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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 14. schůze v roce 2020, 
konané 10. června 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 
 

581  
Usnesení městské rady č. 818 z 19.11.1998, kterým schválila zřízení bezúplatného věcného 
břemene ve prospěch Severočeských tepláren, a. s., část a) rozvody teplárenského zařízení 
ke kompaktním předávacím stanicím na Teplickém Předměstí. 
 
 

II. schvaluje 
 
 
582  
Rozpočtové opatření č. 46/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 288.000 Kč 
z rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí do rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic na kácení při akci „Napojení komunikace Bílina – Kostomlaty, II. etapa“. 
 
583  
Rozpočtové opatření č. 53/2020 – rozpuštění rezervy na projektové dokumentace ve výši 
281.000 Kč na služby zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce Teplické ulice 
v Bílině”. 
 
584  
Rozpočtové opatření č. 54/2020 – rozpuštění rezervy na DINA ve výši 22.000 Kč na stavební 
práce s názvem „Označení provozoven Klenotnictví a Cukrárna na Mírovém náměstí“. 
 
585  
Rozpočtové opatření č. 55/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši 50.000 Kč na dofinancování dotace 
Podkrušnohorskému gymnáziu Most, příspěvková organizace, na provozní náklady budovy 
gymnázia v Bílině pro rok 2020. 
 
586  
Rozpočtové opatření č. 56/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o 1. část průtokové dotace na projekt „Podpora 
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polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ ve výši 2.429.801 Kč na základě žádosti 
ředitelky základní školy. 
 
587  
Rozpočtové opatření č. 57/2020 – navýšení rozpočtu z pojistného plnění ve výši 3.491 Kč 
a spoluúčasti včetně síťoviny ve výši 900 Kč na opravu skleněné výplně a okenní sítě 
pro Základní školu Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, na základě 
žádosti ředitelky základní školy. 
 
588  
Rozpočtové opatření č. 58/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 300.000 Kč 
z kapitoly 77 (Odbor nemovitostí a investic), a to z odd. - §: 22-19, pol. 6121 – Rezerva – 
Chodníky, cyklotrasy, do kapitoly 03 (Odbor dopravy), a to do odd. - §: 22-29, pol. 5169 – 
Dopravní značení. 
 
589  
Rozpočtové opatření č. 59/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 50.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí z odd. § 10-37 
(celospolečenská funkce lesa), položky 51-71 (údržba lesních pozemků) do odd. § 36-39 
(komunální služby), položky 51-69 (znalecké posudky, geometrické zaměření). 
 
590  
Rozpočtové opatření č. 61/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 15.700 Kč na opravu havárie 
svodu na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno z rezervy odboru. 
 
591  
Rozpočtové opatření č. 64/2020 – navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu 
v celkové výši 35.000 Kč na vyplacení části odměn vybraným příspěvkovým organizacím 
města, dle návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 
 
592  
Rozpočtové opatření č. 65/2020 – rozpuštění rezervy na drobné investiční akce ve výši 
24.000 Kč na dodávku a montáž držáků na satelity do objektů 5. května 268–269 a 5. května 
270-271. 
 
593  
Rozpočtové opatření č. 67/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 100.000 Kč z akce 
č. 20-07 (ZŠ Chlum jídelna (příčka, rozšíření osvětlení, nábytek) na akci č. 20-09 
(ZŠ Za Chlumem, úprava dílen (technický klub). 
 
594  
Žádost paní Jaroslavy Lamačové, IČ: 86981323, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města.  
 
595  
Žádost paní Marie Petrášové, IČ: 01852272, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
596  
Žádost paní Jany Roučkové, IČ: 05968861, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
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597  
Žádost Ing. Elišky Rubínové, IČ: 03892654, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
598  
Žádost pana Kamila Lifky, IČ: 76307042, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
599  
Žádost pana Van Chiu Nguyena, IČ: 40814742, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města.  
 
600  
Žádost pana Ngoc Hong Trana, IČ: 46766057, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města.  
 
601  
Žádost pana Vu Quang Hopa, IČ: 01496794, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
602  
Žádost pana Jaroslava Hřebřiny, IČ: 87387093, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města.  
 
603  
Žádost paní Markéty Kalíkové, IČ: 86868454, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města.  
 
604  
Žádost pana Binh Nguyen Vana, IČ: 64020720, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč, v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje 
starostku města.  
 
605  
Žádost paní Lenky Říhové, IČ: 66672678, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
606  
Žádost paní Renaty Vlčkové, IČ: 75091127, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč, 
v souladu s podmínkami podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). Finanční dar bude 
poskytnut na základě darovací smlouvy, jejímž podpisem pověřuje starostku města. 
 
