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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 3. schůze v roce 2020, 
konané 11. února 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. 

 
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. schvaluje  
 
73  
Rozpočtové opatření č. 6/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 376.000 Kč na tvorbu 
Komunitního plánu sociálních služeb ORP Bílina 2020–2022 v rámci rozpočtu odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví z odd. 4339 – pěstounská péče na odd. § 4349 – ostatní 
sociální péče a pomoc obyvatelstvu na nákup služeb. 
 
74  
Rozpočtové opatření č. 7/2020 – navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví o 50.000 Kč, přijetím finančních prostředků za prezentaci 
obchodního jména Severočeské doly, a. s., Chomutov v prostorách Pečovatelské služby 
Bílina. Finanční prostředky budou použity na pořízení drobného hmotného dlouhodobého 
majetku a všeobecného materiálu pro seniory v Klubech důchodců v Bílině. 
 
75  
Rozpočtové opatření č. 10/2020 – rozpuštění rezervy na projektové dokumentace ve výši 
290.000 Kč na zpracování položkových rozpočtů a výkazů výměr a na zpracování posudku 
atletické dráhy ZŠ Za Chlumem. 
 
76  
Rozpočtové opatření č. 12/2020 – navýšení částky na odpisy z nově pořízeného majetku 
na rok 2020 v celkové výši 16.100 Kč pro tyto příspěvkové organizace:  
a) Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 

6.400 Kč,  
b) Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 

9.700 Kč, 
na základě žádostí ředitelek základních škol. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury 
a sportu.  
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77  
Rozpočtové opatření č. 14/2020 – přesun v rámci schváleného rozpočtu z rezervy odboru 
školství, kultury a sportu na odd. § 61-71 na úhradu spoluúčasti úrazu v rámci uzavřené 
pojistné smlouvy, ve výši 2.000 Kč. 
 
78  
Rozpočtové opatření č. 16/2020 – rozpuštění rezervy na projektovou dokumentaci ve výši 
90.000 Kč na služby „Projekčně inženýrské práce – 1. stanoviště podzemních kontejnerů 
ulice Radniční“. 
 
79  
Rozpočtové opatření č. 17/2020 a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Základní školou praktická, Bílina, Kmochova 205/10, 
příspěvková organizace, jako příjemcem ve výši 6.000 Kč na uspořádání oblastních soutěží 
pro žáky se zdravotním postižením v roce 2020, na základě podané žádosti. Bude hrazeno 
z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
80  
Rozpočtové opatření č. 18/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 14.400 Kč na opravu havárie 
nákladního výtahu ve školní jídelně na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude 
hrazeno z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
81  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a společností MAS CÍNOVECKO, o. p. s., jako příjemcem, ve výši 10.000 Kč na zajištění 
provozu Krušnohorské magistrály 2019–2020, a to na zajištění a údržbu běžeckých tras 
v zimním období, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
82  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací Bílina, jako 
příjemcem na úhradu nákladů na pořádání rybářských závodů, které se konají v termínu od 
22.05.2020 do 24.05.2020, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
83  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a  jako příjemcem ve výši 15.000 Kč na úhradu nákladů vynaložených 
na obnovu turnaje Bílinská volejbalová liga v roce 2020, na základě podané žádosti. Bude 
hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
84  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Draci Bílina, z. s., jako příjemcem ve výši 30.000 Kč na projekt Bruslení pro školy 
a školky – pronájem ledové plochy a zapůjčení bruslí na zimním stadionu v Bílině na rok 
2020 s tím, že finanční prostředky budou poskytnuty místo žadateli přímo Městským 
technickým službám Bílina, příspěvkové organizaci. Bude hrazeno z rezervy sportu. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
85  
Žádost o bezplatné poskytnutí prostor Kulturního domu Fontána pro žáky třídy O. G 
Podkrušnohorského gymnázia Most, pracoviště Bílina na maturitní ples, který se bude konat 
22.02.2020, na základě žádosti , třídní učitelky této maturitní třídy.  
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86  
Bezplatné poskytnutí prostor Kulturního domu Fontána pro uskutečnění akce Bakalář 2020 
pořádanou 27.03.2020 Mateřskou školou Švabinského. 
 
87  
Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2020, dle předložených přehledů 
odpisovaného majetku, v celkové výši 841.565 Kč, takto:  
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, ve výši 

78.024 Kč,  
b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, ve výši 102.086 Kč,  
c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, ve výši 84.342 Kč,  
d) Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 

140.495 Kč,  
e) Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 

123.525 Kč,  
f) Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 

108.407 Kč,  
g) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, ve výši 104.004 Kč,  
h) Základní umělecká škola Gustava Waltera ve výši 19.805 Kč,  
i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace ve výši 80.877 Kč. 
 
