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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 7. schůze v roce 2019, 
konané 23. dubna 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. 

 

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. revokuje 
 
538  

Usnesení rady města č. 1112 z 25.09.2018, kterým bylo schváleno uzavření nájemní 

smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Sorting Solutions, s. r. o., 

jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 1683/96 o výměře 

1.560 m2 k. ú. Bílina, za účelem oplocení a uzavření části areálu, za cenu dle směrnice 

č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 7.800 Kč. 

Podpisem smlouvy byla pověřena starostka města. 

II. schvaluje 
 
 

539  

Rozpočtovou změnu č. 46/2019 – využití rezervy na projektové dokumentace (PD) v kapitole 

77 na projekt pod názvem „Přechod pro chodce ul. Sídliště Za Chlumem, Bílina“ v celkové 

výši 46.585 Kč s DPH. 

 
540  

Rozpočtovou změnu č. 48/2019 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

v odd. § 35 – 41, pol. 5169 (prevence před drogami) o částku 108.000 Kč, a to přesunem 

finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví a přesunem 

finančních prostředků z odboru stavebního úřadu a životního prostředí. 

 
541  

Rozpočtovou změnu č. 49/2019 – snížení příjmové části rozpočtu o část dotace 

na elektronické služby a navýšení financování ve výši 177.781,12 Kč. 
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542  

Rozpočtovou změnu č. 50/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 37.000 Kč z rezervy na DINA. 

 
543  

Rozpočtovou změnu č. 51/2019 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu z rezervy odboru školství, kultury a sportu na kapitolu odboru správního a vnitřních 

věcí – pořízení 2 ks pevných platebních terminálů YOMANI a souvisejících poplatků, 

v celkové výši 34.000 Kč. 

 
544  

Rozpočtovou změnu č. 52/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z dotačního programu 

„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2019“ na projekt „Začít spolu“ ve výši 

44.000 Kč na základě žádosti ředitelky základní školy. 

 
545  

Rozpočtovou změnu č. 53/2019 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 

824, okres Teplice, příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z dotačního programu 

„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2019“ na projekt „Studium k výkonu 

speciální činnosti metodik prevence“ ve výši 11.800 Kč na základě žádosti ředitelky základní 

školy. 

 
546  

Rozpočtovou změnu č. 54/2019 – využití rezervy na projektovou dokumentaci v kapitole 77 

na projekt pod názvem „Demolice zemědělské stavby na parc. č. 2163 v ul B. Němcové, 

Bílina“ v celkové výši 128.000 Kč včetně DPH. 

 
547  

Rozpočtovou změnu č. 55/2019 a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a  jako příjemcem ve výši 

30.000 Kč na uspořádání rockového koncertu tří kapel v Lesní kavárně „Kafáč“ dne 

01.06.2019 v Bílině, a to na úhradu nákladů za ubytování, dopravu a propagaci akce, 

na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 
548  

Účetní závěrku příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina k 31.12.2018, 

včetně rozdělení hospodářského výsledku do fondů dle návrhu ředitelky Městských 

technických služeb Bílina. 

 
549  

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městem Bílina jako 

převodcem a Základní školou, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, 

jako nabyvatelem, kdy předmětem bezúplatného převodu je 6 ks Tabletů Lenovo v celkové 

hodnotě 44.190,47 Kč (7.365,07 Kč/ks). Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
550  

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 

a Základní školou, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, jako 

nabyvatelem, kdy předmětem bezúplatného převodu je 6 ks Tabletů Lenovo v celkové výši 

44.190,42 Kč (7.365,07 Kč/ks). Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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551  

Uzavření rámcové smlouvy (objednávkový formulář) na akceptaci platebních karet 

prostřednictvím platebního terminálu mezi městem Bílina a obchodní firmou Worldline 

