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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 28. schůze v roce 2022, 
konané 20. prosince 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. schvaluje 
 

1455  
Rozpočtové opatření č. 189/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 72.000 Kč z akce 
č.18-47 „PD – hřbitov (obřadní síň, hřbitovní zeď a kolumbária)“ na akci „Rekonstrukce bytů 
a společných prostor v ulici Důlní č. p. 425, Bílina – Mostecké předměstí“. 
 
1456  
Rozpočtové opatření č. 190/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 59.000 Kč z rezervy 
silnice do akce č. 21-28 (Rekonstrukce ul. Studentská). 
 
1457  
Rozpočtové opatření č. 191/2022 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí, kapitoly 08, v celkové výši 352.000 Kč. 
 
1458  
Rozpočtové opatření č. 192/2022 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu 
Městské knihovny Bílina, organizační složky města, ve výši 71.000 Kč, na základě žádosti 
vedoucí organizační složky. 
 
1459  
Rozpočtové opatření č. 193/2022 – přijetí průtokové dotace z MŠMT pro Základní školu 
Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, v rámci Výzvy na podporu 
škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků s názvem projektu „Škola 
pro život“ z Národního plánu obnovy ve výši 590.694 Kč a zároveň navýšení rozpočtu 
organizace o tuto průtokovou dotaci, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1460  
Rozpočtové opatření č. 194/2022 – přesun finančních prostředků v souladu s rozpočtovými 
pravidly v rámci schváleného rozpočtu městské policie na rok 2022 z položky 6123 (dopravní 
prostředky) v celkové výši 95.000 Kč na položku 5137 (dlouhodobý drobný hmotný majetek) 
ve výši 70.000 Kč a položku 5169 (ostatní služby) ve výši 25.000 Kč. 
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1461  
Rozpočtové opatření č. 195/2022 – přijetí investiční dotace z Programu prevence kriminality 
2022 Ministerstva vnitra ČR na projekt „Bílina – Rozšíření MKDS o kamerové body – 2022“ 
ve výši 274.000 Kč. 
 
1462  
Rozpočtové opatření č. 196/2022 – přesun finančních prostředků ve výši 400.000 Kč z akce 
č. 16-14 (Veřejné osvětlení podél řeky Bílina) do rezervy komunální služby. 
 
1463  
Rozpočtové opatření č. 197/2022 – přijetí průtokové dotace z MŠMT pro Základní školu 
Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, v rámci Výzvy na podporu škol 
s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků s názvem projektu „Duhová 
škola v NPO“ z Národního plánu obnovy ve výši 846.339 Kč a zároveň navýšení rozpočtu 
organizace o tuto průtokovou dotaci na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1464  
Rozpočet Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, na rok 2023 v této 
výši: celkové výnosy ve výši 129.024.000 Kč, celkové náklady ve výši 128.124.000 Kč. 
 
1465  
Střednědobý výhled rozpočtu Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, 
na rok 2024 a 2025 v této výši: rok 2024: celkové výnosy ve výši 127.117.000 Kč, celkové 
náklady ve výši 126.217.000 Kč, rok 2025: celkové výnosy ve výši 127.022.000 Kč, celkové 
náklady ve výši 126.122.000 Kč. 
 
1466  
Rozpočet Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., na rok 2023 v této výši: celkové výnosy 
ve výši 148.129.000 Kč, celkové náklady ve výši 146.460.000 Kč. 
 
1467  
Střednědobý výhled rozpočtu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., na rok 2024 a 2025 
v této výši: rok 2024: celkové výnosy ve výši 151.073.000 Kč, celkové náklady ve výši 
149.094.000 Kč, rok 2025: celkové výnosy ve výši 151.073.000 Kč, celkové náklady ve výši 
149.094.000 Kč. 
 
1468  
Rozpočet na rok 2023 těchto příspěvkových organizací:  
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, celkové výnosy 

ve výši 13.775.000 Kč, celkové náklady ve výši 13.775.000 Kč,  
b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, celkové výnosy ve výši 

19.175.000 Kč, celkové náklady ve výši 19.175.000 Kč,  
c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, celkové výnosy ve výši 

20.975.000 Kč, celkové náklady ve výši 20.975.000 Kč  
d) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, celkové 

výnosy ve výši 41.911.000 Kč, celkové náklady ve výši 41.911.000 Kč,  
e) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, celkové 

výnosy ve výši 61.786.000 Kč, celkové náklady ve výši 61.786.000 Kč,  
f) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, celkové 

výnosy ve výši 59.852.000 Kč, celkové náklady ve výši 59.852.000 Kč,  
g) Základní umělecká škola Gustava Waltera, příspěvková organizace celkové výnosy ve 

výši 6.344.000 Kč, celkové náklady ve výši 6.344.000 Kč,  
h) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, celkové výnosy ve 

výši 5.300.000 Kč, celkové náklady ve výši 5.300.000 Kč, 
i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, celkové výnosy ve výši 

