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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 2. schůze v roce 2020, 
konané 21. ledna 2020 

 
 

Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
1071 ONI   23.04. 
125 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 

373 ONI   31.08. 
752 ONI   17.09. 
1033   OŠKaS  31.10. 
123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12. 

 
Splněné usnesení: 948 
 
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 

 
 

 
 

 
R A D A   M Ě S T A 

 
 

I. ukládá 
 
19  

Vedoucí odboru školství, kultury a sportu vypovědět či jinak ukončit smlouvu o dílo  

 z 19.12.2019, jejímž předmětem je vytvoření 15 dílů seriálu Bílinská NEJ. 

 

II. schvaluje 
 
20  
Rozpočtové opatření č. 3/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 

odboru dotací a projektů ve výši 2.000 Kč na vyplnění hmatového chodníčku v MŠ Čapkova.  

 

21  

Rozpočtové opatření č. 5/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 

odboru školství, kultury a sportu, z rezervy na odd. § 61–71 na úhradu spoluúčasti úrazu 

v rámci uzavřené pojistné smlouvy ve výši 1.000 Kč. 

 

 

22  
Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 1+1, kategorie „běžný“ ul. Tyršova 320/10 

s  na dobu určitou jednoho roku. 

 

23  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a  jako 

obdarovanou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 2.974,10 Kč na úhradu 

nákladů spojených s ubytováním po požáru domu Bílina, Sídliště Za Chlumem 723. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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24  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a  jako 

obdarovanou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 7.598,20 Kč na úhradu 

nákladů spojených s ubytováním po požáru domu Bílina, Sídliště Za Chlumem 723. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

25  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Bohemia 

Healing Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí Bílinské kyselky 

v celkové hodnotě 6.210 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

26  

Uzavření smlouvy o podmínkách umístění kamerového bodu mezi městem Bílina 

a společenstvím vlastníků jednotek Sídliště U Nového nádraží č. p. 709. Podpisem smlouvy  

pověřuje starostku. 

 

27  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené 18.04.2019 ve znění dodatku č. 1 

z 06.11.2019, na provedení stavebních prací „Revitalizace ulic Zámecká a Komenského” 

mezi městem Bílina jako objednatelem a společností Vodohospodářské stavby, s r. o., 

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO: 40233308, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 2 

je stanovení termínu pro dokončení části díla v ulici Komenského do 02.12.2019, zahájení 

realizace části díla v ulici Zámecká do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, 

dokončení části díla v ulici Zámecká do 6 týdnů od převzetí staveniště na základě výzvy 

objednatele, doplnění přesné specifikace dokladů pro kolaudační řízení, které je zhotovitel 

povinen předložit u předávacího a přejímacího řízení, určení smluvní pokuty ve výši 0,5 %  

z celkové ceny díla v případě prodlení zhotovitele se zahájením díla od prvého dne 

od předání staveniště, navýšení ceny za provedení díla o hodnotu změny závazku (hodnota 

víceprací) o částku 94.873,27 Kč bez DPH, kdy cena za provedení díla podle rozpočtu je 

5.040.750,39 Kč bez DPH (6.099.307,97 Kč vč. DPH), smluvní pokuta za 3 dny prodlení 

s předáním části díla v ulici Komenského ve výši 89.767,68 Kč. Podpisem dodatku pověřuje 

starostku města.  

 

28  

Ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 620 uzavřené 05.01.2017 mezi 

městem Bílina jako pronajímatelem a  jako nájemcem, výpovědí 

ze strany nájemce, ke dni 31.03.2020. 

 

29  
Přidělení zakázky na zřízení nového kamerového bodu v Sídlišti U Nového nádraží č.p. 709, 

firmě Petr Janouch, se sídlem Na Maninách 103, Dobrovíz, IČ: 6539626, jako výjimku 

z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek dle čl. 14, bod 1, písm. b). 

 

30  

Zahraniční pracovní cestu – vzdělávací cestu do Vídně v rámci aktivity Vzdělání a rozvoj 

kompetencí projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II (Smart 

Akcelerátor)“, kterou pořádá Krajský úřad Ústeckého kraje, v termínu od 12.02.2020 

do 13.02.2020, za účasti Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města. 

 

31  
Podání žádosti o dotaci v rámci „Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 

podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ – Turistický 

informační systém v Bílině. 
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32  
Podání žádosti o grant z programu Evropa pro občany 2014 – 2020 na setkání partnerských 

měst, které se uskuteční v Bílině v roce 2020. 

 

33  
Směrnici č. 03/2020 „Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic“, která nabývá 

účinnosti 01.02.2020 s úpravami dle připomínek členů rady města. 