SA/NV, která v ČR poskytuje službu SmartPay prostřednictvím společnosti Cataps, s. r. o., 

a odkup 2 ks platebních terminálů YOMANI BUP, v celkové výši 9.900 Kč/ks bez DPH 

(adresa umístnění platebních terminálů – budova městského úřadu, Břežánská 50/4, 418 01 

Bílina). Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
552  

Uzavření rámcové smlouvy (objednávkový formulář) na akceptaci platebních karet 

prostřednictvím platebního terminálu mezi městem Bílina a obchodní firmou Worldline 

SA/NV, která v ČR poskytuje službu SmartPay prostřednictvím společnosti Cataps, s. r. o., 

a odkup 1 ks platebního terminál YOMANI BUP, v celkové výši 9.900 Kč bez DPH (adresa 

umístnění platebních terminálů – pobočka informačního centra, Kyselská 122, 418 01 Bílina). 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
553  

Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku s částí stavby, prameníku v budově Inhalatoria, 

Kyselská ulice č. p. 122, pozemková parcela č. 1947, v k. ú. Bílina, za období od 02.05.2019 

do 31.05.2019. Cena nájmu je stanovena ve výši 1 Kč včetně DPH. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku města. 

 
554  

Záměr výpůjčky části pozemku s částí stavby, parcela č. 1947 se stavbou č. p. 229 pro účely 

provozování prameníku – pítka umístěného ve vstupu do objektu Inhalatoria, Kyselská ulice, 

v k. ú. Bílina, a to na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu po dobu, po kterou bude 

vypůjčitel provozovat prameník – pítko ve spolupráci s půjčitelem. 

 
555  

Účetní závěrku k 31.12.2018 těchto příspěvkových organizací:  

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, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace,  

f) Základní školy Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace,  

g) Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace,  

h) Základní umělecké školy Gustava Waltera,  

i) Domu dětí a mládeže Bílina  

včetně rozdělení hospodářského výsledku do fondů dle návrhů ředitelek a ředitele 

příspěvkových organizací. 

 
556  

Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 611 uzavřené mezi městem Bílina jako 

pronajímatelem a Advokátní kanceláří Kříženecký & partneři, s. r. o, se sídlem Na Sadech 

2033/21, České Budějovice PSČ 370 01, jako nájemcem prostor sloužících podnikání 

o celkové výměře 18,01 m2 v přízemí objektu Břežánská 50, Bílina, vypovězením ze strany 

pronajímatele z důvodu nedostatku místa pro odbory městského úřadu, písemnou výpovědí 

s výpovědní dobou dle odstavce 2. článku II. uvedené smlouvy. Písemnou výpovědí pověřuje 

starostku města Bíliny. 

 
557  

Využití investičního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši 3.700.000 Kč 

na modernizaci sběrného dvora.  
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558  

Žádost o bezplatné poskytnutí prostor Městského divadla Bílina pro žáky 9. tříd Základní 

školy Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, na pořádání slavnostního 

rozloučení se základní školou, které se bude konat 27.06.2019. 

 
559  

Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Fišerova 395, Bílina, 

o celkové výměře 42,69 m2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících 

podnikání, tj. 250 Kč/m2/rok pro účel využití jako skladové prostory s uzavřením smlouvy 

o nájmu na dobu určitou do doby prodeje. 

 
560  

Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Reussova 160, 418 01 

Bílina Kyselka, k. ú. Bílina, parcela č. 1953 o celkové výměře 34,50 m2, pro účel využití jako 

kancelář ostrahy, za nájemné dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu prostor sloužících 

podnikání. 

 
561  

Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a 

 jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p č. 2313 

a části pozemku p. č. 2315 o celkové výměře cca 556 m2 k. ú. Bílina za cenu 2.780 Kč/rok. 

Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostku města. 