13.836.000 Kč, celkové náklady ve výši 13.836.000 Kč. 
 
 



Usnesení rady města 20. prosince 2022   3 
 

 

 
1469  
Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 a 2025 těchto příspěvkových organizací:  
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, rok 2024: 

celkové výnosy ve výši 13.952.000 Kč, celkové náklady ve výši 13.952.000 Kč, rok 2025: 
celkové výnosy ve výši 13.842.000 Kč, celkové náklady ve výši 13.842.000 Kč,  

b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, rok 2024: celkové výnosy 
ve výši 20.970.000 Kč, celkové náklady ve výši 20.970.000 Kč, rok 2025: celkové výnosy 
ve výši 22.464.000 Kč, celkové náklady ve výši 22.464.000 Kč,  

c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, rok 2024: celkové výnosy ve 
výši 20.923.000 Kč, celkové náklady ve výši 20.923.000 Kč rok 2025: celkové výnosy ve 
výši 20.853.000 Kč, celkové náklady ve výši 20.853.000 Kč, 

d) Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, rok 2024: 
celkové výnosy ve výši 44.578.000 Kč, celkové náklady ve výši 44.578.000 Kč, rok 2025: 
celkové výnosy ve výši 47.528.000 Kč, celkové náklady ve výši 47.528.000 Kč,  

e) Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, rok 
2024: celkové výnosy ve výši 71.485.000 Kč, celkové náklady ve výši 71.485.000 Kč, rok 
2025: celkové výnosy ve výši 80.649.000 Kč, celkové náklady ve výši 80.649.000 Kč,  

f) Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, rok 2024: 
celkové výnosy ve výši 68.252.000 Kč, celkové náklady ve výši 68.252.000 Kč, rok 2025: 
celkové výnosy ve výši 77.623.000 Kč, celkové náklady ve výši 77.623.000 Kč,  

g) Základní umělecká škola Gustava Waltera, příspěvková organizace, rok 2024: celkové 
výnosy ve výši 6.344.000 Kč, celkové náklady ve výši 6.344.000 Kč, rok 2025: celkové 
výnosy ve výši 6.344.000 Kč, celkové náklady ve výši 6.344.000 Kč, 

h) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, rok 2024: celkové 
výnosy ve výši 5.471.000 Kč, celkové náklady ve výši 5.471.000 Kč, rok 2025: celkové 
výnosy ve výši 5.427.000 Kč, celkové náklady ve výši 5.427.000 Kč,  

i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, rok 2024: celkové výnosy ve výši 
13.454.000 Kč, celkové náklady ve výši 13.454.000 Kč, rok 2025: celkové výnosy ve výši 
13.454.000 Kč, celkové náklady ve výši 13.454.000 Kč. 

 
1470  
Přijetí finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 
Praha 4, na projekt „Obědy pro děti“ pro 51 žáků Základní školy Bílina, Aléská 270, okres 
Teplice, příspěvková organizace, na školní rok 2022/2023 pro období 01.01.2023 do 
30.06.2023 ve výši 177.865 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1471  
Přijetí tří finančních darů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 
152/4, Praha 4, na projekt „Obědy pro děti“ pro celkem 64 žáků Základní školy Bílina, Lidická 
31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, na školní rok 2022/2023 v celkové výši 
218.322 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
1472  
Zapojení fondu investic Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, ve výši 
47.000 Kč včetně DPH na nákup kopírky A3 RICOH MP C2004, dle žádosti ředitelky 
mateřské školy. 
 
1473  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. 7700103448_1/BVB, BVB/14/2022/PO k akci REKO MS Bílina – Horská, pro pozemek 
p. č. 806/1, 845/1, 858, 976/1 vše v k. ú. Bílina, uzavřenou mezi městem Bílina jako stranou 
budoucí povinnou a společností GasNet, s. r. o., zastoupenou na základě plné moci 
společností GasNet Služby, s. r. o., jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za 
dohodnutou cenu ve výši 9.800 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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1474 
Smlouvu o nájmu mezi městem Bílinou jako pronajímatelem a                jako 
nájemcem části pozemku p. č. 1595/1 o výměře 185 m2 v k. ú. Bílina za cenu dle obálkové 
metody ve výši 80 Kč/m2, to je 14.800 Kč/rok, kdy pozemek je pronajímán za účelem využití 
k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti. V případě, že vybraný zájemce odstoupí 
od pronájmu, schvaluje uzavření nájemní smlouvy s prvním náhradníkem,             
           za nabídkovou cenu dle obálkové metody ve výši 49 Kč/m2, to je 9.065 Kč/rok. 

