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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 5. schůze v roce 2019, 
konané 26. března 2019 

 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
1061 ONI   05.03. 
263 ŠK   26.03. 
1071 ONI   23.04. 
124 OD   23.04 
125 ONI   23.04. 
127 ONI   23.04. 

570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
259  TAJ   23.04. 
895 ONI   23.04. 
122 KCB   30.04. 
123 KKCR   30.06. 
373 ONI   31.08. 

 

Splněná usnesení č.: 126, 259, 260, 261, 262, 497  
 

Trvalé 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 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

 

I. jmenuje 
 
417  
Ing. Kateřinu Adamenko,  do funkce „Vedoucí 
odboru nemovitostí a investic“, na návrh starostky města, jenž byl učiněn po řádném 
výběrovém řízení, a to s účinností nejpozději od 01.06.2019 (eventuálně od 01.05.2019 – dle 
možností jmenované). Zároveň pověřuje starostku města provedením úkonů souvisejících se 
jmenováním vedoucí odboru nemovitostí a investic. 
 
418  
Sáru Kalivodovou členkou juniorské komise. 
 
 

II. schvaluje 
 
 
419  
Rozpočtovou změnu č. 29/2019 – navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Maxe 
Švabinského 664, příspěvková organizace o částku ve výši 4.200 Kč na odpisy na nově 
pořízený majetek v roce 2019 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2019 na 
celkovou výši 54.480 Kč na základě žádosti ředitelky mateřské školy. Bude hrazeno 
z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
420  
Rozpočtovou změnu č. 30/2019 – přesun v rámci schváleného rozpočtu z rezervy odboru 
školství, kultury a sportu na odd. § 61-71 na úhradu spoluúčasti v rámci uzavřené pojistné 
smlouvy na úrazy v mateřských a základních školách ve výši 30.000 Kč. 
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421  
Rozpočtovou změnu č. 31/2019 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 21.000 Kč na lyžařský výcvik, který se 
uskutečnil v termínu 18.–22.02.2019 na základě žádosti ředitelky školy. Bude hrazeno 
z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
422  
Rozpočtovou změnu č. 32/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 4.500 Kč na odpisy na nově 
pořízený majetek v roce 2019 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2019 na 
celkovou výši 184.140 Kč na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 
z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
423  
Rozpočtovou změnu č. 33/2019 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 29.000 Kč na uskutečněný výjezd na lyžařský 
výcvik, který se uskutečnil v termínu 02.–09.03.2019 na základě žádosti ředitelky školy. Bude 
hrazeno z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
424  
Rozpočtovou změnu č. 34/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku 49.300 Kč na havarijní opravu střechy nad 
pavilonem 2. stupně. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
425  
Rozpočtovou změnu č. 35/2019 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 42.000 Kč na lyžařský výcvik, který se 
uskutečnil v termínu 03.–08.03.2019 na základě žádosti ředitelky školy. Bude hrazeno 
z rezervy pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
426  
Rozpočtovou změnu č. 38/2019 – využití rezervy na projektové dokumentace v kapitole 77 
na projekt pod názvem „Architektonická studie pro aktivaci Mírového náměstí“ v celkové výši 
34.000 Kč. 
 
427  
Rozpočtovou změnu č. 39/2019 a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 
Ústeckého kraje jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na zajištění akcí Den prevence a Den 
otevřených dveří v roce 2019, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
428  
Rozpočtovou změnu č. 40/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 61.000 Kč z akce 18-49, Komunální služby 
nezařazené, na akci 18-30, Hřiště Kmochova, pro zajištění financování vícenákladů 
spojených s realizací zakázky s názvem „Dodávka a montáž balančních a herních prvků 
v Kmochově ulici, Bílina“. 
 
429  
Rozpočtovou změnu č. 41/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 70.000 Kč z akce 18-49, Komunální služby 
nezařazené, na akci 17-80, Hřiště Čapkova, pro zajištění financování vícenákladů spojených 
s realizací zakázky s názvem „Dodávka a montáž sportovní arény Atlanta – ATYP na dětské 
hřiště v Čapkově ulici, Bílina“. 
 



