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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 10. schůze v roce 2020, 
konané 21. dubna 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. ukládá 
 
340  
Odboru nemovitostí a investic zhotovení znaleckého posudku na určení peněžité náhrady 
za budoucí služebnost na pozemku p. č. 236 v k. ú. Bílina a na pozemku p. č. 256 v k. ú 
Bílina. 
 

II. revokuje  
 
341  
Usnesení rady města č. 220 z 10.03.2020, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 37.800 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a panem Janem Novým jako příjemcem na pronájem ledové plochy na zimním stadionu 
v Bílině při pořádání akce Bílinský charitativní Březňák cup 2020 – 3. ročník, který 
se uskuteční v Bílině. 
 
342  
Usnesení rady města č. 1138 z 27.08.2019, kterým projednala a doporučila zastupitelstvu 
města schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina, jako prodávajícím,  

, jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy byl 
prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/76 o výměre 29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, z důvodu 
úmrtí žadatele . 
 

III. schvaluje 
 
343  
Rozpočtové opatření č. 29/2020 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče 
ve výši 4.000 Kč na kalendářní rok 2020. 
 
344  
Rozpočtové opatření č. 33/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 15.000 Kč na opravu havárie bojleru 
na základě žádosti ředitelky organizace. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury 
a sportu. 
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345  
Rozpočtové opatření č. 34/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 10.000 Kč na úhradu spoluúčasti úrazů 
žáků ZŠ. 
 
346  
Rozpočtového opatření č. 36/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 10.000 Kč, z odd., § 43-39 (dávky 
pěstounské péče), položky 5011 (platy zaměstnanců) do odd., § 43-57 (domovy pro seniory), 
položky 5339 (příspěvky organizacím). 
 
347  
Rozpočtové opatření č. 37/2020 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, 
příspěvková organizace, o první část průtokové dotace z MPSV na realizaci projektu 
„Příměstské tábory DDM Bílina” ve výši 269.082,75 Kč, na základě žádosti ředitelky domu 
dětí a mládeže. 
 
348  
Rozpočtové opatření č. 39/2020 – navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši 24.000 Kč na uskutečněný výjezd na lyžařský 
výcvik v termínu 07.–14.03.2020 na základě žádosti ředitelky školy. Bude hrazeno z rezervy 
pro školy v přírodě a lyžařské výcviky. 
 
349  
Rozpočtové opatření č. 40/2020 – navýšení rozpočtu organizaci Základní škola Bílina, 
Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace ve výši 200.000 Kč na část 
spoluúčasti k projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“, v rámci 
Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Bude hrazeno přesunem 
ze schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic. 
 
350  
Rozpočtové opatření č. 41/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 50.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru dotací a projektů na aktualizaci projektové dokumentace 
a zajištění inženýringu projektu Revitalizace lázeňského parku Kyselka. 
 
351  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a panem Františkem Janákem jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na nákup povinného 
bezpečnostního oblečení pro členy oddílu Českého svazu silového trojboje v roce 2020. 
Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
352  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Pohádkový les Bílina, z. s., jako příjemcem na činnost spolku 
spojenou s údržbou soch v Pohádkovém lese v roce 2020, na základě podané žádosti. Bude 
hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
353  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a SPOLKEM PŘÁTEL MODELOVÉ ŽELEZNICE BÍLINA BiMo Bílinské 
moduly jako příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 2020, na základě podané 
žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
354  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Bílinská přírodovědná společnost, z. s., jako příjemcem 
na přípravu dětí na přírodovědné soutěže v rámci činnosti přírodovědně turistického oddílu 
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Bílinské sojky v roce 2020, na základě žádosti předsedy spolku. Bude hrazeno z rezervy 
kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
355  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a spolkem Bílinská přírodovědná společnost, z. s., jako příjemcem 
na monitoring a podporu hnízdění ptáků v okolí města Bíliny v roce 2020, na základě žádosti 
spolku Bílinská přírodovědná společnost, z. s. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
356  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Bílinská přírodovědná společnost, z. s., jako příjemcem 
na budování a údržbu naučných a turistických stezek v okolí města Bíliny v roce 2020, 
na základě žádosti spolku Bílinská přírodovědná společnost, z. s. Bude hrazeno z rezervy 
kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
357  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 37.800 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a panem Janem Novým jako příjemcem na pořádání akce Bílinský 
charitativní Březňák cup 2020 – 3. ročník, která se uskuteční 17.10.2020 v Bílině, na základě 
podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
358  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  

 jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem pozemku p. č. 1808 
o výměře 25 m2 a p. č. 1809/2 o výměře 26 m2, vše v k. ú. Bílina za cenu dle směrnice 
č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 25 Kč/m2/rok, 
tj. 1.275 Kč/rok. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
359  
Zveřejnění záměru pronájmu části střešní plochy objektu na adrese Mírové náměstí 
č. p. 47/6 a objektu na adrese Sídliště Za Chlumem č. p. 751 Bílina za účelem umístění 
zařízení pro příjem a vysílání bezdrátového internetu za nájemné stanovené dle výše cen 
obvyklých.  
 
360  
Ukončení smlouvy č. 598 o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené 30.03.2015 mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem a  jako nájemcem, výpovědí 
ze strany nájemce k 30.06.2020. Předmětem nájmu jsou prostory na adrese Mírové náměstí 
46, Bílina o celkové výměře 183,96 m2. 
 
361  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Mírové náměstí 46, 
Bílina 418 01 o celkové výměře 183,96 m2 pro využití jako provozovna. 
 
362  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 1.849 Kč 
za nezaplacené zbylé dlužné nájemné z důvodu ukončeného dědického řízení dle § 154 
odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
 
363  
Uzavření smlouvy o vypořádání závazků na výkon technického dozoru stavebníka na akci 
Zateplení a sanace spodní stavby objektu Domu dětí a mládeže mezi městem Bílina 
a společností DIOMONTA, s. r. o., Praha, z důvodu uveřejnění smlouvy včetně přílohy 
v registru smluv. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
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364  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené 22.07.2019 na provedení stavebních prací 
„Zateplení objektu a sanace spodní stavby DDM Bílina – Havířská 529/10“ mezi městem 
Bílina jako objednatelem a společností ABS – stavební společnost, s. r. o., Náměstí 4/2, 
Chudeřice, 418 01 Bílina, IČ: 445 64 139 jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 1 
je snížení ceny za provedení díla o hodnotu změny závazku (hodnota méněprací) o částku 
71.940 Kč bez DPH (87.047,40 Kč vč. DPH), kdy cena za provedení díla podle rozpočtu je 
7.678.047,97 Kč bez DPH (9.290.438,04 Kč vč. DPH). Podpisem dodatku ke smlouvě o dílo 
pověřuje starostku města. 
 
365  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené 24.02.2020, na provedení stavebních 
prací „Rekonstrukce budovy základní školy Lidická” mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností IPSEN, s r. o., Ke Kostelu 66, 434 01 Most, IČO: 28752082, jako zhotovitelem. 
Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny za provedení díla o hodnotu změny závazku 
(hodnota víceprací) o částku ve výši 8.698,55 Kč bez DPH (10.525,25 Kč vč. DPH). 
Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
366  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené 24.02.2020, na provedení stavebních 
prací „Rekonstrukce budovy základní školy Za Chlumem” mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností IPSEN, s r. o., Ke Kostelu 66, 434 01 Most, IČO: 28752082, jako 
zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny za provedení díla o hodnotu změny 
závazku (hodnota víceprací) o částku ve výši 40.268,10 Kč bez DPH (48.724,40 Kč 
vč. DPH). Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
367  
Uzavření dodatku č. 1 smlouvy na služby mezi městem Bílina jako uživatelem a společností 
Moore Czech Republic, s. r. o. (dříve BDO Advisory, s. r. o.), Karolínská 661/4, 186 00 Praha 
8 Karlín, jako poskytovatelem. Předmětem dodatku smlouvy je přidání Městských 
technických služeb Bílina do seznamu organizací, pro které je vykonávána funkce 
pověřence, která zvýší cenu za tuto službu z 3 333,33 Kč bez DPH na 3 733,33 Kč bez DPH, 
tj. o 400 Kč bez DPH za měsíc. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
368  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené 30.03.2020 mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností AUTOCONT, a. s., jako zhotovitelem v rámci projektu 
„ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy“ – část 2. Úpravy a modernizace 
datové sítě ZŠ Lidická. Předmětem dodatku je navýšení rozpočtu o 8.379 Kč bez DPH, 
tj.10.138,59 Kč vč. DPH na pořízení centrálního přepínače. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města.  