1475 
Smlouvu o nájmu pozemku mezi městem Bílina jako pronajímatelem a               jako 
nájemcem části pozemku p. č. 1636/12 o výměře 225 m2 v k. ú. Bílina za cenu dle obálkové 
metody ve výši 55 Kč/m2 Kč, to je 12.375 Kč/rok, kdy pozemek bude pronajímán za účelem 
využití k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti. V případě, že vybraný zájemce 
odstoupí od pronájmu, schvaluje uzavření nájemní smlouvy s prvním náhradníkem, 
                       za nabídkovou cenu dle obálkové metody ve výši 49 Kč/m2, to je 
1.025 Kč/rok. 

1476 
Smlouvu o dílo č. INV/2022/35 mezi městem Bílina jako objednatelem a Technickým 
a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., pobočka Teplice, Tolstého 447, Teplice, jako 
zhotovitelem služeb s názvem „Znalecký posudek – statické zajištění objektu ZŠ Aléská, 
Bílina“ v hodnotě 1.773.000 Kč bez DPH (2.145.330 Kč vč. DPH). Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 

1477 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/17 mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností ELTODO Osvětlení, s. r. o., Novodvorská 1010/14, Praha, jako zhotovitelem 
stavebních prací „Rekonstrukce veřejného osvětlení a mobiliáře v lázeňském parku 
a Kyselské ulici, Bílina“. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení díla 
o 24 pracovních dní. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

1478 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/16 na provedení stavebních prací „Rekonstrukce 
ulice Teplická, Bílina – II. etapa“ z 20.06.2022, uzavřené mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností Silnice Topolany, a. s., Nerudova 67/10, Chomutov, jako 
zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 3 je zvýšení ceny díla o hodnotu změny závazku 
(hodnota víceprací) o částku ve výši 206.209,85 Kč bez DPH, tj. 249.513,92 Kč s DPH, kdy 
cena za provedení díla podle rozpočtu je 19.830.974,50 Kč bez DPH (23.995.479,15 Kč 
s DPH). Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

1479 
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/01 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 mezi městem 
Bílina jako objednatelem a společností NATURTEP, s. r. o., Údolí 632/16, Dubí, jako 
zhotovitelem stavebních prací „Stavební úpravy kancelářské budovy Městské policie, 
Želivského 52/3, Bílina“. Předmětem dodatku č. 5 je navýšení ceny za provedení díla 
o hodnotu změny závazku (hodnota víceprací) o částku ve výši 13.033,62 Kč bez DPH, 
tj. o částku ve výši 15.770,68 Kč vč. DPH, kdy konečná cena díla dle rozpočtu činí 
4.850.798,47 Kč bez DPH (5.869.466,15 Kč včetně DPH) a dále prodloužení termínu 
dokončení díla o 8 pracovních dní. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

1480 
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. INV/2022/21 z 21.07.2022 na stavební práce související s dílem 
„Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina“ uzavřené mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností POHL cz, a. s., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je 
navýšení ceny prací o částku ve výši 415.513 Kč bez DPH (502.770,73 Kč včetně DPH). 
Celková cena díla je 7.082.179 Kč bez DPH (8.569.436,59 Kč včetně DPH). Podpisem 
dodatku pověřuje starostku města. 
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1481 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo INV/2022/22 „Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení 
a přechodu pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem, Bílina“ z 03.08.2022 uzavřené mezi 
městem Bílina jako objednatelem a společností Herkul, a. s., Průmyslová 228, Obrnice, jako 
zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 1 je snížení ceny díla o hodnotu změny závazku 
(hodnota méněprací) o částku ve výši 162.200,91 Kč bez DPH, tj. 196.263,10 Kč s DPH, kdy 
cena za provedení díla podle rozpočtu je 2.828.569,99 Kč bez DPH (3.226.306,59 Kč 
vč. DPH). Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

1482 
Dodatek č. 2 k dohodě o poskytování služby „Svoz a rozvoz poštovních zásilek 
č. 2021/06114/D2“ mezi městem Bílina jako odběratelem a Českou poštou, s. p., Jateční 
436/77, Ústí nad Labem, jako poskytovatelem, kdy předmětem dodatku je navýšení ceny za 
svoz a rozvoz poštovních zásilek, s platností od 01.01.2023. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města. 