88  
Uzavření rámcové smlouvy pro rok 2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou 
dle směrnice č. 1/2020 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek, na stavební práce 
„Provádění vodoinstalačních prací“ se společností TOPSERVIS Novák, s. r. o., Zahradní 
104/1, 434 01 Most. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
89  
Uzavření rámcové smlouvy pro rok 2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou 
dle směrnice č. 1/2020 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek, na stavební práce 
„Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí na odběrných plynových zařízeních“ 
se společností TOPSERVIS Novák, s. r. o., Zahradní 104/1, 434 01 Most. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
90  
Uzavření rámcové smlouvy pro rok 2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou 
dle směrnice č. 1/2020 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek, na stavební práce 
„Provádění topenářských prací“ se společností TOPSERVIS Novák, s. r. o., Zahradní 104/1, 
434 01 Most. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
91  
Uzavření rámcové smlouvy pro rok 2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou 
dle směrnice č. 1/2020 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek, na stavební práce 
„Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace“ se společností ATALIAN CZ, s. r. o., 
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, Jinonice. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
92  
Uzavření smlouvy o dílo o poskytnutí služeb pro zajištění průběžné aktualizaci dat územně 
analytických podkladů v roce 2020 v rozsahu správního území ORP Bílina mezi městem 
Bílina jako objednatelem a společnosti T-MAPY, s. r. o., jako zhotovitelem. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
93  
Podání žádosti o dotaci na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí pro rok 2020. Zároveň pověřuje Mgr. Ivu Zábojníkovou, vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, jako kontaktní osobu k podání žádosti o dotaci, změnové 
rozpočty a vyúčtování příspěvku této dotace. 
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94  
Podání žádosti o poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace na pokrytí výdajů na 
činnost vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za 
rok 2019. Zároveň pověřuje Mgr. Ivu Zábojníkovou, vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, jako kontaktní osobu k podání této žádosti. 
 
95  
Podání žádosti o dotaci na akci „Vybavení služebny a strážníků Městské policie Bílina“ 
z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek 
spolufinancování akce v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace akce. 
 
96  
Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality 2020 
Ministerstva vnitra ČR na projekt „Bílina – Víkendový pobyt a tábor odboru sociálně-právní 
ochrany dětí“ s tím, že podmínkou účasti bude i souhlas příslušného školského zařízení. 
 
97  
Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality 2020 
Ministerstva vnitra ČR na projekt „Bílina – Rozšíření městského kamerového dohlížecího 
systému o kamerový bod“. 
 
98  
Předfinancování akce „Bílina – Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 
o kamerový bod“ z rozpočtu města a financování vlastního podílu na akci ve výši minimálně 
16 % z celkových nákladů projektu v případě, že žádost o dotaci bude schválena. 
 
99  
Zachovat původní výši sazby 250 Kč/m2/rok nájemného z prostor sloužících podnikání 
v majetku města Bíliny pro rok 2020 a tuto sazbu zveřejnit. 
 
100  
Uzavření příkazní smlouvy mezi společností UnitX, s. r. o., Praha 1, jako příkazníkem 
a městem Bílina jako příkazcem, jejímž předmětem je poskytování služeb v oblasti 
odborného poradenství při realizaci projektů s vazbou na Smart Cities, ICT a pilotní projekty 
v oblasti aplikací na bázi technologie 5G. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
101  
Uzavření kupní smlouvy na pořízení osobního automobilu s pohonem CNG mezi městem 
Bílina jako kupujícím a společností OKIM, s. r. o., Havlíčkova 396, Libochovice, jako 
prodávajícím. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
102  
Žádost  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), na veřejných prostranstvích v místě trvalého bydliště žadatelky, tj. před vchodem 

  v období od 01.04.2020 do 31.10.2020. 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 těchto 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. 
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103  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-4000474/VB003, 
týkající se stavby s označením „TP – Bílina, Teplická – přeložka NN, JTH Idea“, která se 
dotkne pozemku p. č. 1666/3 v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou povinnou 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci společností GEZ spol. s r.o. se sídlem 
Varnsdorf, Bratislavská 2996, IČ: 27297438, jako stranu oprávněnou z věcného břemene. 
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. 
Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
104  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Aléská 255, Bílina, 
č. 101 o celkové výměře 48,31 m2, a č. 102 o výměře 31,60 m2, za nájemné dle platné 
směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání, tj. 250 Kč/m2/rok, a s uzavřením smlouvy 
o nájmu na dobu neurčitou. 
 