 
369  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností AUTOCONT, a. s., jako zhotovitelem uzavřené dne 28.03.2020 v rámci 
projektu „ZŠ Za Chlumem, odborná učebna a bezbariérové řešení školy“ – část 2. Úpravy 
a modernizace datové sítě ZŠ Za Chlumem. Předmětem dodatku je navýšení rozpočtu 
o částku ve výši 97.110 Kč bez DPH, tj. 117.503,10 Kč vč. DPH na pořízení centrálního 
přepínače a síťového bezpečnostního prvku – firewallu. Podpisem dodatku č. 1 pověřuje 
starostku města.  
 
370  
Zapojení Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, jako 
partnera s finančním příspěvkem do Operačního programu potravinové a materiální pomoci 
v rámci výzvy Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi VI a zároveň schvaluje 
uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Ústeckým krajem jako 
příjemcem dotace a Mateřskou školou Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková 
organizace, jako partnerem projektu. Podpisem smlouvy pověřuje ředitelku školy. 
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371  
Úpravu platu Mgr. Bc. Marii Sechovcové, ředitelce Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, 
okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Barboře Schneiderové, ředitelce Základní školy, 
Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Dagmar Axamitové, 
ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, Ing. Bc. 
Ladislavě Pěchové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková 
organizace, paní Lence Zlatohlávkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, 
příspěvková organizace, Bc. Zdeňce Heinrichové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Síbova 
332, příspěvková organizace Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava 
Waltera, Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, Bc. Andree Sentenské, 
ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, s účinností 
od 01.05.2020, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády 
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, dle návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 
 
372  
Hospodářský výsledek Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, za rok 2017 
v celkové výši 160.447 Kč a přidělení této částky do rezervního fondu příspěvkové 
organizace.  
 
373  
Účetní závěrku k 31.12.2019 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 Bílina, příspěvková organizace,  
i) Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, 
včetně rozdělení hospodářského výsledku do fondů dle návrhů ředitelek a ředitele 
příspěvkových organizací. 
 
374  
Účetní závěrku příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina, příspěvková 
organizace, k 31.12. 2019, včetně rozdělení hospodářského výsledku do fondů, dle návrhu 
ředitelky Městských technických služeb Bílina, a to do fondu odměn 500.000 Kč 
a do rezervního fondu 1.919.344,51 Kč. 
 
375  
Uzavření dodatku ke smlouvě o přímém bankovnictví s identifikačním číslem 124267057, 
mezi městem Bílina a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp 969, Praha 1, 
114 07, IČO 45317054, kdy předmětem dodatku je ustanovení, na základě kterého nebudou 
do 28.02.2021 účtovány ceny za internetové bankovnictví Profibanka. Podpisem dodatku 
pověřuje starostku města. 
 
376  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 22.11.2019 uzavřené mezi městem Bílina 
jako půjčitelem a spolkem Pohádkový les Bílina, z. s., jako vypůjčitelem, jehož předmětem 
je umístění nově pořízeného mobiliáře a dřevěných plastik v areálu pohádkového lesa 
na p. č. 2889/1 a p. č. 88/13 v k. ú. Bílina. Dodatek č. 1 se uzavírá na dobu určitou, a to ode 
dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, po dobu pěti let. Podpisem 
dodatku pověřuje starostku města. 
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377  
Podání žádosti o dotaci Ministerstva vnitra ČR z programu Účelové investiční dotace pro 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2021 na pořízení cisternové automobilové 
stříkačky pro JSDH Bílina. 
 