607  
Akční plán ke strategickému plánu rozvoje města na období 2020–2023. 
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608  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Hospicem sv. Štěpána, z. s., jako příjemcem dotace na projekt „Lůžková 
hospicová péče pro občany Bíliny“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
609  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem dotace a Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. – 
pobočný spolek Most, jako příjemcem dotace na projekt „Tlumočnické služby pro sluchově 
postižené Most a Ústecký kraj“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
610  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem dotace a Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. – 
pobočný spolek Most, jako příjemcem dotace na projekt „Tlumočnické služby pro sluchově 
postižené Teplice a Ústecký kraj“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
611  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.500 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a společností TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s., jako příjemcem 
dotace na projekt „Průvodcovská a předčitatelská služba pro nevidomé a zrakově postižené“. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
612  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.500 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a společností TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s., jako příjemcem 
dotace na projekt „Sociální rehabilitace pro nevidomé a zrakově postižené“. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
613  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Krajskou zdravotní, a. s., pracoviště Mobilní hospic Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem jako příjemcem dotace na projekt „Pořízení 2 koncentrátorů 
kyslíku pro pacienty“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
614  
Podání žádosti o mimořádnou dotaci ve výši 353.500 Kč ze státního rozpočtu na rok 2020 
na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců Pečovatelské služby Bílina 
v souvislosti s epidemií COVID-19. Zároveň pověřuje Mgr. Ivu Zábojníkovou jako kontaktní 
osobu k podání této žádosti. 
 
615  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem dotace a ústavem EDA cz, z. ú., jako příjemcem dotace na projekt „Raná 
péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením žijící na území města Bíliny“. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
616  
Zapojení fondu investic pro Mateřskou školu Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, 
ve výši do 155.000 Kč k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby 
a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, na základě žádosti 
ředitelky mateřské školy. 
 
617  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a spolkem LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ZÁTOKA, z. s., jako příjemcem ve výši 10.000 Kč 
na úhradu nákladů za dopravu na letní dětský tábor, který se uskuteční v období 
od 07.07.2020 do 20.07.2020 ve skautské základně Mentaurov na Litoměřicku, na základě 
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podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
618  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě dílo na zpracování změny č. 1 Územního plánu Bílina, 
uzavřené 26.07.2018 mezi městem Bílina jako objednatelem a společnosti HaskoningDHV 
Czech Republic, s. r. o., jako zhotovitelem. Předmětem dodatku je úprava rozsahu, termínu 
a ceny plnění díla, vyplývající z výsledků veřejného projednání. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města. 
 
619  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností METALL QUATRO, s. r. o., jako zhotovitelem uzavřené 25.02.2020 v rámci 
projektu „Přístavba multifunkčního objektu domu s pečovatelskou službou Bílina“. 
Předmětem dodatku je oprava chybně stanovené sazby DPH z 21 % na 15 %, která snižuje 
celkové náklady projektu z původních 13.864.775,68 Kč vč. DPH na 13.177.266,13 Kč 
vč. DPH. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
620  
Uzavření smlouvy o nájmu umístění zařízení pro příjem a vysílání internetu, kde předmětem 
smlouvy je pronájem části střechy objektu Sídliště Za Chlumem č. p. 751 Bílina za roční 
nájemné ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností GRAPE 
SC, a. s., se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, PSČ 110 00, jako nájemcem s platností 
na dobu určitou tří let. Podpisem pověřuje starostku města. 
 
621  
Uzavření smlouvy o zrušení stávajícího věcného břemene a smlouvy o zřízení nového 
věcného břemene, týkající se rekonstrukce rozvodného teplárenského zařízení mezi městem 
Bílina jako stranou povinnou a společností ČEZ Teplárenská, a. s., IČ: 27309941, se sídlem 
Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany jako stranou oprávněnou. Věcné břemeno se sjednává 
za jednorázovou úplatu ve výši 48.642 Kč včetně DPH. Rada města zároveň souhlasí 
s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
622  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Společenstvím 
vlastníků jednotek domu Teplická č. p. 598, se sídlem Teplická 598, Teplické Předměstí, 
418 01 Bílina jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku 
p. č. 1683/82 o výměře 900 m2 v k. ú. Bílina za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující 
podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 4.500 Kč/rok. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
623  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Společenstvím 
vlastníků jednotek domu Teplická č. p. 597, se sídlem Teplická 597, Teplické předměstí, 
418 01 Bílina jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku 
p. č. 1683/81 o výměře 980 m2 v k. ú. Bílina za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující 
podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 4.900 Kč/rok. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
624  
Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a Společenstvím 
vlastníků jednotek domu Teplická č. p. 596, se sídlem Teplická 596, Teplické předměstí, 
418 01 Bílina jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku 
p. č. 1683/81 o výměře 920 m2 v k. ú. Bílina za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující 
podmínky pronájmu pozemků města Bíliny 5 Kč/m2/rok, tj. 4.600 Kč/rok. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
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625  
Uzavření smlouvy o nájmu umístění zařízení pro příjem a vysílání internetu, kde předmětem 
smlouvy je pronájem části střechy objektu Mírové náměstí č. p. 47/6, Bílina za roční nájemné 
ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností GRAPE SC, a. s., 
se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, PSČ 110 00 jako nájemcem s platností na dobu 
určitou tří let. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
626  
Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese ul. Antonína Sovy 668, 
Bílina o celkové výměře 99,64 m2 pro účel využití jako zdravotnické zařízení za nájemné 
dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu prostor sloužících podnikání. 
 