Usnesení rady města z 26.03.2019   3 
 

430  
Rozpočtovou změnu č. 42/2019 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a panem Jiřím Bečvaříkem, se sídlem na adrese Jiráskova 322, Bílina, jako 
dárcem na přijetí peněžitého daru ve výši 7.000 Kč pro Pečovatelskou službu Bílina na 
náklady na občerstvení seniorů klubů důchodců v Bílině. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
431  
Rozpočtovou změnu č. 43/2019 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a paní Mgr. Vladimírou Hazdrovou, se sídlem na adrese Litoměřická 102, 
Bílina jako dárcem na přijetí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč pro Pečovatelskou službu 
Bílina na náklady na občerstvení seniorů klubů důchodců v Bílině. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
432  
Rozpočtovou změnu č. 44/2019 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a obchodní firmou Martin Köhler, s. r. o., se sídlem na adrese Na Výsluní 478, 
Bílina, jako dárcem na přijetí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro Pečovatelskou službu 
Bílina na volnočasové aktivity seniorů. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
433  
Rozpočtovou změnu č. 45/2019 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a panem Radkem Šloserem, se sídlem na adrese Fügnerova 258, Bílina, jako 
dárcem na přijetí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč pro Pečovatelskou službu Bílina na 
úhradu nákladů za vystoupení živé kapely. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
434  
Uzavření smlouvy o obstarání produkčního, technického a organizačního zabezpečení 
farmářských trhů na Mírovém náměstí v Bílině mezi městem Bílina a organizací Český um - 
Artificium Bohemicum se sídlem v Doksech. Farmářské trhy se uskuteční v termínech 
15.04.2019, 20.05.2019, 17.06.2019, 16.09.2019 a 21.10.2019. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
435  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a společností Arkadie, o. p. s., jako příjemcem, na projekt „Ozdravný 
pobyt – Harkány v Maďarsku“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
436  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SPOLKEM PŘÁTEL MODELOVÉ ŽELEZNICE BÍLINA BiMo Bílinské moduly jako 
příjemcem ve výši 40.000 Kč na podporu činnosti Příjemce v roce 2019, na základě podané 
žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
437  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Pohádkový les Bílina, z. s., jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na řezbářský 
plenér, který se uskuteční od 21.06.2019 do 23.06.2019 v rámci akce „Malířský plenér 2019“ 
v Bílině, na základě podané žádosti s tím, že plenéry se uskuteční na Mírovém náměstí. 
Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
438  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Sportovním klubem hasičů Ústeckého kraje, z. s., jako příjemcem ve výši 22.400 Kč na 
náklady spojené se zajištěním soutěží pro děti a mládež v roce 2019, na základě žádosti 
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Sportovního klubu hasičů Ústeckého kraje, z. s. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
439  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Českým svazem ochránců přírody, základní organizace 37/11, Záchranné 
stanice Falco, jako příjemcem na zajištění péče o zraněné a trvale handicapované živočichy 
z volné přírody v ORP Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
440  
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Bílina jako objednatelem a nadačním fondem 
NOVÉ ČESKO jako dodavatelem, jejímž předmětem je přistavení protidrogového vlaku při 
realizaci programu REVOLUTION TRAIN, a to 04.06.2019 na železniční stanici v Bílině, za 
částku ve výši 108.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
441  
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková 
organizace, v celkové výši 49.700 Kč na pořízení vodní lázně pojízdné dělené BMPD 4120 
včetně gastro nádob a montáže do školní kuchyně od firmy Gastro-Walter, s. r. o., Děčín–
Nová Ves, Pod Vrchem 68, IČ: 22802967 na základě žádosti ředitelky školy. 
 
442  
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi objednatelem díla, městem Bílina, Břežánská 
50/4, 418 01 Bílina, IČ: 00266230 a zhotovitelem díla, společností HAGS Praha, s. r. o., 
Platnéřská 9, 110 00 Praha 1–Staré Město, IČ: 26723727, na provedení víceprací při 
investiční akci „Dodávka a montáž sportovní arény Atlanta – ATYP na dětské hřiště 
v Čapkově ulici, Bílina“. Podpisem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě pověřuje starostku města.  
 
443  
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi objednatelem díla, městem Bílina, Břežánská 
50/4, 418 01 Bílina, IČ: 00266230 a zhotovitelem díla, společností TR ANTOŠ, s. r. o., Nad 
Perchtou 1631, 511 01 Turnov, IČ: 48152587, na provedení víceprací při investiční akci 
„Dodávka a montáž balančních a herních prvků v Kmochově ulici, Bílina“. Podpisem dodatku 
č. 1 ke kupní smlouvě pověřuje starostku města. 
 