378  
Právní jednání starostky dle § 41 dost. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spočívající 
v uzavření  
a) smlouvy darovací, která byla podepsána 09.04.2020 mezi městem Bílina jako 

obdarovaným a organizací Člověk v tísni, o. p. s., jako dárcem. Předmětem smlouvy 
je poskytnutí 300 ks respirátorů FFP2/N95,  

b) darovací smlouvy, která byla podepsána mezi městem Bílina a společností Bohemia 
Healing Marienbad Waters, a. s. Předmětem smlouvy je poskytnutí 1140 ks 0,5 l lahví 
a 504 ks 1 l lahví Bílinské kyselky,  

c) darovací smlouvy, která byla podepsána 09.04.2020 mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a společností KONE Industrial - koncern, s. r. o., jako dárcem. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí 150 ks ochranných gumových rukavic.  

d) potvrzení o přijetí daru, které bylo podepsáno 06.04.2020 mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a společností ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice, jako dárcem. Předmětem 
daru je 40 litrů dezinfekce.  

Rada města zároveň souhlasí s podmínkami ve smlouvách a v potvrzení uvedenými. 
 
379  
Rozšíření místa pro konání svatebních obřadů ve venkovním prostoru „lázeňský altánek“ 
na Kyselce na parc. č. 1950, s účinností dnem schválení do odvolání. 
 
 

IV. souhlasí 
 
380  
S distribucí osobních ochranných pomůcek občanům města zdarma, v souladu s principem 
společenské úsluhy ve smyslu § 2055, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, při níž nedochází k uzavírání darovací smlouvy, a to z důvodu 
minimalizace dopadů pandemie COVID-19 na občany města a zdravotnická zařízení 
v regionu. Počet poskytnutých osobních ochranných prostředků vychází z aktuální potřeby 
související s pokračováním pandemie. Osobní ochranné prostředky budou poskytovány 
v minimálním počtu 3 ks látkových roušek na občana a 0,5 litru dezinfekce na ruce na jednu 
domácnost. Evidence rozdělení distribuce zakoupených či darovaných osobních ochranných 
prostředků zajišťuje kancelář úřadu na základě formuláře na webových stránkách města, 
případně vyplněných formulářů občany města Bílina. 
 
381  
S návrhem ředitelky Městských technických služeb Bílina na odprodej stroje na úpravu 
ledové plochy zn. Zamboni, model 520 z roku 1994, s využitím zprostředkovatelské firmy 
VeaCom, s. r. o., formou internetové aukce, s vyvolávací cenou 75.000 Kč. 
 
382  
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 2020/2021 za předpokladu, že toto zvýšení není na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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 
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383  
S pokračováním činnosti dvou přípravných tříd ve školním roce 2020/2021 v Základní škole, 
Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením 
§ 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zároveň pověřuje vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu požádat, jako zřizovatel, Krajský úřad Ústeckého kraje 
o souhlas s pokračováním činnosti těchto přípravných tříd. 
 
 

V. zamítá 
 
384  
Žádost společnosti HIPODROM MOST, a. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
50.000 Kč na dostihový den – Jarní cena klisen, který se koná 02.05.2020. 
 
 

VI. rozhodla 
 
385  
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, 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 s názvem „Demolice technického objektu olejového 
hospodářství, Bílina“. 
 
386  
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 „Vybudování chodníku v ulici Mostecká – od hřbitova“, s úpravami 
dle požadavků členů rady města. 
 
387  
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, 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 s názvem „Demolice zemědělské stavby, B. Němcové, 
Bílina“. 
 
388  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávanou 
ve smyslu §27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, s názvem 
„Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Za Chlumem, Bílina“ je nabídka společnosti NATURTEP, 
s. r. o., IČ: 27347311. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
389  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zadávanou ve smyslu 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Ostraha majetku 
v areálu Lázně Kyselka, Koupaliště Kyselka, Minigolfu a Letního kina na Kyselce v Bílině“ 
je nabídka společnosti: Společnost pro ostrahu Lázní Kyselka, zastoupena vedoucím 
účastníkem firmou BLESK Servis, s. r. o., IČ: 27607429 a dále členy společnosti: JE servis, 
s. r. o., IČ: 04432851 a MustangCrew, s. r. o., IČ: 08115281. Druhou v pořadí je nabídka 
účastníka HENIG – security servis, s. r. o., 5. května 797/20, 470 01 Česká Lípa, 
IČ: 14866684. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
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390  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu §27 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava ploch u garáží 
hromadného stání v ulici Čapkova – vrchní patro“ je nabídka společnosti PETROM STAVBY, 
a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČ: 267 696 11. Druhou v pořadí je nabídka 
společnosti ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČ: 284 204 03. Zároveň 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
391  
Svěřit starostce města pravomoc rozhodování záležitostí patřící do samostatné působnosti 
obce, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spočívající v uzavírání 
darovacích smluv, jejichž předmětem je poskytování darů fyzickými a právnickými osobami 
v rámci prevence šíření koronaviru. Zároveň ukládá starostce pravidelně předkládat přehled 
těchto uzavřených smluv. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
392  
Rozpočtové opatření č. 4/2020 – navýšení rozpočtu Městským technickým službám Bílina 
ve výši 3.750.000 Kč na navýšení mezd dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 300/2019 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
393  
Rozpočtové opatření č. 42/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví a z odboru nemovitostí a investic, v celkové 
výši 1.193.000 Kč, na náklady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., spojené s pandemií 
COVID-19.  