1483 
Dodatek č. 2 smlouvy č. 901 o nájmu movitých a nemovitých věcí z 25.05.2001 uzavřené 
mezi městem Bílinou jako pronajímatelem a Městskými technickými službami Bílina jako 
nájemcem za účelem pronájmu parkovacích ploch na Mírovém náměstí. Předmětem dodatku 
je úprava rozsahu parkovacích ploch a změna splatnosti nájemného. Podpisem dodatku 
pověřuje starostku města. 

1484 
Dodatek č. 2 smlouvy č. 902 o nájmu movitých a nemovitých věcí z 25.05.2001 uzavřené 
mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Městskými technickými službami Bílina jako 
nájemcem za účelem pronájmu parkovacích ploch na Žižkovo náměstí. Předmětem dodatku 
je úprava rozsahu parkovacích ploch a změna splatnosti nájemného. Podpisem dodatku 
pověřuje starostku města. 

1485 
Smlouvu na poskytování právních služeb mezi městem Bílina jako klientem a Advokátní 
kanceláří Mgr. Ing. Vlastimila Němce, Kadaňská 3550, Chomutov, jako advokátem, na 
období od 01.01.2023 do 31.12.2024. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

1486 
Pořadník žadatelů o byt na I. pololetí roku 2023, dle návrhu bytové komise. 

1487 
Smlouvu o nájmu bytu č. 22 o velikosti 0+1, kategorie běžný, ul. Důlní 425, Bílina, s       
            , na dobu určitou 3 měsíců. 

1488 
Přidělení bezbariérového bytu                        v Zeleném domě v Bílině. 

1489 
Podání žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy na rekonstrukci veřejného osvětlení za 
účelem dosažení úspory elektrické energie. 

1490 
Prodejní cenu flash disku s propagačními videi, nabízeného v Informačním centru Bílina, ve 
výši 140 Kč. 

1491 
Prodejní cenu dárkového balení minerálních vod bez pohárku, nabízeného v Informačním 
centru Bílina, ve výši 149 Kč. 
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1492  
Prodejní cenu DVD Bílina v obraze, nabízeného v Informačním centru Bílina, ve výši 39 Kč. 
 
1493  
Prodejní cenu knihy „Město Bílina od minulosti k dnešku“, nabízenou v Informačním centru 
Bílina, ve výši 300 Kč. 
 
1494  
Realizaci projektu s názvem „Křížem krážem Pohádkovým lesem“ předložený Mgr. Janou 
LIbovickou v rámci participativního rozpočtu na rok 2022/2023 – TVOŘÍME BÍLINU, neboť 
tento návrh získal při hlasování veřejnosti nejvyšší počet hlasů. Realizací projektu, za 
předpokládané náklady ve výši 350.000 Kč, pověřuje vedoucí odboru nemovitostí a investic.  
 
1495  
Realizaci projektu s názvem „Bořeňská zahrada“ předložený Nadezhdou Gellmundovou 
v rámci participativního rozpočtu na rok 2022/2023 – TVOŘÍME BÍLINU, neboť tento návrh 
získal při hlasování veřejnosti druhý nejvyšší počet hlasů. Realizací projektu, za 
předpokládané náklady ve výši 350.000 Kč, pověřuje vedoucí odboru nemovitostí a investic. 
 
1496  
Realizaci projektu s názvem „Revitalizace parku u DDM“ předložený Bc. Jaroslavem Vrškou 
v rámci participativního rozpočtu na rok 2022/2023 – TVOŘÍME BÍLINU, neboť tento návrh 
získal při hlasování veřejnosti třetí nejvyšší počet hlasů. Realizací projektu, 
za předpokládané náklady ve výši 350.000 Kč, pověřuje vedoucí odboru nemovitostí 
a investic.  
 