 
562  

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2313 o celkové výměře cca 735 m2 k. ú. Bílina, 

za účelem využití k individuální rekreaci a drobné pěstební činnosti, dle směrnice č. 4/2014 

upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 

 
563  

Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Hornickou nemocnicí 

s poliklinikou, s. r. o., Bílina jako vypůjčitelem na movitý majetek. Smlouva se uzavírá nadobu 

provozování předmětu podnikání vypůjčitele. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 
564  

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 13.12.2017 mezi městem Bílina jako 

půjčitelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako vypůjčitelem na nemovitý 

a movitý majetek. Podpisem dodatku č. 1 pověřuje starostku města. 

 
565  

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. BVB/03/2019 týkající se stavby s názvem „11010–077872 RVDSL1915_C_U_BIDD750–

BOLI1HR_OK“, spočívající ve zřízení nové elektrické přípojky, která se dotkne pozemků 

p. č. 1064/1 a p. č. 1064/2 k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou 

a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 

Žižkov, 130 00 Praha jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene zastoupenou 

na základě plné moci společností RYVE – PROJEKT, s. r. o., Ing. Romanem Veselým, se 

sídlem Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude sjednáno na 

dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou částku 100 Kč/bm + 

DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 
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566  

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi vlastníkem pozemků městem Bílina, 

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, IČ: 00266230 a stavebníkem společností BOHEMIA 

HEALING MARIENBAD WATERS, a. s., Anglická 271/47, 353 01 Mariánské Lázně, 

IČO: 25778188. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

567  

Uzavření smlouvy, jejímž předmětem je obsluha výměníkové stanice VS 5, varianta BASIC, 

v období od 01.09.2019 – 31.12.2020, mezi společností ČEZ Teplárenská, a. s., Bezručova 

2212/30, 251 01 Říčany, IČ: 273 09 941 a městem Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, 

IČ: 0266230. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

568  

Uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci č. 51/19/4120 mezi městem Bílina jako nájemcem 

a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 120 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Ivana 

Kozáková, ředitelka odboru Odloučené pracoviště Teplice, jako pronajímatelem, kdy 

předmětem smlouvy je pronájem pozemku p. č. 1910/8 o výměře 62 m2 k. ú. Bílina za cenu 

2.105 Kč/rok na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2027. Zároveň souhlasí s podmínkami 

uvedenými v této smlouvě. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

569  

Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Sorting 

Solutions, s. r. o. jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 

1683/96 o výměře cca 1.560 m2 k. ú. Bílina, za účelem uzavření části areálu, za cenu dle 

směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 10 Kč/m2/rok, tj. 

15.600 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

570  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Fond ohrožených dětí, z. s., jako příjemcem dotace 

na projekt „Hurá na prázdniny”. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

571  

Ukončení nájemních smluv č. 436 a 438 uzavřených dne 09.05.2018 mezi městem Bílina 

jako pronajímatelem a  jako nájemcem, jejichž předmětem je 

pronájem části pozemku p. č. 2313 o celkové výměře cca 735 m2 k. ú. Bílina, dohodou 

k 30.04.2019. Podpisem dohody pověřuje starostku města. 

 

572  

Změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy jejím předmětem je aplikace 

dvou zpomalovacích pasů před přechody pro chodce v ul. Mostecká a Spojovací v Bílině 

a zároveň ukládá vedoucímu odboru dopravy připravit, do zasedání rady města, která se 

koná 14.05.2019, rozpočtovou změnu na přesun finančních prostředků, a to z odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí do rozpočtu odboru dopravy. 

 

573  

Směrnici č. 03/2019 o nakládání s nalezenými věcmi, která nabývá účinnosti dne 

01.05.2019. 

 

574  

Zrušení pracovní pozice „Technik II“ s úvazkem 1,0, zařazené do organizační složky Kulturní 

centrum Bílina, a to od 01.05.2019. 
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575  

Organizační schéma organizačních složek města Bíliny platné od 01.05.2019 a zároveň 

stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do organizační složky Kulturní centrum 

Bílina na 7, dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění. 
 