 
394  
Rozpočtové opatření č. 44/2020 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o částku ve výši 2.913.260 Kč přijetím neinvestiční dotace z MPSV ČR na výkon sociální 
práce v roce 2020. 
 
395  
Rozpočtové opatření č. 43/2020 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o částku ve výši 300.000 Kč přijetím neinvestiční dotace z programu Úřadu vlády ČR 
Podpora terénní práce v roce 2020. 
 
396  
Rozpočtové opatření č. 45/2020 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o částku ve výši 2.163.150 Kč přijetím první splátky neinvestiční dotace MPSV ČR na činnost 
sociálně – právní ochrany dětí v roce 2020. 
 
397  
Nezájem o nákup akcií společnosti Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., 
od jednotlivých akcionářů, města Meziboří, Varnsdorfu, Žatce a Děčína. Podpisem 
prohlášení doporučuje pověřit starostku města. 
 
398  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 120.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Pohádkový les Bílina, z. s., jako příjemcem na akci 
Řezbářský plenér 2020, který se uskuteční od 17.09.2020 do 19.09.2020, na základě 
podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy kultury. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
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399  
Snížení předpisu nájemného za polovinu měsíce března 2020 a celého měsíce dubna 2020 
a května 2020 v celkové výši 50.750 Kč dle žádosti nájemce společnosti HEINEKEN ČR, 
a. s., U Pivovaru 1, PSČ 270 53, Krušovice, z důvodu příslušných usnesení vlády České 
republiky o přijetí krizového opatření zákazem maloobchodního prodeje a prodeje služeb 
v provozovnách. 
 
400  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi městem 
Bílina jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/2, Nové Město, 128 00 Praha 2 jako 
převodcem, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 1083/2 v k. ú. 
Bílina. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
401  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  
  jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku 

p. č. 1305/9 o výměře 297 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1305/2 o výměře 14 m2 v k. ú. 
Bílina, za kupní cenu 46.650 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 30/4080/2020 
zhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 695, 418 01 Bílina. Podpisem kupní smlouvy 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
402  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina, jako prodávajícím, a  
jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej ideální poloviny pozemku p. č. 401/76 
o výměře 29 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého 
posudku č. 38/3968/2019 zhotoveného Ing. Jiřím Laiblem, Pivovarská 69, Bílina, ve výši 
250 Kč/m2 + 222 Kč cena za zhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.847 Kč. Podpisem 
kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
403  
Záměr výkupu pozemku p. č.1838/2 o výměře 156 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1838/3 
o výměře 5 m2 v k. ú. Bílina, na základě ceny stanovené znaleckým posudkem, který nechá 
zhotovit na vlastní náklady město Bílina. 
 
404  
Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 367.788 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., jako příjemcem na mimořádné 
výdaje spojené s pandemií COVID-19. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města. 
 
405  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 824.173 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., jako příjemcem 
na mimořádné výdaje spojené s pandemií COVID-19. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
406  
Převod movitého a nemovitého majetku města Bíliny, jako převodce do správy Městských 
technických služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele. Předmětem převodu 
je movitý a nemovitý majetek – sběrný dvůr včetně vybavení, v celkové hodnotě 
1.226.070,37 Kč. Podpisem předávacího protokolu doporučuje pověřit starostku města. 
 