105  
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1808 o výměře 25 m2 a pozemku p. č. 1809/2 o výměře 
26 m2 v k. ú. Bílina za účelem užívání staveb umístěných na těchto pozemcích dle směrnice 
č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 
 
106  
Udělení výjimky ze směrnice č. 1/2020 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek, dle čl. 14, 
bod 1, písm. b), na akci „Oprava výměnou kamery na kamerového bodu A. Sovy“, firmě Petr 
Janouch, se sídlem Na Maninách 103, Dobrovíz. 
 
107  
Organizační řád Městského úřadu Bílina, s účinností od 11.02.2020, s úpravami dle 
požadavků členů rady města. 
 
108  
Změnu schváleného termínu konání rady města z 09.06.2020 na 10.06.2020. 
 
 

II. neschvaluje 
 
109  
Nabídku společnosti MARSH, s. r. o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, na bezplatné 
zpracování posouzení stávajících pojistných rizik majetku města Bílina. 
 
 

III. zamítá 
 
110  
Žádost  o přidělení bytu v Domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou v Bílině. 
 

IV. rozhodla 
 
111  
Vypovědět smlouvu o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti uzavřenou 
01.12.2015 mezi městem Bílina a společností RENOMIA, a. s., v souladu s čl. VIII této 
smlouvy. 
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112  
Realizovat akci na umístění stojanů na kola na Mírovém náměstí ve variantě č. 1, 
tzn. stojany s podzemní ocelovou základnou ve formě desky, typ STE 110.  
 
113  
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Provádění 
elektroinstalačních prací, revizí na elektrických zařízeních a zajišťování havarijních oprav“ je 
nabídka společnosti Stanislav Tejček, Na Výsluní 341/4, 418 01 Bílina, IČ: 432 66 134. 
Druhou v pořadí je nabídka společnosti Radovan Ptáček, Dvořákova 158, 418 04 Světec – 
Chotějovice. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
114  
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“ 2. část s názvem Úpravy a modernizace 
datové sítě – ZŠ Lidická, 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 AUTOCONT, a. s., Ostrava, 
Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, IČ 04308697. Druhou nejvýhodnější 
nabídkou je nabídka společnosti IPSEN, s. r. o., Most–Vtelno, Ke Kostelu 66, IČ 28752082. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
115  
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“ 2. část s názvem Úpravy 
a modernizace datové sítě - ZŠ Za Chlumem, která je součástí projektu „ZŠ Za Chlumem, 
odborná učebna a bezbariérové řešení školy“ vedeným pod registračním číslem 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008936, je nabídka společnosti AUTOCONT, a. s., Ostrava, 
Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, IČ 04308697. Druhou nejvýhodnější 
nabídkou je nabídka společnosti IPSEN, s. r. o., Most–Vtelno, Ke Kostelu 66, IČ 28752082. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
116  
Zúčastnit se elektronické dražby konané dne 27.02.2020, týkající se výkupu pozemku 
p. č. 1068, včetně budovy č. p. 91 v k. ú. Bílina, za maximální cenu stanovenou znaleckým 
posudkem. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
 

 
117  
S udělením výjimky pro poskytnutí finančního příspěvku z Programu podpory celoroční 
činnosti sportovních spolků ve městě Bílina pro ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílina 
na rok 2020, na základě podané žádosti. 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 

118  
Rozpočtové opatření č. 9/2020 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic 
o 3.059.000 Kč z přebytku hospodaření města na dokončení financování akcí:  
a) 19-02 „DDM – zateplení fasády, revitalizace včetně sanace“ ve výši 938,000 Kč, 
b) 19-10 „Rekonstrukce ulic Zámecká a Komenského“ ve výši 1.982.000 Kč,  
c) 19-01 „Rekonstrukce zařízení kotelny ZŠ Lidická“ ve výši 139.000 Kč. 
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119  
Rozpočtové opatření č. 11/2020 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče 
ve výši 1.924.000 Kč na kalendářní rok 2020. 
 
120  
Rozpočtové opatření č. 15/2020 – navýšení rozpočtu Základní školy, Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 524.000 Kč na mzdové náklady 
na sociální pracovníky. Bude hrazeno z přebytku hospodaření. 
 
121  
Rozpočtové opatření č. 19/2020 – navýšení rozpočtu odboru správních a vnitřních věcí 
o částku 2.769.400 Kč přijetím neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 
2020. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina 
v roce 2020. 
 
