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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení ze 7. schůze v roce 2020, 
konané 31. března 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. revokuje 
 
303  
Usnesení rady města č. 1561 z 17.12.2020, kterým rozhodla připravit zadávací řízení 
na rekonstrukci splaškové kanalizace podle varianty č. 1 – studie tlakové kanalizace s tím, 
že příprava zadávacího řízení bude realizována po schválení plánovaného rozpočtu investic 
na rok 2020, viz usnesení č. 324. 
 

II. schvaluje  
 
304  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Mateřskou školou Bílina, Síbova 332, 
příspěvková organizace, IČ: 63788179, se sídlem v Bílině, ul. Síbova 332, PSČ 418 01, 
na čističku vzduchu SHARP KC-D60EU-W, výrobní číslo 22194 v celkové pořizovací 
hodnotě 13.990 Kč a dále na sušičku prádla Electrolux, v celkové pořizovací hodnotě 15.990 
Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá z důvodu prevence před nákazou koronavirem, na dobu 
určitou, s účinností od 18.03.2020, po dobu trvání nouzového stavu. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
305  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Mateřskou školou Bílina, Čapkova 869, 
příspěvková organizace, IČ: 63788241, se sídlem v Bílině, ul. Čapkova 869, PSČ 418 01, 
na čističku vzduchu SHARP KC-D60EU-W, výrobní číslo 22192 v celkové pořizovací 
hodnotě 13.990 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá z důvodu prevence před nákazou 
koronavirem, s účinností od 18.03.2020, po dobu trvání nouzového stavu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
306  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a MUDr. Yaserem Karnoubem, 
IČ: 66112451, se sídlem v Bílině, ul. Za Chlumem 814, PSČ 418 01, na čističku vzduchu 
SHARP KC-D60EU-W, výrobní číslo 22310, 22313 v pořizovací hodnotě 13.990 Kč/kus, 
v celkové výši za 2 kusy 27.980 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá z důvodu prevence před 
nákazou koronavirem, s účinností od 18.03.2020, po dobu trvání nouzového stavu. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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307  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a LÉKÁRNOU NA TEPLICKÉM 
PŘEDMĚSTÍ, s. r. o., IČ: 25454021, se sídlem v Teplicích, ul. Bořivojova č.p. 3130, PSČ 415 
01, na čističku vzduchu SHARP KC-D60EU-W, výrobní číslo 22341 v celkové pořizovací 
hodnotě 13.990 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá z důvodu prevence před nákazou 
koronavirem, s účinností od 18.03.2020, po dobu trvání nouzového stavu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
308  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Mateřskou školou Bílina, Maxe 
Švabinského 664, příspěvková organizace, IČ: 70200467, se sídlem v Bílině, ul. Maxe 
Švabinského 664, PSČ 418 01, na čističku vzduchu SHARP KC-D60EU-W, výrobní číslo 
22206 v celkové pořizovací hodnotě 13.990 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá z důvodu 
prevence před nákazou koronavirem, s účinností od 18.03.2020, po dobu trvání nouzového 
stavu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
309  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Domem dětí a mládeže Bílina, 
příspěvková organizace, IČ: 47767057, se sídlem v Bílině, ul. Havířská 529/10, PSČ 418 01, 
na čističku vzduchu SHARP KC-D60EU-W, výrobní číslo 22334 v celkové pořizovací 
hodnotě 13.990 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá z důvodu prevence před nákazou 
koronavirem, s účinností od 18.03.2020, po dobu trvání nouzového stavu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
310  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, 
s. r. o., IČ: 61325422, se sídlem v Bílině, ul. Pražská 206/95, PSČ 418 01, na čističku 
vzduchu SHARP KC-D60EU-W, výrobní číslo 22326, 22327, 22328 v pořizovací hodnotě 
13.990 Kč/kus v celkové výši za 3 kusy 41.970 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá z důvodu 
prevence před nákazou koronavirem, s účinností od 18.03.2020, po dobu trvání nouzového 
stavu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
311  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a Městskými technickými službami Bílina, 
příspěvková organizace, IČ: 70885222, se sídlem v Bílině, ul. Teplická 899, PSČ 418 01, 
na čističku vzduchu SHARP KC-D60EU-W, výrobní číslo 22340 v celkové pořizovací 
hodnotě 13.990 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá z důvodu prevence před nákazou 
koronavirem, s účinností od 18.03.2020, po dobu trvání nouzového stavu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
312  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a MUDr. Jaroslavem Čermákem, 
IČ: 70222711, se sídlem v Bílině, ul. Za Chlumem 733, PSČ 418 01, na čističku vzduchu 
SHARP KC-D60EU-W, výrobní číslo 22345 v celkové pořizovací hodnotě 13.990 Kč. 
Smlouva o výpůjčce se uzavírá z důvodu prevence před nákazou koronavirem, s účinností 
od 18.03.2020, po dobu trvání nouzového stavu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města.  
 