627  
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 107937-000-00 
„INSCZ_42040_Bílina_Sever_I.Etapa“, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou 
a společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
148 00 Praha 4 zastoupenou na základě pověření Mgr. Vladislavem Jursíkem jako stranou 
oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada 
bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu 145 Kč bez DPH za běžný metr. Rada 
města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
628  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti týkající se stavby „Zvýšení 
traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ mezi městem Bílina jako stranou 
budoucí povinnou a společností Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 1l0 00 Praha 1 jako stranu oprávněnou. Služebnost se 
sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 12.100 Kč včetně DPH. Rada města zároveň 
souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
629  
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené 18.04.2019 ve znění dodatku č. 1 
z 6.11.2019 a dodatku č. 2 z 03.02.2020, na provedení stavebních prací „Revitalizace ulic 
Zámecká a Komenského“ mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, 
IČO: 40233308 jako zhotovitelem. Předmětem dodatku č. 3 je snížení ceny za provedení díla 
o hodnotu změny závazku (hodnota méněprací) o částku 171.207,65 Kč bez DPH 
(207.161,26 Kč vč. DPH), kdy cena za provedení díla podle rozpočtu je 4.869.542,74 Kč bez 
DPH (5.892.146,72 Kč vč. DPH). Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
630  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů 
vynaložených na obnovu turnaje Bílinská volejbalová liga v roce 2020, uzavřené mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a paní Evou Juščákovou, jako příjemcem. Předmětem 
dodatku je změna doby dosažení účelu dotace z 02.05.2020 na 05.09.2020 a termínu 
pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace a vrácení nevyčerpaného zůstatku. Podpisem 
dodatku pověřuje starostku města. 
 
631  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů 
na pořádání rybářských závodů, uzavřené mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Bílina, jako příjemcem. Předmětem 
dodatku je změna termínu konání akce z 22.05. až 24.05.2020 na 25.09. až 27.09.2020, 
doby dosažení účelu dotace a termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace 
a vrácení nevyčerpaného zůstatku. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
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632  
Podání výpovědi smlouvy o udělení licence uzavřené 03.07.2014 mezi městem Bílina 
a společností VERA, s. r. o., k užití programového vybavení Radnice VERA č. SVR/1/246, 
v souladu s odst. 2 písm. b) článku XVI smlouvy. Podpisem výpovědi pověřuje starostku 
města. 
 
633  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 14.04.2020 mezi městem Bílina a Mateřskou 
školou Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, IČ: 63788179, se sídlem v Bílině, 
ul. Síbova 332, PSČ 418 01, na čističky vzduchu SHARP KC-D60EU-W, výrobní číslo 
22194, 22345, 22341 v celkové pořizovací hodnotě 13.990 Kč/kus v celkové výši za 3 kusy 
41.970 Kč a dále na sušičku prádla Elektrolux, v celkové pořizovací hodnotě 15.990 Kč. 
Předmětem dodatku je prodloužení výpůjční doby do doby odvolání opatření Ministerstva 
zdravotnictví České republiky, účinného od 25. května 2020. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města.  
 
634  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 14.04.2020 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, výrobní číslo 22334 v celkové 
pořizovací hodnotě 13.990 Kč. Předmětem dodatku je prodloužení výpůjční doby do doby 
odvolání opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, účinného od 25. května 2020. 
Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
635  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 15.04.2020 mezi městem Bílina a Mateřskou 
školou Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, IČ: 63788241, se sídlem v Bílině, 
ul. Čapkova 869, PSČ 418 01, na čističky vzduchu SHARP KC-D60EU-W, výrobní číslo 
22192, 22313 V celkové pořizovací hodnotě á 13.990 Kč/kus v celkové výši za 2 kusy 
27.980 Kč. Předmětem dodatku je prodloužení výpůjční doby do doby odvolání opatření 
Ministerstva zdravotnictví České republiky, účinného od 25. května 2020. Podpisem dodatku 
pověřuje starostku města. 
 