122  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Lidická Bílina, 
pobočný spolek, jako příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě 
podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
123  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem AKB GYM BÍLINA, z. s., jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
124  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 110.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s., jako 
příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
125  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 380.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., jako příjemcem 
na podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
126  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem SK Velosport team Bílina, z. s., jako příjemcem 
na podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
127  
Finanční příspěvek z programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem Tělocvičná jednota Sokol Bílina jako příjemcem 
na podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
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128  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 265.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA, z. s., 
jako příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
129  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 96.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem „SanDoMon Bílina“ z. s., jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
130  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílina jako 
příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
131  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 97.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem „PRO-AKTIV, z. s.“ jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
132  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 27.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina jako příjemcem na 
podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
133  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 380.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s., jako příjemcem na 
podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
134  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem Klub rybolovné techniky Bílina, z. s., jako příjemcem 
na podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
135  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.400.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Fotbalový klub Bílina, z. s., jako příjemcem 
na podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
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136  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem Foosball Severní Čechy, z. s., jako příjemcem 
na podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
137  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.100.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Atletický klub Bílina jako příjemcem 
na podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
138  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.650.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Draci Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
139  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem SK FAVORIT Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu 
činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
140  
Finanční příspěvek z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 350.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spolkem SK Bílina, z. s., jako příjemcem na podporu činnosti 
příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
141  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem Pure Music, z. s., jako příjemcem ve výši 50.000 Kč na náklady spojené 
s konáním akce „15. International Roots & Blues festival“ v roce 2020 v Bílině, na základě 
podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
142  
Uzavření dohody o poskytnutí Seniorpasu Kulturního centra Bílina mezi městem Bílina 
a obcí Hrobčice, jejímž předmětem je kulturní spolupráce spočívající v poskytování 
seniorpasů obyvatelům obce Hrobčice, s podílem této obce na úhradě 50 % vstupného. 
Podpisem dohody doporučuje pověřit starostku města. 
 
143  
Uzavření dohody o poskytnutí Seniorpasu Kulturního centra Bílina mezi městem Bílina 
a městem Ledvice, jejímž předmětem je kulturní spolupráce spočívající v poskytování 
seniorpasů obyvatelům města Ledvice, s podílem tohoto města na úhradě 50 % vstupného. 
Podpisem dohody doporučuje pověřit starostku města. 
 
144  
Uzavření dodatku č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a městysem 
Hostomice, jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské 
policie Bílina. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města. 
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145  
Uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí 
Kostomlaty pod Milešovkou, jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem 
úkolů Městské policie Bílina. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města. 
 
146  
Uzavření dodatku č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí Světec, 
jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské policie Bílina. 
Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města. 
 
147  
Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí Bžany, 
jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské policie Bílina. 
Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města. 
 
148  
Uzavření dodatku č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí Ohníč, 
jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské policie Bílina. 
Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města. 
 
149  
Uzavření dodatku č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí 
Hrobčice, jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské 
policie Bílina. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města. 
 
150  
Uzavření dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a městem 
Ledvice, jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské 
policie Bílina. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města. 
 
151  
Uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bílina a obcí 
Měrunice, jehož předmětem je úprava výše nákladů spojených s výkonem úkolů Městské 
policie Bílina. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města. 
 
152  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb mezi 
Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace 
ve výši 2.769.400 Kč. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou 
službou Bílina v roce 2020. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
153  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2020 
do 31.12.2020 mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., v Bílině jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
154  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Českou spořitelnou, a. s., na zhodnocení volných 
finančních prostředků města Bíliny ve výši 100.000.000 Kč formou spořícího účtu, 
s úrokovou sazbou 1,25 % p. a. 
 
155  
Zakoupení 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. 
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156  
Využití 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 o finančním leasingu na 5 let. 
 
157  
Záměr prodeje pozemku p. č. 140/3 o výměře 26 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, 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. 
 
158  
Prodej pozemku p. č. 1683/98 o výměře 348 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba 
č. p. 555, Teplické předměstí, Teplická 555, Bílina, za kupní cenu dle obálkové metody. 
Cena nemovitosti bude navýšena o náklady spojené s prodejem nemovitosti. 
 
159  
Záměr výkupu spoluvlastnického podílu o velikosti 647/61200 na pozemku p. č. 1638 v k. ú. 
Bílina, jehož součástí je bytový dům č. p. 752, 753, 754, 755, 756. 
 