313  
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina a MUDr. Sédégnanem Florentem 
Natabou, IČ: 05209510, se sídlem v Bílině, ul. Sídliště u Nového nádraží 919, PSČ 418 01, 
na čističku vzduchu SHARP KC-D60EU-W, výrobní číslo 22343 v celkové pořizovací 
hodnotě 13.990 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá z důvodu prevence před nákazou 
koronavirem, s účinností od 18.03.2020, po dobu trvání nouzového stavu. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
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314  
Směrnici č. 1/2020 – Poskytování placených služeb Městských technických služeb Bílina, 
s účinností od 01.04.2020, dle předloženého návrhu. 
 
315  
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 z prostor sloužících 
podnikání. 
 
316  
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností T-MAPY, 
s. r. o., Hradec Králové, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování „5. úplné 
aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Bílina“ v rozsahu 
zpracování podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje území a Rozboru udržitelného rozvoje 
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
317  
Uzavření smlouvy o užití státního mapového díla v digitální podobě mezi městem Bílina jako 
nabyvatelem a Českým zeměměřickým a katastrálním úřadem, jejímž předmětem 
je oprávnění k výkonu práva užít data ve formě digitálního produktu – základní mapy ČR 
1 : 10 000. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
318  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 49.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Bílina jako 
příjemcem, na provoz spolku. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
319  
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy 
Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, dle ust. § 102, odst. 2, písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení 
§ 166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, 
dle předloženého návrhu a ukládá vedoucí odboru školství, kultury a sportu zveřejnit 
oznámení o konání konkursu na úřední desce města Bíliny, v periodickém tisku 
a na webových stránkách Ústeckého kraje. 
 
 

III. souhlasí 
 
320  
Se zadávací dokumentací na zakoupení multifunkčního vozidla pro Městské technické 
služby Bílina, s úpravami dle připomínek členů rady města. 
 
321  
S využitím finančního daru od společnosti Severočeské doly, a. s., na vybudování 
volnočasové plochy před centrální školní jídelnou v ulici Nábřeží. 
 
 

IV. rozhodla 
 
322  
Zrušit tradiční bílinský jarmark, který se měl uskutečnit 2. května 2020, a to z důvodu 
vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob na území ČR. 
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323  
Vypsat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Snížení energetické náročnosti 
bytových domů – Újezd 5. května – č. p. 270 + č. p. 271 a č. p. 268 + č. p. 269 – Bílina“ 
zadávanou na části ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. ZZVZ, s úpravami 
dle požadavků členů rady města. Související projekty s názvem „Snížení energetické 
náročnosti bytového domu čp. 270 a 271 v Bílině“ s registračním číslem 
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011362 a „Snížení energetické náročnosti bytového domu 
č. p. 268 + č. p. 269 v Bílině“ s registračním číslem CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011361 jsou 
spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu. 
 
324  
Připravit zadávací řízení na rekonstrukci splaškové kanalizace v areálu Hornické nemocnice 
s poliklinikou podle varianty číslo 2 – rekonstrukce stávající gravitační kanalizace, a to na 
základě předložených posudků odborných firem na obě navržené varianty rekonstrukce 
kanalizace. 
 

V. pověřuje 
 
325  
Vedoucí odboru školství, kultury a sportu vyžádáním delegování jednotlivých zástupců 
do konkursních komisí ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, v platném znění a zároveň ji ukládá připravit návrh na jmenování 
konkursní komise. 
 

VI. stahuje z programu 
 
326  
Rozpočtové opatření č. 31/2020 – rozpuštění rezervy na DINA ve výši 52.000 Kč na stavební 
práce s názvem „Označení provozoven klenotnictví a cukrárny na Mírovém náměstí“, 
z důvodu nutnosti konzultace řešení s orgánem státní památkové péče. 
 
 

VII. bere na vědomí 
 
327  
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, probíhajících a dokončených výkopových prací (havárií) a vydání povolení 
k výkopovým pracím na území města Bíliny. 
 
328  
Informaci vedoucí finančního odboru o možnostech posunutí splatnosti místních poplatků 
či promíjení místních poplatků v období nouzového stavu. 
 
329  
Soupis realizovaných akcí z finančního daru poskytovaného od Severočeských dolů, a. s., 
v období let 2016–2019. 
 
330  
Informaci vedoucí odboru nemovitostí a investic o přípravě výzvy k podání nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice zemědělské 
stavby, B. Němcové, Bílina“. 
 
331  
Informaci vedoucí odboru nemovitostí a investic o přípravě výzvy k podání nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice technického 
objektu olejového hospodářství, Bílina“. 
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332  
Informace o problematice spojené s kácením při realizaci akce „Napojení komunikace Bílina 
– Kostomlaty, II. etapa“, a zároveň souhlasí s návrhem postupu odboru nemovitostí 
a investic. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