1497  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Rostislavem Aulickým, na notebook HP Pavilion 
x360 s inv. číslem MUBIH000T320 v celkové pořizovací hodnotě 23.859,99 Kč včetně DPH. 
Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce volebního období 
roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1498  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Mgr. Andreou Hříbalovou, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T2W1 v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1499  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Ing. Radkem Zenkerem, na notebook HP Pavilion 
x360 s inv. číslem MUBIH000T2MF v celkové pořizovací hodnotě 23.859,99 Kč včetně DPH. 
Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce volebního období 
roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1500  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Mgr. Petrou Skuthanovou, na notebook HP 
Pavilion x360 s inv. číslem MUBIH000T33V v celkové pořizovací hodnotě 23.859,99 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1501  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Mgr. Bc. Josefem Veselým, na notebook HP 
Pavilion x360 s inv. číslem MUBIH000T2V6 v celkové pořizovací hodnotě 23.859,99 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
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volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1502  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Pavlem Černým, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T30A v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1503  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Romanem Sláničkou, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T34Q v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1504  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Františkem Weiglem, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T2XW v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1505  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Mgr. Zdeňkou Jílkovou, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T315 v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1506  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Mgr. Zdeňkem Rendlem, MBA, na notebook 
Lenovo IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T2RQ v celkové pořizovací hodnotě 
10.629,85 Kč včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 
do konce volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1507  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Jiřím Konárkem, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T2P0 v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1508  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Miloslavem Janouškem, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T2UB v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1509  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Mgr. Pavlem Pátkem, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T2O5 v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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1510  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Renatou Vítovou, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T2YR v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1511  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Ladislavem Mrvíkem, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T2TG v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1512  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Pavlem Prchalem, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T2SL v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1513  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Oldřichem Bubeníčkem, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T2NA v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1514  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a MUDr. Alenou Jelínkovou, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T2QV v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1515  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Mgr. Tomášem Vandasem, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T2LK v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1516  
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Bílina a Jiřím Urbánkem, na notebook Lenovo 
IdeaPad/Flex 5 s inv. číslem MUBIH000T2ZM v celkové pořizovací hodnotě 10.629,85 Kč 
včetně DPH. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 30.11.2022 do konce 
volebního období roku 2026, s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
1517  
Odměnu Ing. Olze Roučkové, ředitelce Městských technických služeb Bílina, příspěvkové 
organizace v souladu s § 134 a § 224, odst. 2, písmeno b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1518  
Pravidla pro poskytování finančního daru v rámci programu „Podpora po narození nového 
občánka města Bíliny“ s účinností od 01.012023, s úpravami dle připomínek právního 
zástupce města. 
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1519  
Harmonogram procesu výběrového řízení na nového ředitele/lky Městských technických 
služeb města Bíliny, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, který byl zpracován 
po vzájemné dohodě se současnou ředitelkou. 
 
 

II. souhlasí 
 
 
1520  
S výběrem kritéria pro výběr lokalit k provozování hazardních her na území města Bílina, dle 
odeslaného stanoviska z 07.07.2022 na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 
 
1521  
S realizací projektu s názvem „Každý po svém, ale spolu“ v Mateřské škole Bílina, Síbova 
332, v období od 01.01.2023 do 31.12.2024. 
 
1522  
S realizací projektu s názvem „Jaro, léto, podzim, zima, poznávání je vždy prima“, 
v Mateřské škole Bílina, Maxe Švabinského 664, v období od 01.1.2023 do 31.12.2025. 
 
1523  
S návrhem odboru nemovitostí a investic na zařazení do investičních akcí rekonstrukci 
chodníku v ulici Teplická 598. 
 
1524  
S návrhem odboru nemovitostí a investic na zařazení do investičních akcí rekonstrukci 
chodníku v ulici Jižní u vchodů bytového domu 310–313. 
 
1525  
S podáním „Žádosti o změnu a oznámení o změnách v organizaci“ do systému Nadace ČEZ, 
v rámci žádosti o poskytnutí finančního daru na májový jarmark, na základě žádosti vedoucí 
organizační složky Kulturní centrum Bílina a zároveň pověřuje starostku města podpisem 
této žádosti. 
 
1526  
Se zakoupením druhého multifunkčního svozového vozidla pro Městské technické služby 
Bílina, příspěvková organizace, s lineární stlačovací nástavbou pro svoz směsného 
komunálního odpadu a separace z nádob s horním a spodním výsypem včetně podzemních 
kontejnerů formou finančního leasingu na 5 let, se složením akontace ve výši 3.000.000 Kč.  
 
1527  
S využitím rezervního fondu Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, 
k dalšímu rozvoji společnosti. Finanční prostředky budou využity na složení akontace 
a úhradu leasingových splátek na základě uzavřené smlouvy leasingu na 5 let. 
 
 

III. zamítá 
 
 
1528  
Žádost společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 5, 
o uzavření dodatku č. 12 smlouvy č. 408 o nájmu části nemovitosti ve znění pozdějších 
dodatků uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a žadatelem jako nájemcem 
části střechy nemovitosti ul. Lidická č. p. 31, Bílina, umístěné na pozemku p. č. 1785 v k. ú. 
Bílina. 
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1529 
Nabídku společnosti Telecom Infrastructure Partners Czech Republic, s. r. o., na převzetí 
stávající nájemní smlouvy na pronájem části nemovitosti, a to střechy nemovitosti ul. Lidická 
č. p. 31, Bílina, umístěné na pozemku p. č. 1785 v k. ú. Bílina. 

