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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 17. schůze v roce 2020, 
konané 11. srpna 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 
 

 
897  
Rozpočtové opatření č. 47/2020 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic na úhradu rozšíření datové sítě ZŠ Za Chlumem v Bílině 
o bezdrátovou síť v celkové výši 285.000 Kč včetně DPH. 
 
898  
Rozpočtové opatření č. 85/2020 – rozpuštění rezervy na DINA ve výši 25.000 Kč na službu 
s názvem „Výroba a instalace držáků na truhlíky v bytech na Mírovém náměstí”. 
 
899  
Rozpočtové opatření č. 88/2020 – přesun finančních prostředků ve výši 398.000 Kč v rámci 
schváleného rozpočtu odboru dotací a projektů k akci „Turistický informační systém v Bílině”.  
 
900  
Rozpočtové opatření č. 90/2020 – přesun finančních prostředků z akce č. 17-56 (ZŠ Lidická 
– opravy) na akci č. 19-09 (ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy).  
 
901  
Rozpočtové opatření č. 91/2020 – přesun finančních prostředků z akce č. 17-56 (ZŠ Lidická 
– opravy) a z akce č. 18-17 (ZŠ Aléská – Oprava betonové plochy před školou, oprava 
běžecké dráhy a opravy prasklé zdi v přízemí, opadávání omítky – třídy, kanceláře, 
sborovna) na akci č. 19-08 (ZŠ Za Chlumem, odborná učebna a bezbariérové řešení školy 
(vypracování statických posudků). 
 
902  
Žádost pana Martina Nováka, IČ: 75321548, 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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903  
Žádost pana Ladislava Šulce, IČ: 66673151, 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. 
 
904  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o adopci zvířete, mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, příspěvková organizace, jako příjemcem, jehož 
předmětem je změna adoptovaného zvířete – tučňák brýlový, tj. na ochranu zvířat a jejich 
zdraví. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
905  
Odpis nedobytné pohledávky za  ve výši 1.199 Kč za nezaplacený 
nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2019 z důvodu ukončeného dědického řízení dle § 154 
odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
 
906  
Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 ul. Kyselská 410 o velikosti 1+1 s  

 na dobu určitou jednoho roku. 
 
907  
Prodejní cenu stolního kalendáře města Bílina pro rok 2021 s názvem „Z historie 
do současnosti“ ve výši 50 Kč/ks včetně DPH. 
 
908  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o obstarávání produkčního, technického a organizačního 
zabezpečení farmářských trhů uzavřené mezi městem Bílina a spolkem Český um – 
Artificium Bohemicum se sídlem v Doksech, jehož předmětem je technické a organizační 
zabezpečení farmářských trhů v termínech 04.09.2020, 16.10.2020 a 13.11.2020, vždy 
v pátek od 8:00 do 15:00 hodin. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
909  
Zapojení fondu investic pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace, ve výši 45.375 Kč na pořízení multifunkčního tiskového zařízení, na základě 
žádosti ředitelky školy. 
 
910  
Odměnu Bc. Zdeňce Heinrichové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková 
organizace v souladu s § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 
 
911  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 24270/2020, 
jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
912  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a žadatelem o dotaci pro zdravotně postižené nezletilé dítě – žádost číslo MUBI 21827/2020, 
jako příjemcem dotace ve výši 10.000 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
913  
Uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie č. 68157602_1 pro odběrné místo 
č. 100419410 a č. 100419411 Antonína Sovy č. p. 668, Bílina, mezi městem Bílina jako 
odběratelem a ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem Bezručova 2212/30, Říčany, PSČ 251 01, 
jako dodavatelem, s platností od 01.09.2020. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
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914  
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na akci „P 12853 – rekonstrukce – výměna pitného 
přivaděče do AGC Automotive Czech, a. s.“ mezi městem Bílina jako stranou povinnou 
a společností AGC Automotive Czech, a. s., IČ: 25012240, se sídlem Osada 33, Chudeřice, 
418 01 Bílina, jako stranou oprávněnou. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, 
úhrada bude provedena jednorázově za cenu dle sazebníku pravidel pro zřizování věcných 
břemen a služebností ve výši 5.000 Kč + DPH. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami 
v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
915  
Uzavření dohody o zrušení smluvního vztahu o provádění odtahů vozidel „Provoz odtahové 
služby a parkoviště“ z 16.04.2010, včetně dodatku č. 1 z 05.12.2012, uzavřeného mezi 
městem Bílina jako objednatelem a společností AP fest, s. r. o., Dubí Běhánky, 
IČ: 27354768. Podpisem dohody pověřuje starostku města. 
 