 

34  

Pravidla pro čerpání finančního příspěvku na ozdravné pobyty žáků mateřských a základních 

škol zřízených městem Bílina dle předloženého návrhu vedoucí odboru školství, kultury 

a sportu s úpravami dle požadavků členů rady města. 

 

35  
Podmínky pro užívání zasedací místnosti v suterénu radnice města Bíliny, které nabývají 

účinnosti 01.02.2020 s úpravami dle připomínek členů rady města. 

 
 

III. rozhodla 
 
36  

O počtu přístupových bodů ve vybraných lokalitách pro instalaci veřejné bezdrátové sítě 

v rámci projektu WiFi4EU: Mírové náměstí – 1 vnitřní přístupový bod, dům s pečovatelskou 

službou v ulici Havířská 582 – 6 vnitřních přístupových bodů, dům s pečovatelskou službou 

v ulici Havířská 583 – 6 vnitřních přístupových bodů, dětské hřiště v Teplické ulici – 1 

venkovní přístupový bod, Zelená hala – 1 vnitřní přístupový bod, divadlo – 2 vnitřní 

přístupové body, Kulturní dům Fontána – 3 vnitřní přístupové body. 

 

37  
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 „Oprava ploch u garáží hromadného stání v ulici Čapkova – vrchní patro“, 

která bude upravena dle požadavků členů rady města. 

 

38  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem 

„Přístavba multifunkčního objektu domu s pečovatelskou službou Bílina“, registrační číslo 

projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010811, je nabídka společnosti METAL QUATRO, 

s. r. o., Vysoká Pec č. p. 600, IČ: 61538213. Druhou nejvýhodnější nabídkou je nabídka 

společnosti SIM stavby, s. r. o., Šaldova 218/3, Ústí nad Labem, IČ: 25460625. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

39  

Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem 

„Rekonstrukce budovy ZŠ Lidická – město Bílina“ 1. část, která je součástí projektu „ZŠ 

Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy“ vedeným pod registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008935, je nabídka společnosti IPSEN, s. r. o., Most – Vtelno, 

Ke Kostelu 66, IČ: 28752082. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

 

 

 



Usnesení rady města z 21.01.2020   4 
 
 

40  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek s názvem 

„Rekonstrukce budovy ZŠ Za Chlumem – město Bílina“ 1. část, která je součástí projektu 

„ZŠ Za Chlumem, odborné učebny a bezbariérové řešení školy“ vedeným pod registračním 

číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008936, je nabídka společnosti IPSEN, s. r. o., Most – 

Vtelno, Ke Kostelu 66, IČ: 28752082. Druhou nejvýhodnější nabídkou je nabídka společnosti 

ABS – stavební společnost, s. r. o., Bílina, Chudeřice, Náměstí 4/2, IČ 44564139. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 

 

IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
41  

Rozpočtové opatření č. 1/2020 – přijetí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč 

na zajištění lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období 

01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

42  
Uzavření smlouvy o poskytnutí krajské neinvestiční dotace na zajištění lékařské 

pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 

mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemce dotace. 

Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

43  

Uzavření smlouvy o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako 

poskytovatelem a obcí Ohníč jako příjemcem služby, za podmínek stanovených ve smlouvě. 

Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

44  
Uzavření smlouvy o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako 

poskytovatelem a obcí Měrunice jako příjemcem služby, za podmínek, stanovených 

ve smlouvě. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

45  
Uzavření smlouvy o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako 

poskytovatelem a městem Ledvice jako příjemcem služby, za podmínek stanovených 

ve smlouvě. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

46  

Uzavření smlouvy o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako 

poskytovatelem a městysem Hostomice jako příjemcem služby, za podmínek stanovených 

ve smlouvě. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

47  
Uzavření smlouvy o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako 

poskytovatelem a obcí Světec jako příjemcem služby, za podmínek stanovených 

ve smlouvě. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

48  

Uzavření smlouvy o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako 

poskytovatelem a obcí Hrobčice jako příjemcem služby, za podmínek stanovených 

ve smlouvě. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
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49  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a 

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 861/4 o výměře 33 m2 

v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku 

č. 160/20960/2019 vyhotoveného Ing. Janem Dvořákem, Síbova 286/8, 418 01 Bílina, 

ve výši 8.280 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

50  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností SOMET CZ, 

s. r. o., jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1683/258 o výměře 

192 m2 v k. ú. Bílina, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 41/611/2019 

zhotoveného společností ESTIMATES Consulting, s. r. o., Mírové náměstí 3057, 415 01 

Teplice, ve výši 76.370 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města.  