1530 
Žádost společnosti Revitherm, s. r. o., Marešova 643/6, Praha, o prodloužení termínu 
dokončení stavebních prací s názvem „Rekonstrukce přečerpávací stanice a části kanalizace 
v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“ do 30.04.2023. 

1531 
Žádost                       o přidělení bezbariérového bytu v Zeleném domě. 

IV. rozhodla 

1532 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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 služby s názvem „Pořízení a implementace 
softwarového nástroje k automatizaci/robotizaci procesů Městského úřadu Bílina“. 

1533 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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 služby s názvem „Mapový portál města Bílina“. 

1534 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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 služby s názvem „Pořízení nástroje pro zajištění efektivní 
komunikace s osobami se zdravotním postižením (chatbot) – město Bílina“. 

1535 
Zveřejnit výzvu na zakoupení druhého multifunkčního svozového vozidla pro Městské 
technické služby Bílina, příspěvková organizace, s lineární stlačovací nástavbou pro svoz 
směsného komunálního odpadu a separace z nádob s horním a spodním výsypem včetně 
podzemních kontejnerů formou finančního leasingu na 5 let se složením akontace ve výši 
3.000.000 Kč. 

1536 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku 
v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební 
práce na akci „Opravy střechy garáží na pozemku p. p. č. 129/1, k. ú. Bílina, ul. Seifertova“. 

1537 
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku 
v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na služby 
na akci „Projektové – technicko/ekonomické studie“. 
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1538  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku 
v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na dodávku 
na „Dodání dvou vozidel pro Městskou policii Bílina“. 
 
1539  
Vypsat veřejnou zakázku na dodávky a služby s názvem „Datový a bezpečnostní koridor 
Bílina – úsek Bílinská“ jako veřejnou zakázku zadávanou v souladu s § 53 ZZVZ 
ve zjednodušeném podlimitním řízení. Související projekt s totožným názvem s registračním 
číslem CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_012/0002318 je spolufinancován z Národního plánu obnovy 
v rámci výzvy č. 1 MMR ČR Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové 
oblasti. 
 
1540  
Vypsat veřejnou zakázku na dodávky na části s názvem „Rozvoj městského bezpečnostního 
a situačního managementu v Bílině s podporou technologií 5G sítí“ jako veřejnou zakázku 
zadávanou v souladu s § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení. Související projekt 
s totožným názvem s registračním číslem CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_012/0002319 je 
spolufinancován z Národního plánu obnovy v rámci výzvy č. 1 MMR ČR Demonstrativní 
projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti. 
 
1541  
Vypsat veřejnou zakázku na služby s názvem „Rozvoj městského bezpečnostního 
a situačního managementu v Bílině s podporou technologií 5G sítí – odborný a technický 
dozor a konzultační služby „jako veřejnou zakázku zadávanou v souladu s § 53 ZZVZ ve 
zjednodušeném podlimitním řízení. Související projekt s totožným názvem s registračním 
číslem CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_012/0002319 je spolufinancován z Národního plánu obnovy 
v rámci výzvy č. 1 MMR ČR Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové 
oblasti. 
 
1542  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na služby „Provádění vnitřní ostrahy objektu 
Městského úřadu Bílina a informační služby pro veřejnost“ je nabídka společnosti FORCORP 
GROUP, s. r. o., Hodolanská 413/32, Olomouc–Hodolany, druhá v pořadí je společnost 
BLESK Servis, s. r. o., J. Mařánka 1163, Milevsko. Zároveň pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy. 
 
1543  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na „Odvoz a likvidace 
nebezpečného odpadu ze zdravotnického zařízení pro období 2023-–025“ pro Hornickou 
nemocnici s poliklinikou, s. r. o., je nabídka společnosti Purum, s. r. o. Zároveň pověřuje 
jednatele podpisem smlouvy. 
 
1544  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve 
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů s názvem „Vybudování přechodu pro chodce vč. veřejného osvětlení v ulici Sídliště 
Za Chlumem 728–730, Bílina“ je nabídka společnosti Petr Arpáš, s. r. o., Sadová 40, Bílina. 
Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. Druhou v pořadí je nabídka společnosti 
DERSTAV CZ, s. r. o., Mostecká 480/74, Horní Jiřetín. Pokud vybraný dodavatel nesplní 
povinnost uzavřít smlouvu nebo neposkytne k uzavření smlouvy řádnou součinnost, bude 
smlouva uzavřena s účastníkem výběrového řízení, který se na základě hodnocení nabídek 
umístil jako další v pořadí a současně splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku. 
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1545 
Udělit výjimku z čl. I odst. 2 pravidel pro povolování výkopů na pozemcích ve vlastnictví 
města za účelem realizace přípojky NN k 20 novým řadovým garážím v lokalitě u bývalého 
pasového dopravníku, a to do 31.03.2022 s podmínkou, že realizace proběhne do sedmi dní 
od zahájení prací. 