916  
Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o běžném účtu č. 41831003/2700 mezi městem Bílina 
a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: 64948242, se sídlem Želetavská 
1525/1, 250 92 Praha 4, kdy od 01.08.2020 je kreditní zůstatek běžného účtu úročen 0,20 % 
p. a. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
917  
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. INV/2020/22 mezi městem Bílina jako kupujícím 
a společností ESO R-Market, s. r. o., jako prodávajícím, uzavřené 17.06.2020 v rámci 
veřejné zakázky s názvem „ZŠ Za Chlumem – Odborné učebny a bezbariérové řešení školy 
– vnitřní vybavení – část B Atypický mobiliář“. Předmětem dodatku je snížení celkové ceny o 
částku ve výši 22.325 Kč bez DPH, tj. 27.013,25 Kč vč. DPH. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města. 
 
918  
Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na elektřinu a plyn 
na burze mezi městem Bílina jako centrálním zadavatelem a Mateřskou školou Čapkova, 
Mateřskou školou M. Švabinského, Mateřskou školou Síbova, Centrální školní jídelnou, 
Domem dětí a mládeže, Městskými technickými službami Bílina, Základní školou Aléská, 
Základní školou Lidická, Základní školou Za Chlumem, Základní uměleckou školou Gustava 
Waltera a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
919  
Uzavření smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné 
zákazníky mezi městem Bílina jako účastníkem obchodování a společností POWER 
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., Rybná 682/14, 110 05 Praha, IČ: 278 65 444 jako 
energetickou burzou. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
 

II. souhlasí 
 
 
920  
Se splácením dlužné částky nájemného a služeb za užívání prostor sloužících podnikání 
na adrese Mírové náměstí 46, Bílina, dle žádosti  

  a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.000 Kč počínaje 
měsícem září 2020. 
 
921  
S realizací projektu s názvem „Naše země kulatá je, říká se to!“, který bude realizován 
na Mateřské škole Bílina, Čapkova 869, v období 01.09.2020–31.08.2022. 
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922  
S uzavřením smlouvy o podvýpůjčce mezi společností Člověk v tísni, o. p. s., se sídlem 
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, jako vypůjčitelem a ČR – Úřadem práce České republiky 
se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, jako podvypůjčitelem, kde předmětem 
podvýpůjčky jsou kancelářské prostory v 1. NP objektu Teplická 918, Bílina o výměře 20 m2. 
 
 

III. zamítá 
 
923  
Žádost paní Hany Lochovské, IČ: 08141771, o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč 
z důvodu nesplnění podmínek daných pravidly podpory bílinským podnikatelům 
(provozovnám). 
 
924  
Žádost Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace 
ve výši 49.000 Kč na podporu projektové výuky na základních školách v Bílině v roce 2020.  
 
925  
Žádost Fondu ohrožených dětí, z. s., o dotaci ve výši 10.000 Kč na projekt „Pořízení 
sociálního automobilu k zajištění provozní činnosti Klokánku“. 
 
 

IV. rozhodla 
 
 
926  
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování dokumentace pro vydání 
společného povolení, dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti 
na správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina“, jedinému dodavateli, Ing. arch. Janu 
Hellerovi, Hradec Králové – Kukleny, IČ: 73660680, v souladu s čl. 14, odst. 1, písm. c) 
směrnice č. 1/2020 – pravidla pro zadávání veřejných zakázek, za částku ve výši 996.435 Kč 
včetně DPH s tím, že dokumentace bude upravena dle připomínek členů rady města. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
927  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu §27 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Rozšíření parkoviště pro 
osobní automobily v lokalitě Sídliště Za Chlumem, blok 3-4“ je nabídka EKOSTAVBY Louny, 
s. r. o., Václava Majera 573, 440 01 Louny, IČ: 10442481. Druhou v pořadí je nabídka 
společnosti STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744. Zároveň 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy o provedení stavebních prací. 
 
928  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky na veřejná zakázku malého rozsahu II. kategorie 
na dodávky s názvem „Rozšíření datové sítě ZŠ Za Chlumem v Bílině o bezdrátovou síť“, 
je nabídka společnosti SOFTEX NCP, s. r. o. Růžová 1426 43401 Most, s nabídkovou cenou 
234.790,00 Kč bez DPH, tj. 284.095,90 Kč včetně DPH. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
929  
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 služby na akci „Výkon 
stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním dopravních staveb“ (hodnota každé 
jednotlivé stavby nepřesáhne částku 4.000.000 Kč bez DPH). 
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930   
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 služby na akci „Výkon 
stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním pozemních staveb – I.“ (hodnota 
každé jednotlivé stavby nepřesáhne částku 1.000.000 Kč bez DPH). 
 
931  
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 služby na akci „Výkon 
stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním pozemních staveb – II.“ (hodnota 
každé jednotlivé stavby bude vyšší jak 1 mil Kč bez DPH a současně nepřesáhne částku 
6.000.000 Kč bez DPH). 
 
932  
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadávanou dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
právních předpisů (dále jen ZZVZ), v souladu s § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním 
řízení, na stavbu „Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště 
Kyselka na p. p. č. 1916/1, 1916/2, 1915/4, 1916/34 a 1916/35 v k. ú. Bílina“ s úpravami dle 
připomínek členů rady města s tím, že na část č. 2 – stavba – bude požadována 
po účastnících zadávacího řízení jistota k zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti 
v zadávacím řízení. 
 