 

51  

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3186 v k. ú. Bílina, jež je přímo dotčen stavbou vodního 

díla, za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá 

zhotovit na vlastní náklady. Žadatel si nechá zhotovit na vlastní náklady geometrický plán 

na oddělení pozemku. Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku.  

 

52  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1069/9 o výměře 23 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 

určenou na základě znaleckého posudku, který si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. 

Kupní cena bude navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 

 

53  

Záměr prodeje ideální poloviny pozemku p. č. 401/70 o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, 

za cenu určenou na základě znaleckého posudku č. 38/3968/2019 vyhotoveného Ing. Jiřím 

Laiblem, Pivovarská 695, Bílina, ve výši 250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého 

posudku, tj. celkem 3.847 Kč. 

 

54  
Žádost společnosti JTH Idea, a. s., o udělení souhlasu města Bíliny ke změně bankovního 

subjektu ve věci zástavního práva v rámci uzavřené kupní smlouvy č. 19a/2017/AKK (bývalý 

areál vojenských kasáren v Bílině), s tím, že společnost JTH Idea, a. s., doloží městu Bílina 

výmaz zápisu původního bankovního subjektu. Podpisem souhlasu doporučuje pověřit 

starostku města. 

 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
55  
Nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkup spoluvlastnického 

podílu o velikosti 1/4 na pozemku p. č. 982/2 v k. ú. Jenišův Újezd. 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města pověřit 
 
 
56  

Bc. Milana Lišku plněním některých úkolů při řízení Městské policie Bílina spočívající 

v plnění funkce „Ředitele Městské policie Bílina“. 
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VII. bere na vědomí 
 
 
57  
Splnění usnesení č. 948/2019 z 16. 07. 2019, kterým bylo uloženo vedoucí odboru 

nemovitostí a investic ve spolupráci s ředitelkou Městských technických služeb Bílina, zajistit 

odstranění a uskladnění herních prvků a zároveň vytipovat lokalitu možného jiného umístění 

na území města. 

 

58  
Plnění trvalého usnesení č. 763/2018 z 17. 07. 2018, kterým bylo uloženo ředitelce 

Městských technických služeb Bílina, resp. Městským technickým službám Bílina, p. o., jako 

správci komunikací, zajištění provádění pravidelných kontrol technického stavu dopravního 

značení, v rámci kterých bude provedena například výměna zkorodovaných dopravních 

sloupků za nové či provedení nátěru těchto sloupků a upevnění či vyrovnání uvolněných 

dopravních sloupků a dále provádění běžných pravidelných kontrol dopravního značení 

a dopravního zařízení, a to tak, aby byla zajištěna jejich správná funkce, což znamená 

i pravidelný prořez větví stromů a křovisek přerůstajících přes dopravní značení, a to 

z důvodu viditelnosti dopravního značení. 

 

59  

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. 

 

60  
Plnění úkolů ze zápisu rady města – komise pro životní prostředí a dopravu. 

 

61  

Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 

 

62  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem školství, kultury a sportu. 

 

63  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 9.12.2019. 

 

64  

Zápis č. 12 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 13.12.2019 

 

65  
Zápis z jednání komise pro místní média z 13.01.2020. 

 

66  

Informaci sdružení Lungta o 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a zároveň 

rozhodla o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky 

na budově městského úřadu 10.03.2020. 

 

67  
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o přijatých peticích a stížnostech v roce 

2019. 

 

68  

Informace odboru nemovitostí a investic o společnostech věnujících se centralizovanému 

nákupu energií na burze. 
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69  
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR – 

Nákup automobilu s pohonem CNG pro potřeby vedení města Bílina. 

 

70  

Zahraniční cestu do města Bilgoraj (Polsko), která se uskuteční od 12. června 2020 

do 14. června 2020. 

 

71  
Žádost ředitelky ZŠ Za Chlumem o finanční příspěvek na sociální pracovníky a pověřuje 

vedoucí odboru školství, kultury a sportu zpracováním rozpočtového opatření. 
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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. schvaluje 
 

 

72  

Směrnici pro zadávání veřejných zakázek společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 

s. r. o, Bílina, vypracovanou Advokátní kanceláří Mgr. Drahomíry Koutecké, IČO 66234859, 

v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Městem Bílina a v souladu s platnou 

legislativou, předloženou Ing. Andreou Abigail Novákovou, jednatelkou společnosti, 

s úpravami dle požadavků členu rady města. 

 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
starostka města v. r. 

Rostislav Aulický 
člen rady města v. r. 

 