444  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 16.12.2004 mezi městem Bílina 
a Městskými technickými službami Bílina. Předmětem dodatku je úprava celkové pořizovací 
hodnoty vypůjčeného movitého a nemovitého majetku na částku ve výši 1.226.070,37 Kč. 
Podpisem dodatku č. 1 pověřuje starostku města. 
 
445  
Podání žádosti o finanční příspěvek na skupinu ČEZ pro zařazení projektu „Získání 
finančního příspěvku na nákup asistenčního psa“ do aplikace EPP. 
 
446  
Rozpis zájezdů pro občany města Bíliny v roce 2019, s cenou místenky stanovenou 
přibližným výpočtem vzdálenosti cíle zájezdu v poměru 0,50 Kč/km:  
a) 27.04.2019 jarní Drážďany, cena jízdného 100 Kč,  
b) 18.05.2019 Zámek Hluboká n/Vlt. + ZOO Obora, cena jízdného 200 Kč,  
c) 15.06.2019 Farmapark Soběhrdy, cena jízdného 140 Kč,  
d) 20.07.2019 Hrad Bezděz, návštěva Máchova jezera, cena jízdného 100 Kč,  
e) 03.08.2019 Státní zámek Červená Lhota, cena jízdného 200 Kč,  
f) 14.09.2019 Podzimní výstava - Zahrada Čech, cena jízdného 50 Kč,  
g) 07.12.2019 Vánoční Dřážďany, cena jízdného 100 Kč,  
h) 14.12.2019 Praha Dejvice, vánoční nákupy, cena jízdného 100 Kč. 
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447  
Uzavření smlouvy o poskytnutí motorového vozidla Škoda Rapid Ambition, 1.2 TSI, RZ 9U6 
0406, VIN: TMBAB6NHXG4016175 pro služební a soukromé účely mezi městem Bílina 
a Ing. Dvořákovou Marcelou, místostarostkou města, s účinností od 01.04.2019. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
448  
Navýšení počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadě 
v Bílině o 5 dohod pro členy redakční rady Bílinského zpravodaje a jedné dohody na činnost 
související se spisovou službou na odboru nemovitostí a investic. Celkový počet dohod na 
Městském úřadu Bílina pro rok 2019 představuje po navýšení 25 dohod. 
 
449  
Žádost paní  o udělení souhlasu, v souladu s čl. 4 obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, 
a to s umísťováním předmětů sloužících k odpočinku a rekreaci (lavice, lavičky, židle), a to 
na veřejných prostranstvích v místě trvalého bydliště žadatelky, tj. před vchodem  

 v období od 01.04.2019 do 31.10.2019. Předměty sloužící k odpočinku a rekreaci 
budou na veřejném prostranství umístěny pouze v době přítomnosti majitele souhlasu 
a z veřejného prostranství budou odstraněny nejpozději do 22:00 hod., kdy nastává noční 
klid. Tento souhlas je vydáván s ohledem na to, že výše uvedená žadatelka má trvalé 
bydliště na adrese , je vlastník bytu na této adrese, má nájemní smlouvu na 
dobu neurčitou, minimálně však na dobu 1 roku, u této město Bílina neeviduje neuhrazené 
platby. Odbor dopravy - úsek správní činnosti a Městská policie v Bílině nemají u daných 
osob v evidenci žádný záznam o spáchaném přestupku. V případě, kdy dojde ze strany výše 
uvedené žadatelky k porušení podmínek, za kterých je daný souhlas udělen (tj. trvalé 
bydliště, vlastnictví bytu, uhrazené pohledávky, nespáchání přestupku), tento souhlas 
pozbývá účinnosti k datu porušení dané podmínky. 
 
450  
Uzavření smlouvy číslo Z_S24_12_8120062966 o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie (parkoviště v areálu zimního stadionu) mezi městem 
Bílina jako žadatelem a ČEZ Distribuce, a. s. jako provozovatelem. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
451  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  

 jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 804/10 
o výměře cca 44 m2 a p. č. 802/4 o výměře cca 51 m2 k. ú. Bílina za cenu 500 Kč/rok. 
Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostku města. 
 