636  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 14.04.2020 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 čističky vzduchu SHARP KC-DD60EU-
W, výrobní číslo 22206, 22310, v pořizovací hodnotě 13.990Kč/kus v celkové výši za 2 kusy 
27.980 Kč. Předmětem dodatku je prodloužení výpůjční doby do doby odvolání opatření 
Ministerstva zdravotnictví České republiky, účinného od 25. května 2020. Podpisem dodatku 
pověřuje starostku města. 
 
637  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 08.04.2020 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. Předmětem dodatku je prodloužení výpůjční 
doby do doby odvolání opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, účinného 
od 25. května 2020. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
638  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 08.04.2020 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. Předmětem dodatku je prodloužení 
výpůjční doby do doby odvolání opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, 
účinného od 25. května 2020. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
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639  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce z 14.04.2020 mezi městem Bílina a Hornickou 
nemocnicí, s. r. o., IČ: 61325422, se sídlem v Bílině, ul. Pražská 206/95, PSČ 418 01, 
na čističky vzduchu SHARP KC-D60EU-W, výrobní číslo 22326, 22327, 22328 v pořizovací 
hodnotě á 13.990 Kč/kus v celkové výši za 3 kusy 41.970 Kč. Předmětem dodatku je 
prodloužení výpůjční doby do doby odvolání opatření Ministerstva zdravotnictví České 
republiky, účinného od 25. května 2020. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
640  
Převod nemovitého majetku města Bíliny jako převodce, do správy Městských technických 
služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele. Předmětem převodu je nemovitý 
majetek – autobusová zastávka u polikliniky – směr Louny, v celkové hodnotě 661.434 Kč. 
Podpisem předávacího protokolu doporučuje pověřit starostku města. 
 
641  
Uzavření rámcové smlouvy (objednávkový formulář) na akceptaci platebních karet 
prostřednictvím platební brány, mezi městem Bílina, pro provozovnu Kulturní centrum Bílina 
(www.kcbilina.cz) a obchodní firmou Worldline SA/NV, která v ČR poskytuje službu 
SmartPay prostřednictvím společnosti Worldline Czech Republic, s. r. o., Rohanské nábřeží 
670/17, 186 00 Praha 8, IČO: CZ03633144. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
642  
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem 
a společností AUTOCONT, a. s., jako zhotovitelem uzavřené 28.3.2020 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 akce 
o 132.137 Kč na celkových 1.119.255 Kč vč. DPH. Podpisem dodatku pověřuje starostku 
města. 
 
643  
Uzavření servisní smlouvy na hasicí přístroje a požárně bezpečnostní zařízení mezi městem 
Bílina jako objednatelem a společností NESPO plus, s. r. o., Hřbitovní 3205, Teplice, jako 
vykonavatelem, s úpravami dle požadavků členů rady města. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
644  
Uzavření smlouvy o poskytování služeb BOZP a PO mezi městem Bílina jako 
objednavatelem a sdružením podnikajících fyzických osob NESPO, s provozovnou 
v Teplicích, Hřbitovní 3205. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
645  
Podání žádosti o dotaci do výzvy č. 109 operačního programu Zaměstnanost na projekt 
“Smart Bílina – efektivní a komunikující úřad“. 
 
646  
Uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 
do napěťové hladiny 0,4 kV mezi městem Bílina jako zákazníkem a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., jako provozovatelem distribuční soustavy, na odběrném místě Bílina, 
Sídliště U Nového nádraží 709. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
647  
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o běžném účtu č. 41831003/2700 mezi městem Bílina 
a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČO: 64948242, se sídlem Želetavská 
1525/1, 250 92 Praha 4. Předmětem dodatku je úročení kreditního zůstatku běžného účtu 
0,25 % p. a., s účinností od 01.07.2020. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
 
 

http://www.kcbilina.cz/
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648  
Pravidla pro zřizování věcných břemen a služebností včetně příloh, která nahrazují stávající 
pravidla města Bíliny pro zřizování věcných břemen a služebností schválených usnesením 
rady města č. 1404 z 26.11.2019, dle návrhu předloženého odborem nemovitostí a investic.  
 
649  
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.08.2020 a zároveň schvaluje 
stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Bílina dle zákona 
č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném znění, od 01.08.2020 na 108 
dle návrhu předloženého tajemníkem úřadu. 
 