576  

Přijetí daru od   pro Mateřskou školu Bílina, 

M. Švabinského 664, příspěvková organizace, na pořízení zahradních domků, pergol na 

školní zahrady, klokanových kufrů a didaktických pomůcek ve výši 300.000 Kč na základě 

žádosti ředitelky mateřské školy. 

 
577  

Přijetí daru od   pro Mateřskou školu Bílina, 

M. Švabinského 664, příspěvková organizace na pořízení herních prvků na školní zahradu 

a multifunkčního robota do školní kuchyně ve výši 250.000 Kč na základě žádosti ředitelky 

mateřské školy. 

 
 

III. neschvaluje 
 
578  

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 u příspěvkové organizace Dům dětí 

a mládeže Bílina. 

IV. souhlasí 
 
579  

S využitím investičního fondu Městských technických služeb Bílina na úhradu opravy střech 

na rekreačních chatkách v autokempu Kyselka firmě H.P.M. Servis, s. r. o., za cenu 

438.640 Kč. 

 
580  

Se zřízením druhé 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 Krajský úřad Ústeckého kraje o souhlas se 

zřízením druhé přípravné třídy. 

 
581  

S předloženým ceníkem vstupného na koupaliště a autokemp Kyselka na rok 2019. 

 
582  

V souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

s udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do výše 

hygienické kapacity Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, 

a Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, dle žádostí ředitelek 

mateřských škol pro školní rok 2019/2020 za předpokladu, že toto zvýšení počtu není 

na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 

zdraví. 
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V. nesouhlasí 
 

583  

S předloženým návrhem smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti 

města Bílina městskou bezemisní autobusovou dopravou společností ARRIVA CITY, s. r. o. 

 

VI. zamítá 
 

584  

Žádost  na odstranění dvou laviček u supermarketu Tesco v ul. Sídliště 

Za Chlumem čp. 822. 

 

VII. rozhodla 
 

 

585  

Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 

a schválit žádost  o přidělení bytu v domech se soustředěnou 

pečovatelskou službou v Bílině. 

 

586  

Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 

a schválit žádost  o přidělení bytu v domech se soustředěnou 

pečovatelskou službou v Bílině. 

 

587  

Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 

a schválit žádost  o přidělení bytu v domech se soustředěnou 

pečovatelskou službou v Bílině. 

 

588  

O zrušení veřejné zakázky malého rozsahu formou zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na služby na akci „Komunitní plán sociálních 

služeb ORP Bílina“. 

 

589  

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na dodávky „Náhradní zdroj elektrické 

energie pro krizový štáb ORP Bílina“ je nabídka společnosti ATOLL EUROPE, s. r. o., Praha, 

IČ 25076337. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

590  

Zadat zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka a montáž 4 kusů laviček 

k volnočasové ploše u Lidlu, Bílina“ na základě poptávkového řízení, panu Josefu Žejdlíkovi, 

Východní 882, 418 01 Bílina, IČ: 1464747. 

 

591  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Pravidelné revize 

elektroinstalace v objektech v majetku města Bíliny pro rok 2019“ společnosti Stanislav 

Tejček, Na Výsluní 341/4, 418 01 Bílina IČ: 43266134. 
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592  

Zadat zakázku malého rozsahu na služby pod názvem: „Demolice zemědělské stavby 

na parc. č. 2163 v ul B. Němcové, Bílina“, společnosti Rapid Most, s. r. o., IČO: 25045393, 

Marš. Rybalka 1020, 434 01 Most. 

 
593  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Revize a kontroly odběrného 

plynového zařízení v objektech v majetku města Bíliny pro rok 2019“ společnosti ESOX ETC, 

s. r. o., Račín 50, 592 11, IČ: 26901595. 