933  
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 služby 
na akci „Architektonická studie – Rekonstrukce městského domu č. p. 23/12 na Mírovém 
náměstí v Bílině“. 
 
 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
934  
Rozpočtové opatření č. 92/2020 – přijetí finančního daru od společnosti Severočeské doly, 
a. s., ve výši 1.750.000 Kč do rezervy. 
 
935  
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a Severočeskými doly, 
a. s., Chomutov, jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí peněžitého daru ve výši 1.750.000 
Kč na zlepšení technické infrastruktury a revitalizaci majetku ve správě města. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
936  
Uzavření smlouvy o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, mezi Ústeckým 
krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a městem 
Bílina, se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, IČ: 00266230, jejímž předmětem je závazek 
města spolupodílet se na vyrovnání tržeb MHD, resp. na vzniklém propadu tržeb, za období 
březen až červen 2020, v celkové výši 209.056,85 Kč. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města Bílina. 
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937  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-4000609/VB/002 na akci 
„TP-Bílina, Litoměřická, přeložka VN,NN“, mezi městem Bílina jako stranou povinnou 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly jako stranou oprávněnou, zastoupenou na základě plné moci z 07.03.2019 
společností MONEST, s r. o., IČ: 48265756, se sídlem Na Moráni 5400, 430 01 Chomutov. 
Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově 
za dohodnutou cenu 1.000 Kč + DPH. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
souhlasit s podmínkami v této smlouvě stanovenými a zároveň doporučuje podpisem 
smlouvy pověřit starostku města. 
 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
938  
Informaci o proběhlé elektronické dražbě z 09.07.2020 o výkupu pozemku p. č. 1670 v k. ú. 
Bílina, pozemku p. č. 1671/63 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1674/22 v k. ú. Bílina, pozemku 
p. č. 1674/23 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1674/25 v k. ú. Bílina. 
 
939  
Informaci o hospodaření města Bíliny za I. pololetí roku 2020. 
 

VII. bere na vědomí 
 
940  
Změny v investiční akci „Snížení energetické náročnosti domů 5. května 268-269 a 270-271, 
Bílina“. 
 
941  
Aktualizovaný harmonogram zpracování a projednávání návrhu rozpočtu na rok 2021 
a návrhu střednědobého výhledu na období 2022-2023. 
 
942  
Žádost  ve věci zrušení stávající místní úpravy, která spočívá 
ve vyhrazení parkovacích míst pro personál zdravotního střediska situovaného v ulici Sídliště 
Za Chlumem v čase PO–PÁ – 7–16 hodin a zároveň bere na vědomí postup odboru dopravy 
a návrh odpovědi. 
 
943  
Informace právního zástupce města k jednotlivým kauzám. 
 
944  
Zápis č. 04/2020 z jednání komise pro životní prostředí a dopravu, které probíhalo 
27.07.2020 formou „per rollam“. 
 
945  
Zápis č. 5 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 15.07.2020. 
 
946  
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 22.07.2020. 
 
947  
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise z 20.07.2020. 
 
948  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu zajištění hlavní budovy lázní.  
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949  
Informace odboru nemovitostí a investic o komunikaci s žadateli o byt ve vlastnictví města 
Bíliny. 
 
950  
Nabídku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod 
pozemku p. č. 432 v k. ú. Bílina–Újezd. 
 
951  
Návrh odboru nemovitostí a investic při zajišťování stavu budovy Nemocniční č. p. 159 pro 
výměnu oken a parapetů. 
 
952  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy chodníků 
dle plánů investic pro rok 2020. Návrh změny č. 1 Územního plánu Braňany. 
 
953  
Plnění usnesení č. 1377 z 19.12.2017 a č. 40 z 30.01.2018 ve věci provádění pravidelných 
kontrol bytů za účelem zjištění sociálních poměrů v rodinách. 
 
954  
Vzor rámcové dohody na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb – 
investiční akce pro rok 2021. 
 
955  
Přehled plánovaných akcí na Mírovém náměstí předložený vedoucí KC Bílina: 20.08.2020 
Taneční odpoledne nejen pro seniory, 18.09.2020 Den s energií, 28.11.2020 Rozsvícení 
vánočního stromu. 
 
956  
Informaci vedoucí Kulturního centra Bílina o podání žádosti na smlouvu o reklamě s ČEZ, 
a. s., na akci „Den s energií”, která se bude konat dne 18.09.2020 na Mírovém náměstí 
v Bílině. O finanční prostředky z této smlouvy bude navýšen rozpočet Kulturního centra 
Bílina. 
 
957  
Žádost o souhlas se stavbou terasy u nájemního bytu č. p. 49/2 v ulici 
Břežánská na vlastní náklady. 
 
958  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kancelář úřadu. 
 
959  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem školství, kultury a sportu. 
 
960  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
961  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 
 

 
 
 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
starostka města 

Ing. Radek Zenker v. r. 
člen rady města 

 


