupitelstva města, dle určení rady města, a to na volební období 
2022–2026. 
 

XIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
 
1395  
Část usnesení zastupitelstva města č. 100 z 14.04.2021, kterým byl Ing. Radek Zenker 
pověřen jako politik programu Zdravé město. 
 

XIV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
1396  
Rozpočtové opatření č. 158/2022 – poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 59.000 Kč 
Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na náhradu škody za únik vody v termínu 
13.09.2022–19.09.2022. 
 
1397  
Rozpočtové opatření č. 173/2022 – rozpuštění rezervy – finančního daru od Severočeských 
dolů, a. s., na akci č. 22-06 – revitalizace zahrady MŠ A. Sovy ve výši 875.000 Kč a do 
rezervy Kulturního centra Bílina ve výši 875.000 Kč. 
 
1398  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 59.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem, na 
úhradu škody za únik vody v období 13.09.2022–19.09.2022, na základě podané žádosti 
s tím, že 58.000 Kč bude hrazeno z přijatého plnění od pojišťovny a 1.000 Kč z rezervy rady. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1399  
Rozpočet města Bíliny na rok 2023 v této výši:  
Celkové příjmy ve výši 474.360.000 Kč.  
Celkové výdaje ve výši 541.276.000 Kč. 
 
1400  
Střednědobý výhled rozpočtu města Bíliny na období let 2024–2025 v této výši:  
rok 2024:  
Celkové příjmy ve výši 442.401.000 Kč  
Celkové výdaje ve výši 704.647.000 Kč  
rok 2025:  
Celkové příjmy ve výši 439.299.000 Kč  
Celkové výdaje ve výši 556.661.000 Kč. 
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1401 
Odpis zmařených investic za období roků 2013–2019 v celkové výši 907.500 Kč vč. DPH do 
nákladů. 

1402 
Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace: 
a) Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 
b) Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, 
c) Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, 
d) Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, 
e) Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, 
f) Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 
g) Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, 
h) Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, 
i) Základní umělecké školy Gustava Waltera, příspěvková organizace, 
dle návrhu vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví, s účinností od 
01.01.2023. 

1403 
Podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
č. j. ÚOHS-S0538/2015/VS-49664/2016/830/ESk z 20.12.2016, proti rozhodnutí předsedy 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R0007/2017/HS-33348/2017/310/AŠi 
z 13.11.2017, rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 5/2018-261 z 21.05.2020 
a rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 200/2020-123 z 30.09.2022, a to včetně 
případného podání návrhu na zrušení § 19a a případně dalších souvisejících ustanovení 
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), souvisejících s obecně závaznou vyhláškou města 
č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Zároveň 
zmocňuje JUDr. Martina Nedelku, advokáta, ev. č. ČAK 08983, společníka advokátní 
kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, s. r. o., Olivova 4, Praha 1, k zastupování Zastupitelstva 
města Bílina při podání výše uvedené ústavní stížnosti a v navazujícím řízení o této ústavní 
stížnosti před Ústavním soudem České republiky. Podpisem plné moci doporučuje pověřit 
starostku města. 

1404 
Záměr prodeje pozemku p. č. 306/2 o výměře 600 m2 v k. ú. Bílina–Újezd a pozemku 
p. č. 307/5 o výměře 210 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, minimálně za cenu obvyklou 500 Kč/m2, 
tj. 405.000 Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku, která bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem pozemků ve výši 20.452 Kč. Prodej pozemků bude realizován dle 
podmínek uvedených v platných Pravidlech pro převod nemovitých věcí z majetku města 
Bíliny. 

1405 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                               
                          jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 2165/6 o výměře 400 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 260.000 Kč určenou na 
základě znaleckého posudku č. 37256-006/2022 AC-OC, navýšenou o náklady spojené 
s prodejem nemovitosti ve výši 4.622 Kč. Celková kupní cena činí 264.622 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

1406 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a Krajským úřadem Ústeckého kraje 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 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 m2 
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 vlády 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 
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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 
156.420 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

1407 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                            jako 
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 306/26 o výměře 162 m2 v k. ú. 
Bílina–Újezd, za cenu obvyklou 95.580 Kč určenou na základě znaleckého posudku 
č. 105/995/2022, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 4.989 Kč. 
Celková kupní cena činí 100.569 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 

1408 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                                  
                              jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 
p. č. 306/25 o výměře 44 m2 v k. ú. Bílina–Újezd a pozemku p. č. 306/27 o výměře 62 m2 
v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu obvyklou 62.540 Kč určenou na základě znaleckého posudku 
č. 105/995/2022, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 4.658 Kč. 
Celková kupní cena činí 67.198 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 

1409 
Zprávu o uplatňování Územního plánu Bílina v uplynulém období včetně zadání Změny č. 2 
Územního plánu Bílina, která bude pořízena zkráceným postupem a podmiňuje ji 
spolupodílením se na úhradě nákladů ze strany navrhovatelů (vyjma navrhovatelů z řad 
běžných občanů). 