651  
Sjednocení bytového pořadníku, s účinností dnem schválení. 
 
650  
Odměnu Ing. 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, 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, Bc. Jiřímu Kopovi, řediteli Základní umělecké školy Gustava 
Waltera Bílina, Bc. Kristě Sýkorové, ředitelce Domu dětí a mládeže Bílina, Bc. Andree 
Sentenské, ředitelce Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace 
dle návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu, v souladu s § 134 a § 224, odst.2, písm. 
b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
653  
Odměnu ředitelce Městských technických služeb Bílina, dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění. 
 
 

III. souhlasí 
 
654  
S přemístěním kontejnerů na sběr odpadního textilu a ukládá odboru stavebního úřadu 
a životního prostředí – oddělení životního prostředí, ve spolupráci se společností 
KOUTECKÝ, s. r. o., předložit návrh náhradní lokality pro umístění těchto kontejnerů. 
 
655  
S návrhem odboru nemovitostí a investic – zadat aktualizaci projektové dokumentace 
na rozšíření parkovací plochy v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, a to ve smyslu 
splnění požadavků pro čerpání dotace s názvem „Velká dešťovka“. 
 

 

IV. zamítá 
 
 

656  
Žádost pana Jana Šámala, IČO: 18339689, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč 
z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). 
 
657  
Žádost pana Miloše Strouhala, IČO: 03936236, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). 
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658  
Žádost pana Mgr. Jana Váni o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč na akci 
Sportovní den mládeže s TAJV v Bílině v roce 2020. 
 
659  
Žádost pana Michala Strouhala, IČO: 87567067, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). 
 
660  
Žádost pana Milana Stanislava, IČO: 61513181, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). 
 
661  
Žádost právnické osoby Helix medical, s. r. o., IČO: 04929594, o poskytnutí finančního daru 
ve výši 20.000 Kč z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským 
podnikatelům (provozovnám). 
 
662  
Žádost paní Drahoslavy Kabourkové, IČO: 47303255, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). 
 
663  
Žádost pana Lan Nguyen Duye, IČO: 45065691, o poskytnutí finančního daru ve výši 
20.000 Kč z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). 
 
664  
Žádost společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o., IČ: 25938924, se sídlem: Křižíkova 
788/2, 500 03 Hradec Králové o pronájem části pozemku p. č. 146/6 o výměře 62.000 m2, 
části pozemku p. č. 146/13 o výměře 3.900 m2, části pozemku p. č. 146/14 o výměře 
1.100 m2, části pozemku p. č. 146/15 o výměře 720 m2, vše v k. ú. Štrbice a o pronájem části 
pozemku p. č. 227/8 o výměře 105.000 m2 v k. ú. Chotovenka. 
 
665  
Žádost Ing. arch. Hellera o zrušení sankce z prodlení díla „Úprava architektonické studie – 
Návrh správního objektu tenisových kurtů Kyselka, Bílina“ ve výši 1.575 Kč. 
 
666  
Žádost společnosti Koutecký, s. r. o., Družby 1413, 419 01 Duchcov, o snížení nájmu 
za kontejnery na textil, obuv a hračky. 
 
 

V. rozhodla 
 
 
667  
Podat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Teplicích, číslo jednací 20 C 115/2013–
366 ve věci určení vlastnictví pozemků parcelní číslo 2214/2, 2216/3 v k. ú. Bílina, a to 
na základě doporučení právního zástupce města, kterého tímto pověřuje podáním odvolání.  
 
668  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Vybudování chodníku 
v ulici Mostecká – od hřbitova“ je nabídka společnosti TELKONT, s. r. o., U Pivovaru 136, 
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415 01 Teplice, IČ: 254 670 69. Druhou v pořadí je nabídka společnosti Ridera DIS, s. r. o., 
Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava, IČ: 451 957 06. Zároveň pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy. 
 
669  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Demolice technického 
objektu olejového hospodářství, Bílina“ je nabídka společnosti Speciální stavby Most, s. r. o., 
Josefa Suka 261/11, 434 01 Most IČ: 413 272 25. Druhou v pořadí je nabídka společnosti 
MARENT DEMOLICE, s. r. o., Stará Ovčárna 2146, 356 01 Sokolov–Vítkov, IČ: 263 909 31. 
Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
670  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Demolice zemědělské 
stavby, B. Němcové, Bílina“ je nabídka společnosti AZ SANACE, a. s., Pražská 53, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ: 250 335 14. Druhou v pořadí je nabídka společnosti Speciální stavby 
Most, s. r. o., J. Suka 261/11, 434 01 Most, IČ: 413 272 25. Třetí v pořadí je nabídka 
společnosti AQUA zemní práce, s. r. o., Mlýnská 46, 435 42 Litvínov–Hamr, IČ: 250 315 62. 
Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
 
671  
Najvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava ochozu radniční 
věže MěÚ Bílina“ je nabídka společnosti ALLKON, s. r. o., Okružní 350, 435 13 Meziboří, 
IČ: 250 081 96. Zároveň pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  
 
672  
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 „Oprava chodníku – ul. Čsl. armády, Za Chlumem, 
Bílina“, s úpravami dle připomínek členů rady města. 
 