160  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností Lesy Sever, 
s. r. o., jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 766/1 o výměře 
7 766 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 774 o výměře 2 621 m2 v k. ú. Bílina, za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 3421-011/2019 AC-OC zhotoveného Radkem 
Trončinským, Masarykova 124/204, 400 01 Ústí nad Labem, ve výši 100 Kč/m2, kupní cena 
bude navýšena o náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, a tj. celkem 1.040.700 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
161  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a společností Lesy Sever, 
s. r. o., jako prodávajícím, kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 784/4 o výměře 
94 m2 v k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 784/1 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 804/7 
o výměře 364 m2 v k. ú. Bílina odděleného z pozemku 804/5 v k. ú. Bílina na základě 
geometrického plánu č. 3037-27/2018 vyhotoveného panem Jakubem Charvátem, Razice 
56, Hrobčice, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 3354-078/2018 
AC-OC vyhotoveného Radkem Trončinským, Masarykova 124/204, 400 01 Ústí nad Labem, 
ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem 183.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
162  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 115.246 Kč za nezaplacené 
zbylé dlužné nájemné z důvodu ukončeného dědického řízení. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
163  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 1729/14 v k. ú. Bílina. 
 
164  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 1636/254 o výměře 24 m2 v k. ú. Bílina, 
neboť vlastníkem stavby č. e. 772, jež je součástí pozemku, je město Bílina. 
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VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
165  
Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky Bílina 
za rok 2019. 
 
166  
Dotazy členky zastupitelstva města, Ing. Lucie Ječmenové, z 28.11.2019, včetně odpovědí 
na jednotlivé dotazy. 
 
167  
Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina zpracovaný v rámci projektu „Tvorba 
strategických dokumentů města Bílina“ (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/ 
0.0/0.0/16_058/0007420), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 
 
 

IX. stahuje z programu 
 
168  
Žádost o prodej pozemku p. č. 1634/2 v k. ú. Bílina, části pozemku 
p. č. 1636/1 v k. ú. Bílina a části pozemku p. č. 1636/12 v k. ú. Bílina. 
 
169  
Návrhy na uzavření smlouvy o nájmu volných bytových jednotek. 
 
 

X. bere na vědomí 
 

170  
Návrh nařízení města Bílina, kterým by se, pro účely organizování dopravy na území města, 
vyhradily oblasti s placeným stáním. 
 
171  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden–
prosinec 2019 a plnění příjmů za toto období. 
 
172  
Vyhodnocení dotazníkového šetření, včetně návrhu dalších kroků, k realizaci osázení 
truhlíků na budovách na Mírovém náměstí. 
 
173  
Výsledky hlasování per rollam komise pro místní média o návrhu úpravy loga města Bílina 
v rámci projektu „5G pro 5 měst“. 
 
174  
Výroční zprávu o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019. 
 
175  
Vyhodnocení ankety na výběr loga „Smart 5G město“ a na základě výsledků ankety rozhodla 
používat logo č. 2. 
 
176  
Zprávu vedoucího odboru stavebního úřadu a životního prostředí o plnění úkolu „Vybudování 
zdroje pitné vody na pozemku města pod Bořní v Bílině“.  
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177  
Informace o provedených kontrolách obecního živnostenského úřadu v roce 2019. 
 
178  
Informaci o proběhlé elektronické dražbě z 23.01.2020 o výkupu pozemku p. č. 1071/1, 
včetně budovy č. p. 90 v k. ú. Bílina. 
 
179  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy chodníků dle plánů investic pro rok 2020.  
 
180  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina. 
 
181  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 
 
182  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
183  
Plnění úkolu ze zápisu rady města odborem sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
184  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 
 
185  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 
 
186  
Plnění úkolů ze zápisu rady města – komise pro rozvoj a vize. 
 
187  
Plnění úkolů ze zápisu rady města – komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. 
 
188  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 
 
189  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 20.01.2020. 
 
190  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize konané z 13.01.2020. 
 
191  
Zápis z jednání školské komise z 15.01.2020. 
 
192  
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 15.01.2020. 
 
193  
Zápisy z jednání sportovní komise z 13.01.2020 a z 03.02.2020. 
 
194  
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 13.01.2020. 
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XI. nezaujala stanovisko 
 
 
195  
K poskytnutí finančního příspěvku z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků 
ve městě Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Sportclub Bílina, z. s., jako příjemcem na 
podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti.  
 
196  
K poskytnutí finančního příspěvku z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků 
ve městě Bílina a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.100.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem SK HC Draci Bílina, z. s., jako 
příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané žádosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