1546 
Udělit výjimku z čl. I odst. 2 pravidel pro povolování výkopů na pozemcích ve vlastnictví 
města za účelem realizace přípojek inženýrských sítí (přípojka splašková kanalizace, 
vodovodní přípojka, horkovodní přípojka a přípojka vedení NN) ke stavbě „Hasičská 
zbrojnice Bílina“, a to do 31.03.2023. 

V. ruší 

1547 
Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, které bylo 
zveřejněno na základě rozhodnutí rady města z 01.11.2022, usnesení č. 1263, zadávané ve 
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon), u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat 
zakázku 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 – II.“, ve smyslu čl. 9 odst. 18 směrnice č. 2/2022 – pravidla 
o zadávání veřejných zakázek a v souladu s výhradou zadavatele uvedené v článku 
15 výzvy na podání nabídek. 

VI. zřizuje 

1548 
Pracovní pozici „pečovatel/ka“ s úvazkem 1,0 v organizační složce Pečovatelská služba 
Bílina, od 01.01.2023. 

VII. stanovuje 

1549 
Celkový počet zaměstnanců organizační složky Pečovatelská služba Bílina na 17 a zároveň 
schvaluje organizační schéma této organizační složky, vše s účinností od 01.01.2023. 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

1550 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                                 
        jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1664/323 
o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou 14.500 Kč určenou na základě znaleckého 
posudku č. 153/1043/2022, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 
4.193 Kč. Celková kupní cena činí 18.693 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 

1551 
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a                 jako kupujícím, 
kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1664/324 o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina, za 
cenu obvyklou 14.500 Kč určenou na základě znaleckého posudku č. 153/1043/2022, 
navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 4.193 Kč. Celková kupní cena 
činí 18.693 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
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1552 
Účast města Bílina ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí pro rok 2023 a 2024. 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 

1553 
Žádost                   o prodej části pozemku p. č. 269/191 v k. ú. Bílina. 

1554 
Nabídku společnosti Alostar, s. r. o., na odkup pozemku p. č. 2903/8 a pozemku p. č. 2903/9 
vše v k. ú. Bílina. 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 

1555 
Informace o hodnocení členství města Bílina ve Sdružení energetických manažerů měst 
a obcí. 

XI. bere na vědomí 

1556 
Informace vedoucí obecního živnostenského úřadu k provozovně v ul. Wolkerova 76/7 
v Bílině. 

1557 
Informace z 1. stupně certifikačního auditu systému managementu dle ČSN EN ISO 
50001:2019. 

1558 
Žádost partnerského ukrajinského města Novovolynsk. 

1559 
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 

1560 
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem školství, sociálních věcí a zdravotnictví. 

1561 
Plnění úkolů ze zápisu rady města vedením města a odborem kanceláře úřadu. 

1562 
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem správním a vnitřních věcí. 

1563 
Zápis č. 1 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 28.11.2022. 

1564 
Zápis z jednání sportovní komise z 12.12.2022. 

1565 
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise z 12.12.2022. 

1566 
Zápis z jednání komise pro místní média z 28.11.2022. 



Usnesení rady města 20. prosince 2022   14 
 

 

1567  
Zápis z jednání komise pro místní média z 12.12.2022. 
 
1568  
Zápis z jednání bytové komise z 05.12.2022 a informaci o uspokojených žadatelích 
o přidělení bytu za I. a II. pololetí roku 2022. 
 
1569  
Rozhodnutí Úřadu práce ČR o zastavení výplaty státního příspěvku na výkon pěstounské 
péče v roce 2022 a uložení povinnosti vrátit jeho část ve výši 837.000 Kč. 
 
1570  
Informaci vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví ohledně výzvy OPZ č. 29 – 
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. 
 
1571  
Navýšení ceny díla za zpracování posudku na statické zajištění objektu ZŠ Aléská, Bílina 
z částky 1.270.000 Kč bez DPH (1 536 700 Kč vč. DPH) na částku 1.773.000 Kč bez DPH 
(2.145.330 Kč vč. DPH). 
 
1572  
Výsledky hlasování o návrzích na realizaci projektů v rámci participativního rozpočtu pro rok 
2022/2023 – TVOŘÍME BÍLINU. 
 
1573  
Vyřazení projektu s názvem „Psí louka/venčiště“ předloženého Hanou Drábkovou v rámci 
participativního rozpočtu na rok 2022/2023 – TVOŘÍME BÍLINU, neboť tento návrh získal při 
hlasování veřejnosti záporný počet hlasů. 
 