673  
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, 
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 
„Modernizace strojovny vytápění – ZŠ Aléská, Bílina“, s úpravami dle připomínek členů rady 
města. 
 
674  
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 „Oprava chodníku – za DDM, Havířská, Bílina“, 
s úpravami dle připomínek členů rady města. 
 
675  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Centralizovaný nákup energií 
na komoditní burze na období 2021-2022“ společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a. s., Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ: 27865444. 
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676  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 
pana Josefa Hegera o přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina. 
 
677  
Udělit výjimku pro přidělení bytu v Domech s Pečovatelskou službou Bílina a schválit žádost 
paní Jany Piskorové o přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou Bílina. 
 
 

VI. zřizuje 
 
 
678  
Pracovní pozici „Zkušební komisař III”, zařazenou do Městského úřadu v Bílině, odboru 
dopravy, s úvazkem 1,0, s účinností od 01.08.2020. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
679  
Rozpočtové opatření č. 52/2020 – přijetí účelové neinvestiční dotace na konání doplňovacích 
voleb do Senátu Parlamentu České republiky v celkové výši 615.000 Kč. 
 
680  
Záměr prodeje pozemku p. č. 80/2 o výměře 20 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 80/3 
o výměře 20 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku, 
který si žadatel nechá zhotovit na vlastní náklady. Kupní cena bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem pozemků. 
 
681  
Záměr odkupu pozemků p. č. 336/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 773 m2, 
p. č. 336/96 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 113 m2, p. č. 377/10 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 97 m2, p. č. 377/11 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 24 m2 vše 
v k. ú. Bílina za administrativní cenu, určenou na základě znaleckého posudku č. 3621-
053/2020 AC-OC z 03.06.2020 vyhotoveného Radkem Trončinským, se sídlem Masarykova 
124/204, 400 01 Ústí nad Labem. 
 
682  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 
věcného práva 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. 928 o výměře 283 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 931 o výměře 209 m2 v k. ú. Bílina, 
pozemku p. č. 932 o výměře 214 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 935 o výměře 106 m2 
v k. ú. Bílina. Podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
doporučuje pověřit starostku města. 
 
683  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 55.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hospicem v Mostě, o. p. s., jako příjemcem dotace na projekt 
„Hospicová paliativní péče“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
684  
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Československou obchodní bankou, a. s., 
na zhodnocení volných finančních prostředků města Bíliny ve výši 100.000.000 Kč z účtu 
České spořitelny, a. s., a cca 95.000.000 Kč z bankovního účtu UniCredit Bank, a. s., formou 
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spořícího účtu, s garantovanou úrokovou sazbou 0,65 % p. a. na 2 měsíce, od data uzavření 
smlouvy. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
685  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 664.321 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., jako příjemcem 
neinvestiční dotace z rozpočtu města na mimořádné výdaje spojené s pandemií COVID-19. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. Zároveň doporučuje zastupitelstvu 
města schválit rozpočtové opatření č. 60/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 
665.000 Kč z rozpočtu odboru nemovitostí a investic odd § 64-09 – rezerva na participativní 
rozpočet do rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví odd-§ 3522 – příspěvek HNsP 
na náklady spojené s pandemií COVID-19. 
 
686  
Nezájem o nákup akcií společnosti Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., 
od akcionáře, města Rumburk. Podpisem prohlášení doporučuje pověřit starostku města.  
 
687  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jaroslavem 
Rafflerem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 140/3 o výměře 
26 m2 v k. ú. Bílina–Újezd, za kupní cenu 250 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem 
č.  34/21034/2020 zhotoveného Ing. Janem Dvořákem, Síbova 286/8, 418 01 Bílina, 
tj. celkem i s náklady spojenými s prodejem 6.700 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
688  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem dotace a společností Arkadie, o. p. s., jako příjemcem dotace na projekt 
„Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 
689  
Udělení „Pamětní medaile města Bíliny“ Ing. Karlu Machovi, Ph.D. za podporu výchovy dětí 
a mládeže v oblasti přírodovědných nauk a za popularizaci města Bílina a jeho okolí v rámci 
přednášek a publikační činnosti. 
 
690  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dárcem a Ing. Karlem Machem, Ph.D. 
jako obdarovaným ve výši 15.000 Kč dle „Pravidel pro udělení Pamětní medaile města 
Bíliny“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
691  
Žádost společnosti Člověk v tísni, o. p. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
120.000 Kč na projekt „Sociální služby prevence Člověk v tísni, o. p. s.“. 
 