452  
Zahraniční pracovní cestu – odbornou exkurzi do Lotyšska, kterou pořádá Skupina ČEZ, 
v termínu od 25.04.2019 do 28.04.2019, za účasti Ing. Marcely Dvořákové, místostarostky 
města. 
 
453  
Upravený bytový pořadník na I. pololetí roku 2019, včetně doplnění bytového pořadníku dle 
doporučení bytové komise. 
 
454  
Uzavření nájemní smlouvy na  o velikosti 1+2, kategorie „rozjezdový“, v ul. Tyršova 
320, s , na dobu určitou jednoho roku, maximálně však na 6 let.  
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455  
Uzavření nájemní smlouvy na  o velikosti 1+2 v ul. 5 května 268/72, s  

, na dobu určitou jednoho roku. 
 
456  
Prodloužení nájemní smlouvy na  o velikosti 1+1, v ul. Tyršova 320, s  

, na dobu určitou 6+6 měsíců. Zároveň zamítá žádost  
o změnu užívání bytu z kategorie „rezerva města“ na kategorii „běžná“. 
 
457  
Zahraniční pracovní cestu do partnerského města Bilgoraj (Polsko), která se uskuteční od 
07.06.2019 do 09.06.2019 za účasti Ing. Pavla Dvořáka. 
  
458  
Změnu termínu konání rady města z 21.05.2019 na 14.05.2019. 
 
 

III. neschvaluje 
 
459  
Uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 008/2019/B – Stavební úpravy místnosti pro zubní 
rentgen, jehož účelem je navýšení ceny o 8.385 Kč vč. DPH a zároveň neschvaluje 
rozpočtovou změnu č. 36/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve výši 9.000 Kč z rezervy na DINA. 
 
 

IV. souhlasí 
 
460  
S použitím znaku města v publikaci Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu. Znak města 
bude použit v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 o městských 
symbolech a jejich užívání. Znak lze užívat v barevném i monochromním provedení 
v podobě dané popisem dle čl. I této vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem. 
 
461  
S pokračováním činnosti přípravné třídy ve školním roce 2019/2020 v Základní škole, Bílina, 
Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 47 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zároveň pověřuje vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu požádat, jako zřizovatel, Krajský úřad Ústeckého kraje 
o souhlas s pokračováním činnosti této přípravné třídy. 
 
 

V. zamítá 
 
462  
Žádost pana Miroslava Píchy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč na 
uspořádání XXIV. ročníku Bílinského sedmiboje. 
 
463  
Žádost  o přidělení bytu v domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou v Bílině. 
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VI. rozhodla 
 
 
464  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Rekonstrukce toalet 
3. NP ZŠ Lidická“, je nabídka společnosti PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina, IČ 27280012. 
Druhou v pořadí je nabídka INVEST - STAR, s. r. o., Bílina, IČ 25452941 a I.S.T realizace, 
s. r. o., Bílina, IČ 03696880. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
465  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na služby pod názvem „Úprava zahrad 
v přírodním stylu při MŠ a ZŠ v Bílině – část A – Úprava zahrady v přírodním stylu při 
MŠ Maxe Švabinského“, je nabídka společnosti LESORS, s. r. o., Dubská 311/9, 417 01 
Dubí, IČ 28692403. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo. 
 
466  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky typu koncese malého rozsahu, s názvem 
„Poskytnutí stravenek pro město Bílina“, je nabídka společnosti Edenred CZ, s. r. o., 
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČ 24745391. druhou v pořadí je nabídka společnosti 
Sodexo Pass Česká republika, a. s., Radlická 2, 415 00 Praha 5, IČ 61860476. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
467  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na služby pod názvem „Úprava zahrad 
v přírodním stylu při MŠ a ZŠ v Bílině – část B – Úprava atria v přírodním stylu při ZŠ 
Za Chlumem“, je nabídka společnosti LESORS, s. r. o., Dubská 311/9, 417 01 Dubí, 
IČ 28692403. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo. 
 
468  
Zadat zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Studie rehabilitace a zázemí prostorů 
1. PP budovy A a B v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“ na základě 
poptávkového řízení, společnosti STATUM, s. r. o., Kollárova 1879/11,415 01 Teplice.  
 