1574  
Oznámení zhotovitele, společnosti Herkul, a. s., o plánovaném prodloužení termínu 
dokončení díla a souvisejících okolnostech smlouvy č. INV/2022/22 – Rekonstrukce 
chodníku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem, Bílina. 
Zároveň souhlasí s vyjádřením právního zástupce města, že argumenty uváděné 
zhotovitelem nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. 
 
1575  
Žádost ředitelky Základní školy Bílina, Lidická 31/18, o řešení přechodu pod parkem u školy.  
 
1576  
Úpravu ceníku na nafukovací tenisovou halu přidáním zimní dopolední permanentky v méně 
exponovaných časech, tedy od 9:00 do 14:00 hodin, za cenu 3.000 Kč na 10 vstupů, 
s účinností od 01.01.2023. 
 
1577  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic pro 
rok 2022. 
 
1578  
Informace o průběhu stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce přečerpávací stanice 
a části kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“. 
 
1579  
Informace o průběhu veřejné výzvy na prodej vytěženého dřeva z parku Kyselka a zároveň 
souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Městskými technickými službami a zájemcem, 
který předložil nejvýhodnější nabídku. 
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1580  
Informace odboru nemovitostí a investic k dalšímu pokusu o převzetí předmětu nájmu, a to 
prostor sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 91, 92, Bílina, ke kterému došlo 
07.12.2022, a ukládá odboru nemovitostí a investic oslovit orgán příslušný ke kontrole 
ubytovaných osob. 
 
1581  
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině. 
 
1582  
Průběžné informace o stavu investiční akce – opravy chodníků v roce 2022. 
 
1583  
Průběžné informace o areálu lázní Kyselka, Bílina. 
 
1584  
Ceník minerálních vod společnosti BHMW, a. s., od 01.01.2023. 
 
 

_________________________________________________ 
 

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

 

I. schvaluje 
 

1585  
Dodatek č. 2 k pracovní smlouvě číslo PS00 706, smlouvu o výpůjčce a dohody o narovnání 
č. 1 a 2, vše uzavírané mezi mezi Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., a MDDr. Jiřím 
Dorušákem, ve znění, které bylo schváleno právním zástupcem města. Podpisem pověřuje 
jednatele. Pokud nebudou výše uvedené smlouvy a dohody podepsány nejpozději do 
23.12.2022, bude svoláno jednání valné hromady, které se uskuteční v mimořádném termínu 
28.12.2022 od 8:00 hodin, kdy jediným bodem programu bude informace jednatele o stavu 
jednání a návrh dalšího postupu. 
 
1586  
Podmínky výběrového řízení na nového jednatele/lky Hornické nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, dle předloženého návrhu, s úpravami dle připomínek členů valné hromady. 
 
 

II. bere na vědomí 
 
1587  
Informaci jednatele o průběhu a závěrech jednání ohledně smluv a dohod souvisejících 
s provozem zubní ordinace a změnou, kdy od 01.01.2023 by měla být zubní ordinace dále 
zajištěna stejným lékařem, ale již na základě provozování jeho soukromé praxe, a to včetně 
zubařské pohotovosti. Smlouvy a dohody z toho vyplývající by měly být podepsány 
nejpozději do 23.12.2023. 
 
1588  

Informaci jednatele o tom, že na základě zájmu MDDr. Jiřího Dorušáka o budoucí rozšíření 
jeho soukromé praxe o další ordinaci by došlo k přestěhování sousední stávající ordinace 
„zubní hygieny“ do jiných prostor na stejném podlaží a uvolněné prostory bezprostředně 
stavebně související se stávající zubařskou ordinací by byly využity pro druhou ordinaci 
MDDr. Jiřího Dorušáka s tím, že veškeré náklady na přestěhování zubní hygieny a vznik 
nové zubní ordinace by nesl MDDr. Jiří Dorušák. 
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1589  
Informaci jednatele a souhlasí se záměrem poskytnutí podpory na rozvoj zubařské péče 
v Bílině. Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., se bude podílet na investičních 
nákladech na přestěhování zubní hygieny a vznik nové zubní ordinace do výše 200.000 Kč 
za předpokladu, že nejpozději do 23.12.2022 budou s MDDr. Jiřím Dorušákem podepsané 
příslušné smlouvy a dohody a dále za podmínky, že realizace proběhne nejpozději do 3 let 
od podpisu dohody a náklady budou proplaceny po realizaci celého záměr. Návrh 
samostatné smlouvy, jejíž součástí budou výše uvedené podmínky, bude předložen valné 
hromadě ke schválení. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Marcela Dvořáková v. r.  

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

 