 
594  

Uzavřít smlouvu o likvidaci telefonní hovorny v ulici 5. května, mezi městem Bílina 

a společností O2 Czech Republic, a. s. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  

 
595  

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na služby „Projektová dokumentace (PD) 

Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Za Chlumem“, je nabídka společnosti PS projekty, s. r. o., 

Teplice, IČ 25423126. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 
596  

Zadat zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Přechod pro chodce ul. Sídliště 

Za Chlumem, Bílina“, společnosti PS projekty, s. r. o., Revoluční 5, 415 01 Teplice, 

IČO: 25423126. 

 
597  

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 na akci – Oprava 

ochozu radniční věže Městského úřadu Bílina. 

 
598  

Zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Montáž zásobníku na ohřev 

TUV a stavební úpravy koupelny v bytové jednotce objektu č. p. 47 na Mírovém náměstí“, 

společnosti Josef Žejdlík, Východní 882/18, 418 01 Bílina, IČ: 11464747. 

 
599  

Zveřejnit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku na služby zadávanou 

ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, na akci „Strategie Smart City města Bílina“. 

 
600  

Zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem, Oprava chodníku v ulici 

Aléská, Pražské předměstí I.“, společnosti Petr Arpáš, s. r. o., Sadová 40, 418 01 Bílina, IČ: 

27280012. 

 
601  

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 na zpracování „Komunitního 

plánu sociálních služeb ORP Bílina“. 
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602  

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle § 53 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem „Strategie ICT města 

Bílina“, která je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost 

s názvem „Tvorba strategických dokumentů města Bílina“ vedeného pod registračním číslem 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007420, je nabídka společnosti Akademie digitální ekonomiky, 

s. r. o., Blažkova 186, 104 00 Praha, IČO 05610761. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 

města. 

 

603  

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava otopné soustavy 

a topení v Centrální školní jídelně“, je nabídka Tomáše Simurníka, Jílové, IČ 65118529. 

Druhou v pořadí je nabídka společnosti TOPSERVIS Novák, s. r. o., Most, IČ 06761887. 

Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

604  

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zajištění autobusové dopravy na zájezdy 

pro občany města Bíliny pro rok 2019“ na základě poptávkového řízení, firmě František 

Hirsch, Osecká 819/42, 419 01 Duchcov. Podpisem rámcové smlouvy pověřuje starostku 

města.  

 

605  

Nejvhodnější nabídkou podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve smyslu 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Zateplení objektu 

a sanace spodní stavby DDM Bílina – Havířská 529/10“, je nabídka společnosti Stavební 

a obchodní společnost Most, s. r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice, IČ: 25014111. Druhou v 

pořadí je nabídka společnosti ABS – stavební společnost, s. r. o., Náměstí 4/2, Chudeřice, 

418 01 Bílina, IČ: 44564139. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

606  

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava opěrné zdi 

a komunikace na p.p.č. 960/3 a 959, Bílina“, je nabídka společnosti PETR ARPÁŠ, s. r. o., 

Bílina, IČ 27280012. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 

 

VIII. jmenuje 
 

607  

Pavla Prchala a Marka Píchu členy juniorské komise. 

 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 

 

608  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a společnosti Arkadie, o. p. s, jako příjemcem dotace na projekt 

„Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 

starostku města. 

 



Usnesení rady města z 23.04.2019   10 
 

609  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 180.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem dotace na projekt 

„Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny“. Podpisem smlouvy 

doporučuje pověřit starostku města. 

 
610  

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina 

jako poskytovatelem a spolkem Most k naději, z. s., jako příjemcem dotace na projekt „Linka 

duševní tísně“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 
611  

Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina a Severočeskými doly, a. s., Chomutov, 

jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 1.750.000 Kč na zlepšení technické 

infrastruktury a revitalizaci majetku ve správě města.  

612  

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty mezi 

jako povinným a městem Bílina jako oprávněným, kdy předmětem smlouvy je zřízení 

služebnosti stezky a cesty ke služebnému pozemku p. č. 645/1 (orná půda/zemědělský 

půdní fond) k. ú. Bílina s právem průchodu a průjezdu ve prospěch panujícího pozemku p. č. 