469  
Zadat zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Studie – Stavební úpravy místností 
kožního oddělení ve 2. NP budovy B, objekt Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina“ na základě poptávkového řízení, společnosti STATUM, s. r. o., Kollárova 1879/11, 
415 01 Teplice. 
 
470  
Zadat zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Architektonická studie pro aktivaci 
Mírového náměstí“, Ing. arch. Jiřímu Kotalovi, Kolinec 2, Kolinec, 341 42, IČ: 03288803.  
 
471  
Vypsat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce budovy ZŠ Lidická – 
Město Bílina“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona 
o zadávání veřejných zakázek s tím, výzva bude upravena podle požadavků členů rady 
města. Související projekt s názvem „ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení 
školy“ s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008935 je spolufinancován 
z Integrovaného regionálního operačního programu. 
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472  
Vypsat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce budovy 
ZŠ Za Chlumem – Město Bílina“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek s tím, že výzva bude upravena dle požadavků 
členů rady města. Související projekt s názvem „ZŠ Za Chlumem, odborná učebna 
a bezbariérové řešení školy“ s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008936 je 
spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu. 
 
473  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel není 
povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je povinen dodržet zásady 
stanovené § 6 zákona, na služby „Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka, Koupaliště 
Kyselka, Minigolfu a Letního kina na Kyselce v Bílině“ s tím, že výzva bude upravena dle 
požadavků členů rady města. 
 
474  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 
řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 
zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je 
povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na služby pod názvem – Projektová 
dokumentace (PD), Rekonstrukce jídelny ZŠ Za Chlumem č. p. 824, Bílina s tím, že výzva 
bude upravena dle požadavků členů rady města. 
 
475  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího 
řízení ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při jejichž 
zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je 
povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, na stavební práce pod názvem – 
Rekonstrukce komunikace ul. Chlumská s tím, že výzva bude upravena dle požadavků členů 
rady města. 
 
476  
O zrušení veřejné zakázky malého rozsahu formou zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na dodávky na akci „Úprava dětského hřiště 
v přírodním stylu při MŠ Čapkova v Bílině“. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
477  
Rozpočtovou změnu č. 37/2019 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic v kapitole 
77 z přebytku hospodaření roku 2018 na investiční akci pod názvem „Přeložka sítě vysokého 
napětí – parkoviště u zimního stadionu“, ve výši 1.000.000 Kč. 
 
478  
Záměr prodeje části pozemku p. č. 23/247 o výměře cca 162 m2 k. ú. Bílina za cenu dle 
návrhu žadatele, tj. 180 Kč/m2 s tím, že realizace výstavby garáží bude dokončena 
nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Žadatel si nechá na vlastní náklady vyhotovit 
geometrický plán na rozdělení pozemku. 
 
479  
Změnu zřizovacích listin Domu dětí a mládeže Bílina, Základní umělecké školy Gustava 
Waltera, Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace 
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a Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace s účinností 
od 01.05.2019, dle návrhu předloženého vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 
 
480  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Spolkem šance žít jako příjemcem, na projekt „Zajištění provozu 
chráněné dílny u Lady“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
 
481  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a společností Hospic v Mostě, o. p. s., jako příjemcem, na projekt 
„Hospicová péče paliativní“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat 
 
482  
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol 
zřízených městem Bílina, s účinností od 01.05.2019. Touto vyhláškou se ruší obecně 
závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol 
zřízených městem Bílina. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
483  
Splnění usnesení zastupitelstva města č. 1 z 20.02.2019, kterým bylo radě města uloženo 
zadat vypracování právní analýzy či posudku za účelem stanovení možností řešení, která 
povedou k omezení obchodu s chudobou. 
 
484  
Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu města Bíliny v roce 2018 podanou npor. Radkem 
Kaňákem, vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR v Bílině. 
 
 

XI. bere na vědomí 
 
485  
Plnění usnesení č. 1377 z 19.12.2017 a č. 40 z 30.01.2018 ve věci provádění pravidelných 
kontrol bytů na území města Bíliny. 
 