 

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
 
 
692  
Zúčastnit se elektronické dražby konané 09.07.2020, týkající se výkupu pozemku p. č. 1670 
o výměře 2011 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1671/63 o výměře 83 m2 v k. ú. Bílina, 
pozemku p. č. 1674/22 o výměře 136 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1674/23 o výměře 
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46 m2 a pozemku p. č. 1674/25 o výměře 43 m2 v k. ú. Bílina, za maximální cenu stanovenou 
znaleckým posudkem. 
 

 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 

 
693  
Monitorovací zprávu environmentálního dozoru za rok 2019 obcí/měst Bílina, Braňany, 
Duchcov, Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina Severočeských dolů, 
a. s., pro období 2017–2035 a roční zprávu o plnění protiprašných opatření v roce 2019. 
 
694  
Návrh pana Daniela Hendrycha (Naše Bílina – Strana svobodných občanů), člena 
zastupitelstva města, na zajištění zázemí pro strážníky městské policie na Sídlišti 
Za Chlumem. 
 
 

XI. bere na vědomí 
 

 
695  
Informace odboru nemovitostí a investic o stavebně-technickém stavu hlavní budovy lázní 
Kyselka. 
 
696  
Informaci o povinnosti veřejných funkcionářů podat čestné prohlášení, a to do 30.06.2020, 
v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. 
 
697  
Přehled darovacích smluv uzavřených starostkou města na základě svěřené pravomoci 
rozhodování záležitostí patřící do samostatné působnosti obce, jejichž předmětem 
poskytování darů fyzickými a právnickými osobami v rámci prevence šíření koronaviru. 
 
698  
Soupis navrhovaných parkovacích ploch včetně možnosti využít dotačního programu 
s názvem „Velká dešťovka“. 
 
699  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy chodníků dle plánů investic pro rok 2020. 
o zařazení akce na revitalizaci plavecké haly – objektu A v částce 94.508.683,50 Kč 
do plánovaného rozpočtu investic na rok 2021. 
 
700  
Vyjádření JUDr. Tomáše Chramosty, právního zástupce města, ve věci soudního sporu 
určení vlastnictví pozemků parcelní číslo 2214/2, 2216/3 v k. ú. Bílina. 
 
701  
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 628, objekt Hotel 
U Lva, Mírové náměstí 91, 92, Bílina uzavřené dne 20.11.2017 mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a společností WAMB, v. o. s., Mírové náměstí 92/19, Bílina, jako nájemcem.  
 
702  
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. 
 



Usnesení rady města z 10. června 2020   15 
 
 

703  
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden 
– duben 2020 a plnění příjmů za toto období. 
 
704  
Přijetí petice „Žádost o ukončení pronajímání ideálních podílů v domě Maxe Švabinského 
643/22a, 644/22b a 645/22c“ z 18.05.2020 a zároveň postoupení petice Okresnímu soudu 
v Teplicích, dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, § 5, odst. 2. 
 
705  
Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje v pochybnosti o movité věci, nadrcené 
stavební suti ve vlastnictví společnosti JTH Idea, a. s., se sídlem Krupská 33/20, 415 01 
Teplice, IČ 273 41 666 nacházející se na pozemcích p. č. 1681/21, 1681/26, 1681/28, 
1681/29 v k. ú. Bílina. 
 
706  
Splnění úkolu z jednání rady města z 16.03.2020, kterým bylo vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí uloženo zpracovat koncepci organizační složky „Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Bílina“. 
 
707  
Registraci akce, rozhodnutí o poskytnutí dotace IROP a podmínky k projektu „Vybudování 
odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina“ vedeném pod identifikačním 
číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004182. 
 
708  
Registraci akce, rozhodnutí o poskytnutí dotace IROP a podmínky k projektu „Výstavba 
chodníku podél silnice v ulici Mostecká – Bílina“ vedeném pod identifikačním číslem 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012408. 
 
709  
Informaci vedoucího odboru dopravy o připraveném připomínkovaném návrhu nařízení 
města Bílina, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti 
s placeným stáním, s tím, že než bude předložena radě města finální verze ke schválení, 
proběhne další připomínkování. 
 
710  
Žádost paní Martiny Machové o prodej části pozemku p. č. 2372/169 o výměře cca 300 m2 
v k. ú. Bílina. 
 
711  
Pracovní verzi Koncepce prevence kriminality města Bílina na období 2021 až 2023 s tím, že 
materiál bude dopracován dle připomínek členů rady města. 
 