639 (ostatní plocha–ostatní komunikace). Rozsah věcného břemene je vymezen na základě 

geometrického plánu č. 3063–5/2019 vypracovaného Jakubem Charvátem, Razice 56, 418 

04 Hrobčice. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a bezúplatně. Veškeré náklady 

spojené se zřízením věcného břemene ponese povinný. Podpisem smlouvy doporučuje 

pověřit starostku města. 

 

X. bere na vědomí 
 

 
613  

Rezignaci pana Břetislava Ondráka na funkci velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Bílina, k 17.04.2019, z důvodu ukončení odborné způsobilosti taktického řízení. 

 
614  

Rezignaci pana Jiřího Patery (HNHRM) na funkci člena komise pro životní prostředí 

a dopravu, k 03.04.2019. 

 
615  

Rezignaci Bc. Anety Kadeřábkové (HNHRM) na funkci členky komise pro rozvoj a vize a to 

 k 23.03.2019. 

 
616  

Vyjádření  k zástavní smlouvě týkající se nabízené nemovitosti – Husitské 

bašty.  

 
617  

Cenovou nabídku společnosti BDO Advisory, s. r. o., na zpracování ekonomicko–právní 

analýzy dalšího možného využití lázeňských budov a areálu v Bílině na Kyselce. 

 
618  

Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci možné aplikace dvou zpomalovacích pasů 

před přechody pro chodce v ul. Mostecká a Spojovací v Bílině. 
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619  

Informaci odboru dopravy ve věci systému jednosměrného provozu v lokalitě Pražského 

a Újezdského Předměstí v Bílině. 

 
620  

Zprávu komise pro bezpečnost a prevenci kriminality o městském kamerovém dohlížecím 

systému. 

 
621  

Pravidelný přehled přestupků z Mírového náměstí a okolních ulic, včetně způsobu řešení 

za období 03/2019, předkládaný ředitelem Městské policie Bílina. 

 
622  

Přehled projektových dokumentací od začátku roku 2009 do konce roku 2018. 

 
623  

Splnění úkolu o předložení podkladů k povinnostem vlastníků bytových domů 

a ke kontrolním orgánům zodpovídajícím za jejich naplňování. 

 
624  

Žádost Městských technických služeb Bílina na osazení kamerového systému do objektu 

zelené sportovní haly s monitorováním jak vnitřních, tak i venkovních prostor včetně 

venkovních prostor plavecké haly s napojením na pult centrální ochrany Městské policie 

Bílina. 

 
625  

Návrh odboru nemovitostí a investic k řešení opravy poškozeného povrchu atletické dráhy 

na Základní škole Aléská, Bílina. 

 
626  

Žádost  jejímž předmětem je oprava komunikace v ulici Elišky 

Krásnohorské. 

 
627  

Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci předloženého návrhu nové smlouvy o veřejných 

službách k zajištění dopravní obslužnosti města Bílina městskou bezemisní autobusovou 

dopravou, kdy návrh smlouvy byl předložen společností ARRIVA CITY, s. r. o. 

 
628  

Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 26.03.2019 odborem kancelář úřadu. 

 
629  

Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 26.03.2019 odborem stavebního úřadu 

a životního prostředí. 

 
630  

Plnění úkolů ze zápisu rady města konané 26.03.2019 odborem školství, kultury a sportu.  

 
631  

Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem nemovitostí a investic. 

 
632  

Zápisy z jednání komise pro místní média z 18.03. a 08.04.2019. 
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633  

Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 18.03.2019.  

 
634  

Zápisy z jednání školské komise z 25.03.2019 a 08.04.2019.  

 
635  

Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 01.04.2019. 

 
636  

Zápis z komise pro rozvoj a vize z 08.04.2019. 

 
637  

Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 15.04.2019. 

 
638  

Zápis č. 03/2019 ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu z 13.03.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

Mgr. Petr Hazdra v. r. 
člen rady města 

  

 