486  
Splnění usnesení rady města č. 497 z 17.05.2018, kterým bylo vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic uloženo provedení šetření v ul. Sídliště Za Chlumem, v prostoru mezi 
domem s č. p. 752–756 (blok 3) a domem s č. p. 757-761 (blok 4), a to za účelem možnosti 
rozšíření stávajícího parkoviště pro osobní automobily, a dále rada města souhlasí 
s návrhem postupu pro zajištění realizace rozšíření parkoviště dle varianty C, a to rozšíření 
o 40 parkovacích míst. 
 
487  
Splnění usnesení rady města č. 126 z 05.02.2019, kterým bylo vedoucímu odboru dopravy, 
uloženo prověřit možnost označení přechodů pro chodce v ulicích Teplická, Spojovací, 
Břežánská a Lidická, a to světelným signálem „S 7 – Přerušované žluté světlo“. 
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488  
Splnění usnesení rady města č. 259 z 05.03.2019, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo prověřit možnosti vypracování právní analýzy či posudku za účelem stanovení 
možností řešení, která povedou k omezení obchodu s chudobou. 
 
489  
Splnění usnesení rady města č. 260 z 05.03.2019, kterým bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit „odbor dopravy – přestupky“ pro vedení řízení ve věci vydání opatření 
obecné povahy v celé lokalitě Újezdského Předměstí, Pražského Předměstí, Mosteckého 
Předměstí a centra města. 
 
490  
Splnění usnesení rady města č. 261 z 05.03.2019, kterým bylo řediteli Městské policie Bílina 
uloženo prověřit aktuálnost všech veřejnoprávních smluv o poskytování služeb Městské 
policie Bílina okolním obcím a vypracovat o tom zprávu. 
 
491  
Splnění usnesení rady města č. 262 z 05.03.2019, kterým bylo řediteli Městské policie Bílina 
uloženo vypracovat zprávu o využití psovoda a služebního psa Městské policie Bílina v roce 
2018, s návrhem řešení pro budoucí období tak, aby Městská policie Bílina mohla mít ve 
svém stavu nejméně 2 psovody a 2 služební psy pro běžný výkon služby. 
 
492  
Informaci o plnění usnesení č. 1071 z 25.09.2018, kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zpracováním stavebně 
technického průzkumu trhlin objektu ZŠ Lidická a na základě tohoto průzkumu prověřit 
projektovou dokumentaci, zda navržená opatření jsou relevantní. 
 
493  
Plnění trvalého usnesení rady města č. 1144 z 13.10.2015, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit odbor dopravy pravidelným informováním rady města 
o plánovaných a případně realizovaných vydání povolení k výkopovým pracím na území 
města Bíliny. 
 
494  
Návrh řešení odboru nemovitostí a investic na rozšíření parkoviště na pozemku parcely 
č.1636/96 a 1636/1 u panelového domu čp. 769–772 v Sídlišti Za Chlumem, a zároveň rada 
města ukládá odboru nemovitostí a investic zajistit cenové nabídky na vypracování 
projektové dokumentace pod názvem: Rozšíření parkoviště na pozemku parcely č. 1636/96 
a 1636/1 u čp. 770. 
 
495  
Návrh odboru nemovitostí a investic a souhlasí se zpracováním poptávky na zhotovitele 
projektové dokumentace pro provádění stavby pod názvem „Rekonstrukce silniční a pěší 
komunikace v ulici Horská, Bílina“. 
 
496  
Návrh předsedy klubu zastupitelů Bílinští sociální demokraté a nezávislí, Mgr. Zdeňka 
Rendla, MBA, na vybudování nebo rozšíření parkovacích míst vedle domů Čapkova 857, 
Mírová 339 a Jiráskova 328 a zároveň ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic 
prověřit možnost rozšíření parkovacích ploch v uvedených lokalitách a dalších lokalitách 
sídliště Za Chlumem a Pražské Předměstí I a II. 
 
497  
Informaci vedoucího odboru stavebního úřadu a životního prostředí k možnosti zřízení 
funkce městského architekta pro město Bílina. 
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498  
Ukončení smlouvy o výpůjčce z 22.03.2018 uzavřené mezi městem Bílina a  

, na notebook HP s inventárním číslem MUBIH000ELE9 a pořizovací cenou 
31.176 Kč z důvodu jeho nefunkčnosti. Předmět výpůjčky byl vrácen půjčiteli dne 04.03.2019 
formou předávacího protokolu. 
 