712  
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o nečerpaných dotacích z rezervy sportu 
a kultury, schválených radou města 10.03.2020, usnesením č. 205, 218, 219, 222 a 225, 
jejichž příjemci plánované akce zrušili z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR. 
 
713  
Zápis z jednání komise pro životní prostředí a dopravu, které probíhalo formou „per rollam“ 
z 28.05.2020. 
 
714  
Zápis z jednání komise pro místní média konané 18.05.2020. 
 
715  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize konané 27.05.2020. 
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716  
Zápis z jednání bytové komise konané 20.05.2020. 
 
717  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané 27.05.2020. 
 
718  
Zápis z jednání sportovní komise konané 01.06.2020. 
 
719  
Zápis z jednání školské komise konané 25.05.2020. 
 
720  
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 25.05.2020 a zápisy z hlasování per 
rollam, které byly vyhlášeny v období od 20.03. do 23.03.2020 a od 21.04. do 27.04.2020.  
 
721  
Plnění úkolů ze zápisů rady města finančním odborem. 
 
722  
Plnění úkolu ze zápisu rady města odborem školství, kultury a sportu. 
 
723  
Plnění úkolu ze zápisu rady města odborem kancelář úřadu. 
 
724  
Plnění úkolu ze zápisu rady města odborem sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
725  
Plnění úkolu ze zápisu rady města odborem dopravy. 
 
726  
Plnění úkolu ze zápisu rady města Městskou policií Bílina. 
 
727  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 
 
728  
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
729  
Pravidla vyřizování žádostí o nájmy bytů ve vlastnictví města Bíliny s tím, že návrh bude 
doplněn o připomínky členů rady města.  
 
 

XII. stahuje z programu 
 
 
730  
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Zpracování dokumentace pro vydání 
společného povolení, dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti na 
správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina“. 
 
731  
Budoucí věcné břemeno – služebnost na pozemku p. č. 623 a pozemku p. č. 639 v k. ú. 
Bílina – vodovodní přípojka a stavba vodoměrné šachty. 
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732  
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 62 o velikosti 1+2 kategorie „běžný“ ul. Tyršova 
320/10. 
 
733  
Návrh obecně závazné vyhlášky města o omezení zábavní pyrotechniky s tím, že materiál 
bude dopracován dle požadavků členů rady města a předložen na dalším zasedání rady.  
 
734  
Žádost Spolku Šance žít o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 
100.000 Kč na projekt „Provoz a fungování chráněné dílny u Lady”. Žádost bude znovu 
předložena radě k projednání po doplnění materiálu dle požadavků členů rady. 
 
 

XIII. předkládá zastupitelstvu města k projednání 
 
 
735  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 108.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a nadačním fondem Nové Česko jako příjemcem dotace na projekt 
„REVOLUTION TRAIN – TOUR 2020 Bílina“. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 
 

________________________________________________ 
 

RADA MĚSTA 
v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina 

 

I. schvaluje  
 

736  
Výroční zprávu společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., za rok 2019, jejíž 
součástí je účetní závěrka společnosti za rok 2019, zpráva nezávislého auditora o ověření 
účetní závěrky za rok 2019 a zároveň schvaluje návrh jednatelky společnosti Ing. Andrey 
Abigail Novákové na rozdělení vykázaného zisku ve výši 3.042.120,02 Kč jako 
nerozděleného zisku minulých let pro krytí případných ztrát let budoucích. 
 
 

II. bere na vědomí 
 
 
737  
Zprávu dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., z 08.06.2020 
s doporučením valné hromadě schválení účetní závěrky za rok 2019 a doporučením 
ke schválení valné hromadě návrhu na ponechání zisku ve výši 3.042.120,02 Kč jako 
nerozděleného zisku minulých let pro krytí případných ztrát let budoucích. 
 
738  
Zprávu nezávislého auditora společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., o ověření 
účetní závěrky společnosti k 31.12.2019. Audit přiložené účetní závěrky společnosti, 
sestavený z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy 
této účetní závěrky provedla společnosti Auditep, s. r. o., Bílina. 
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739  
Návrh jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, Ing. Andrey 
Abigail Novákové, na ponechání vykázaného zisku ve výši 3.042.120,02 Kč jako 
nerozděleného zisku minulých let pro krytí případných ztrát let budoucích. 
 
740  
Informace jednatelky společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
Ing. Andrey Abigail Novákové, o aktivizaci dobrovolnické služby Čtyřlístek, o využití 
podnájemních prostor po zdravotně dopravní službě, o rozšíření navazujících služeb 
na zubní lékařství – zubní laboratoř, zubní hygiena a o zadání zpracování analýz na provoz 
vlastní prádelny. 
 
 

 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