1410 
Jednací řád Zastupitelstva města Bíliny, dle předloženého návrhu, s účinností dnem 
schválení. 

XV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zvolit 

1411 
Mgr. Zdeňka Rendla (BSDN) předsedou finančního výboru a Petra Hříbala (SPD-Trikolora), 
Mgr. Tomáše Vandase (Čistá a bezpečná Bílina), Marii Merbsovou (KSČM), Libora 
Bařtipána (ANO 2011), Ing. Petra Rosenkranze (MOJE Bílina), Ing. Mgr. Reného Štěpánka, 
MBA (BSDN), Daniela Hendrycha (Naše Bílina – Svobodní) a Jindřicha Divíška (ODS) členy 
finančního výboru. Zároveň doporučuje určit Ing. Michaelu Vrškovou tajemnicí finančního 
výboru. 

1412 
Mgr. Zdeňku Jílkovou (SPD-Trikolora) předsedkyní kontrolního výboru a Romana Sláničku 
(SPD-Trikolora), Ladislava Mrvíka (Čistá a bezpečná Bílina), Jiřího Konárka (KSČM), 
Štěpána Kohlschuttera (ANO 2011), Ing. Jaroslavu Mrázovou (MOJE Bílina), Mgr. Zdeňka 
Rendla, MBA (BSDN), Mgr. Ing. Josefa Dvořáka, Ph.D. (Naše Bílina – Svobodní) a Bc. Irenu 
Štrálovou (ODS) členy kontrolního výboru. Zároveň doporučuje určit Kamilu Kronusovou 
tajemnicí kontrolního výboru. 

XVI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města pověřit 

1413 
Ing. Marcelu Dvořákovou jako politika programu Zdravé město. 
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1414  
Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou, starostku města, do funkce určeného zastupitele, který 
bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. oúzemním plánování a stavebním řádu 
spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územně plánovacích dokumentací města 
Bílina, a to na volební období 2022–2026.  
 
 

XVII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
 
1415  
Vystoupit ze Sdružení lázeňských míst České republiky. Podpisem výpovědi doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
 

XVIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
1416  
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. 
 
1417  
Informaci o realizaci opravy tenisového kurtu č. 2 po dokončení stavebních prací při 
rekonstrukci správního objektu tenisových kurtů. 

 
 

XIX. bere na vědomí 
 
1418  
Zápis z jednání komise pro místní média z 17.10.2022. 
 
1419  
Zápis č. 9 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 12.09.2022. 
 
1420  
Zápis č. 10 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 05.10.2022. 
 
1421  
Plnění trvalého úkolu 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. 
 
1422  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 ze dne 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 v komunikacích na území města Bílina. 
 
1423  
Plnění usnesení č. 1377 z 19.12.2017 a č. 40 ze dne 30.01.2018 ve věci provádění 
pravidelných kontrol bytů za účelem zjištění sociálních poměrů v rodinách. 
 
1424  
Žádost společnosti Kanabo medicina, s. r. o., o prodej pozemku p. č. 1799/2 v k. ú. Bílina, 
jehož součástí je stavba č. p. 218. 
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1425  
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Revitalizace proluky 
vedle ZUŠ, Mírové náměstí, Bílina – II. „přímým zadáním jedinému dodavateli, společnosti 
Petr Arpáš, s. r. o., Sadová 40, Chudeřice, Bílina, na základě rozhodnutí rady města 
z 26.10.2022, usnesení č. 1190. 
 
1426  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina a souhlasí s využitím zimního 
stadionu k veřejnému bruslení v sezóně 2022/2023 dle předloženého návrhu. 
 
1427  
Informaci odboru nemovitostí k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Vybudování 
skateparku v lokalitě sídliště Za Chlumem, Bílina – III. 
 