407  
Účetní závěrku města Bíliny k 31.12.2019. 
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408  
Změnu rozpisu rozpočtu Městských technických služeb Bílina, příspěvková organizace, 
na rok 2020, stanovením závazných ukazatelů v souhrnné částce 58.200.000 Kč, a to za 
položky výdajů, mzdy (účet 521), energie (účet 502), opravy a revize (účet 511), odpisy (účet 
551). Celkový příspěvek města Bílina Městským technickým službám Bílina, příspěvková 
organizace, je po schválení rozpočtového opatření č. 04/2020 k 21.04.2020 ve výši 
77.634.000 Kč. 
 
409  
Návrh komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotovenka. Podpisem souhlasu s návrhem 
nových pozemků v k. ú. Chotovenka doporučuje pověřit starostku města. 
 
410  
Návrh komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štrbice. Podpisem souhlasu vlastníka s novým 
uspořádáním pozemků v k. ú. Štrbice, soupisu nových pozemků – návrh č. 2 a soupisu 
nároků doporučuje pověřit starostku města. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
411  
Žádost společnosti SORTING Solutions, s. r. o., o prodloužení platby za prodej pozemku 
p. č. 1683/98 v k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba č. p. 555., jejíž splatnost by byla do dvou 
měsíců po odvolání nařízení vlády České republiky o nouzovém stavu, nejdéle však 
do 31.12.2020. 
 
412  
Nabídku na výkup spoluvlastnického 
podílu o velikosti 653/61200 na pozemku p. č. 1638 v k. ú. Bílina, jehož součástí je bytový 
dům č. p. 752, 753, 754, 755, 756. 
 
413  
Žádost  o prodej části pozemku 
p. č. 2165/1 v k. ú. Bílina. 
 
414  
Žádost o prodej pozemku p. č. 423 v k. ú. Bílina–Újezd. 
 
415  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 423 v k. ú. Bílina–Újezd. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
 
416  
S celoročním hospodařením města Bíliny za rok 2019 bez výhrad. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
417  
Výroční zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2019. 
 
418  
Rozhodnutí o schváleném návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů 
v katastrálním území Jablonec u Libčevsi. 
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XI. stahuje z programu 
 
419  
Rozpočtové opatření č. 38/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace o částku 194.300 Kč na opravu havár ie 
splaškové kanalizace s tím, že materiál bude doplněn a předložen na dalším jednání rady 
města.  
 
420  
Materiál č. 390 – rozšíření datové sítě ZŠ Za Chlumem o bezdrátovou síť Wi-Fi. 
 
 

XII. bere na vědomí 
 
421  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o provozu bílinských mateřských škol 
během hlavních prázdnin 2020, období 01.07.2020–31.08.2020. 
 
422  
Ukončení nájemní smlouvy č. 409 uzavřené 27.04.2015 mezi městem Bílinou jako 
pronajímatelem a manžely Karasovými jako nájemci, týkající se části pozemku p. č. 1595/28 
o výměře cca 56 m2 v k. ú. Bílina. Nájemní vztah bude ukončen k 31.05.2020 s tím, že budou 
veškeré finanční závazky vyplývající z nájemní smlouvy k tomuto datu uhrazeny.  
 
423  
Nesouhlas společnosti Blanka Výravová – TELKOMPROJEKT s výší peněžité náhrady 
76.000 Kč + DPH za budoucí služebnost, která vychází z platných pravidel pro zřizování 
věcných břemen a služebnosti. 
 
424  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy chodníků dle plánů investic pro rok 2020. 
Informaci o vhodném prostoru pro schůze Svazu tělesně postižených v České republice, 
z. s., místní organizace Bílina. 
 
425  
Záměr společnosti LIDL vybudovat v Bílině novou provozovnu. 
 
426  
Vyjádření právního zástupce města pana JUDr. Tomáše Chramosty k zařazení dodavatele 
do „Seznamu nespolehlivých dodavatelů”. 
 
427  
Zápis z jednání komise pro místní média konané z 09.03.2020. 
 
428  
Zápis č. 02/2020 z jednání komise pro životní prostředí a dopravu z 09.03.2020. 
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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 

 
 
429  
Zapojení Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, do grantového programu Škoda 
auto, program Mobilita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