499  
Žádost Mysliveckého sdružením Bořeň Bílina, z. s., o investiční dotaci ve výši 300.000 Kč 
a ukládá vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí zpracovat podkladové 
materiály do příštího jednání rady města a následně do jednání zastupitelstva k poskytnutí 
jednorázové investiční dotace na nákup traktoru. 
 
500  
Dodatečnou informaci vedoucí Domu dětí a mládeže o podání žádosti o dotaci k projektu 
„Příměstské tábory DDM Bílina“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 13. výzva 
MAS Serviso – Podpora slaďování pracovního a rodinného života pro Dům dětí a mládeže 
Bílina v celkové výši 1.306.061 Kč, s tím, že spoluúčast ve výši 5 %, tj. 65.000 Kč bude 
hrazena z vlastních příjmů organizace. 
 
501  
Žádost občanů o zrušení dětského hřiště v ulici Maxe Švabinského, Teplické Předměstí 
s tím, že ukládá řediteli Městské policie Bílina zpracovat analýzu v rámci zvýšeného 
monitoringu této lokality. Monitoring bude probíhat od 1. dubna do 30. června. Poté bude 
časový snímek předložen radě města.  
 
502  
Výsledky poptávky na veřejnou zakázku malého rozsahu na květinovou výzdobu Mírového 
náměstí firmou FLORAVIL, s. r. o., Moskevská 63, 101 00 Praha 10, za cenu 199.541 Kč 
vč. DPH. Městské technické služby Bílina uhradí zakázku ze schváleného rozpočtu na rok 
2019.  
 
503  
Výsledky poptávky na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení první seče Za 
Chlumem a Srbsko firmou Ekodendra, s. r. o., Ledvická 58, Chotějovice, za vysoutěženou 
cenu 478.987 Kč vč. DPH. Městské technické služby Bílina uhradí zakázku ze schváleného 
rozpočtu na rok 2019. 
 
504  
Znalecký posudek deformace opěrné stěny na Pražské ulici – Masarykova výšina v Bílině 
a návrh postupu odboru nemovitostí a investic při reklamaci díla pod názvem akci „Sanace 
sesuvu Pražská ulice – Masarykova výšina“. 
 
505  
Postup při zadání soutěže na zakázku malého rozsahu na služby pod názvem 
„Architektonická studie, Správní objekt tenisových kurtů, Kyselka-Bílina“. 
 
506  
Informaci ředitele městské policie o činnosti Městské policie Bílina za rok 2018. 
 
507  
Informaci o vyhlášení akce „Hodina Země 2019” na den 30. března 2019 v době od 20:30 do 
21:30 hodin. 
 
508  
Návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek. 
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509  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o provozu bílinských mateřských škol 
během letních prázdnin 2019. 
 
510  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 05.03.2019 odborem stavebního úřadu 
a životního prostředí. 
 
511  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 05.03.2019 odborem dopravy. 
 
512  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 05.03.2019 odborem kancelář úřadu. 
 
513  
Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 05.03.2019 odborem nemovitostí a investic.  
 
514  
Zápis č. 02/2019 ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu z 13.02.2019. 
 
515  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 06.03.2019. 
 
516  
Zápis z jednání bytové komise z 13.03.2019. 
 
517  
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 11.03.2019. 
 
518  
Zápis z jednání sportovní komise z 11.03.2019. 
 
519  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 18.03.2019. 
 
 

XII. stahuje z programu 
 
520  
Materiál č. 343 – věcné břemeno služebnosti stezky a cesty k p. p. č. 645/1 k. ú. Bílina – 
Žižkovo údolí. 
 
521  
Materiál č. 374 – vyhodnocení veřejné zakázky na služby – Strategie Smart City města 
Bílina. 
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_____________________________________________________________ 

 

RADA MĚSTA 

v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

 

 

I. revokuje 
 
522  

Odstoupení pana Miroslava Adamce z funkce člena dozorčí rady společnosti Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, doručené 05.02.2019.  

 

 

II. bere na vědomí 
 

 

523  

Odstoupení pana Miroslava Adamce z funkce člena dozorčí rady společnosti Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, doručené 05.03.2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánov .r .v á  
starostka města 

 

Ing. Marcela Dvořákov .r .v á  
místostarostka města 

 