1428  
Informaci předsedy spolku Foosball Severní Čechy o odstoupení od žádosti o prominutí 
pronájmu v Kulturním domě Fontána, za účelem pořádání 1. ročníku mezinárodního turnaje 
ITSF ve stolním fotbale, který se měl konat 02.–.04.12.2022. 
 
1429  
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. 
 
1430  
Informace vedoucí finančního odboru k obecně závazné vyhlášce č. 4/2019, o místním 
poplatku ze vstupného. 
 
1431  
Informaci ředitelky Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 
organizace, o situaci na škole a poděkování za spolupráci. 
 
1432  
Žádost ředitelky Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková 
organizace, o podporu školení pedagogů bílinských základních škol v oblasti prevence 
šikany. 
 
1433  
Rozšíření projektu „Senioři u přechodů“ o přechod pro chodce v ulici Mostecká u schodů pod 
parčíkem v době od 11:30 do 13:30 hod. ve dnech, kdy probíhá výuka na Základní škole 
Lidická. 
 
1434  
Průběžné informace o stavu investiční akce – opravy chodníků v roce 2022. 
 
1435  
Návrh postupu ohledně diskuze nad budoucím využitím hlavní budovy lázní a souvisejících 
nemovitostí. 
 
1436  
Přehled pracovních skupin zřízených radou města ve volebním období 2018–2022. 
 
1437  
Výroční zprávu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílina za rok 2022. 
 
1438  
Přijetí petice „narušování pořádku v domě Společenství vlastníků bytových jednotek 757–
761“, na adrese Za Chlumem 758. 
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1439  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic pro 
rok 2022. 
 
1440  
Průběžné informace o areálu lázní Kyselka, Bílina. 
 
1441  
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině. 
 
1442  
Informace 2. místostarosty k tématům: SEBA, městská karta, půjčky pro mladé na bydlení, 
stavební pozemky Chlum, podpora výstavby domů a bytů, využití objektu bývalého kina 
Hvězda. 
 
1443  
Informace energetika města o navýšených cenách centrálního zásobování teplem a teplé 
užitkové vody na rok 2023 pro město Bílina, jejichž dodavatelem je společnost ČEZ 
Teplárenská, a. s. 
 
1444  
Informace energetika města o vysoutěžené ceně plynu na rok 2023 pro město Bílina za 
spotové ceny dle strategie schválené usnesením rady města č. 1254 z 01.11.2022. 
 
1445  
Informace odboru nemovitostí a investic k pokusu o převzetí předmětu nájmu, a to prostor 
sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 91, 92, Bílina, ke kterému došlo 01.11.2022 
a ukládá odboru nemovitostí a investic zaslat dotčeným orgánům informaci o pozastavení 
dodávky studené vody do objektu. 
 
1446  
Informaci vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví o zastoupení členů 
školských rad při bílinských školách, které jmenoval zřizovatel. 
 

_________________________________________________ 
 

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

 
 

I. schvaluje 
 
1447  
Odměnu jednateli společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ve výši 
3 měsíčních odměn, dle čl. VIII odst. 3 smlouvy o výkonu funkce jednatele. 
 
1448  
Harmonogram procesu výběrového řízení na nového jednatele Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, dle předloženého návrhu. 
 
1449  
Odpis nedobytných pohledávek společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., za rok 
2021 v celkové výši 2.515 Kč, dle návrhu předloženého jednatelem společnosti. 
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II. pověřuje 
 
1450  
Jednatele společnosti jednáním s vybranými ambulantními specialisty o možnosti pachtu.   
 
 

III. bere na vědomí 
 
 
1451  
Informace jednatele společnosti ke smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál 
a k dohodě o započtení pohledávek. 
 
1452  
Organigram společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o. 
 
1453  
Podnikatelský plán společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., pro rok 2023, 
s úpravami dle požadavků členů rady města. 
 
1454  
Informace ohledně stavu jednání mezi Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
a MDDr. Dorušákem, a zároveň nesouhlasí se zněním finálních verzí smluv a dohod 
zaslaných MDDr. Dořušákem. Valná hromada pověřuje jednatele a právního zástupce 
k vypracování standardních smluvních podmínek o podnájmu a výpůjčce a dohod 
o narovnání na základě požadavků členů valné hromady s tím, že valná hromada má zájem 
o udržení provozu zubní ambulance, ale za oboustranně rovnocenných podmínek. 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Zuzana Schwarz 

Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
1. místostarostka města 

Ing. Karel Matuška v. r.  
2. místostarosta města 

 


