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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 19. schůze v roce 2020, 
konané 1. září 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. jmenuje 
 
965  
Paní Janu Žáčkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Bílina, Síbova 332, 
příspěvková organizace, s účinností od 01. 09. 2020 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a dále pak ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

II. revokuje 
 
966  

Usnesení rady města č. 1393 z 26.11.2019, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení komunikačního vedení 
a zařízení, které se dotkne pozemku p. č. 256 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 236 v k. ú. 
Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
jako stranou budoucí oprávněnou ze služebnosti zastoupenou na základě plné moci Blankou 
Výravovou, TELKOMPROJEKT, se sídlem Vinařská 739/14, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem. 
Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově 
za umístění sloupku NN měření a pilířku PER1/1f/40A + DPH, za cenu dle platných pravidel 
pro zřizování věcných břemen a služebnosti. Rada města zároveň souhlasí s podmínkami 
v této smlouvě stanovenými. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka města. 
 
 

III. schvaluje 
 
 
967  
Rozpočtové opatření č. 86/2020 – navýšení rozpočtu organizační složce města, Kulturnímu 
centru Bílina, dle žádosti vedoucí kulturního centra o částku ve výši 60.000 Kč na akci Den 
s Energií, která se koná 18.09.2020. 
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968  
Rozpočtové opatření č. 87/2020 – navýšení rozpočtu Městských technických služeb Bílina, 
p. o., ve výši 408.000 Kč, na úhradu odpisů. 
 
969  
Rozpočtové opatření č. 89/2020 – přijetí dotace v celkové výši 353.500 Kč na podporu 
finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-
19. 
 
970  
Rozpočtové opatření č. 93/2020 – navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, 
příspěvková organizace, o částku v celkové výši 65.800 Kč na odpisy na nově pořízený 
majetek v roce 2020 a dofinancování odpisů na pořízený majetek v roce 2019. Zároveň 
schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2020 na celkovou výši 146.667 Kč na základě 
žádosti ředitelky domu dětí a mládeže. Bude hrazeno z rezervy odboru školství, kultury 
a sportu. 
 
971  
Rozpočtové opatření č. 94/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu v celkové výši 75.000 Kč na financování dřevěné 
sochy a pamětní cedule cestovatele Miloslava Stingla. Bude hrazeno z rezervy odboru 
školství, kultury a sportu. 
 
972  
Rozpočtové opatření č. 97/2020 – navýšení rozpočtu z pojistného plnění ve výši 7.300 Kč 
na opravu střechy nad tělocvičnou pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 
příspěvková organizace, na základě žádosti ředitelky základní školy. 
 
973  
Rozpočtové opatření č. 98/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve výši 100.000 Kč z odd. § 10-14 
(veterinární péče), položky 5169 (ostatní služby) do odd. § 37-45 (vzhled obcí a veřejná 
zeleň), položky 5169 (nákup služeb). 
 
974  
Rozpočtového opatření č. 99/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2020 ve výši 5.000 Kč, a to přesun 
z odd., § 3525 (paliativní péče), položky 5222 (příspěvky spolkům) do odd., § 4379 (ostatní 
služby v oblasti prevence) položky 5222 (příspěvky spolkům). 
 
975  
Rozpočtové opatření č. 100/2020 – navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Za Chlumem 
824, okres Teplice, příspěvková organizace, o částku ve výši 4.100 Kč na odpisy na nově 
pořízený majetek v roce 2020 a zároveň schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2020 
na celkovou výši 130.299 Kč na základě žádosti ředitelky základní školy. Bude hrazeno 
z rezervy odboru školství, kultury a sportu. 
 
976  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a paní Hanou Lochovskou jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na uspořádání akce Bořeňská 
voříškiáda 3. ročník, která se koná 31.10.2020 v Bílině, na základě podané žádosti. Bude 
hrazeno z rezervy sportu. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
977  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a  jako příjemcem, na koupi zdravotní matrace a polohovacího 
polštáře pro zdravotně znevýhodněnou zletilou dceru. Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
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978  
Uzavření darovací smlouvy mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha 4, IČ 45244782 jako dárcem a městem Bílina, jako obdarovaným, jejímž 
předmětem je počítačka mincí CP 11_ALB v hodnotě 200 Kč a dále počítačka bankovek 
USF 51 v hodnotě 19.007 Kč. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostku města. 
 
979  
Plat a jeho složky paní Janě Žáčkové, ředitelce Mateřské školy Bílina, Síbova 332, 
příspěvková organizace s účinností od 01. 09. 2020 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a s nařízením vlády 
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, 
dle návrhu vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 
 
980  
Výjimku ze směrnice č. 1/2020 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro Základní 
školu Lidická, Základní školu Aléská a pro Základní školu Za Chlumem, na pořízení ICT 
techniky hrazené ze státního rozpočtu v rámci projektu „Mimořádné prostředky pro veřejné 
základní školy na nákup digitálních učebních pomůcek od MŠMT“ na základě žádostí 
ředitelek základních škol s tím, že budou osloveny společnosti se systémem EDU sekce 
(slevy pro školská zařízení), tj. firmy ALZA, MALL, CZC, TS Bohemia a případně další firmy 
dle uvážení jednotlivých zadavatelů, z důvodu předpokládaných nejnižších možných cen 
na trhu. 
 
981  
Uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 1/2016/Pa uzavřeného mezi městem Bílina 
jako propachtovatelem a společností ZEVOS, s. r. o., Libčeves, IČ: 47780231, se sídlem 
Smolnice 212, 439 14 Smolnice, jehož předmětem je pacht na pozemek p. č. 461 (trvalý 
travní porost) o výměře 605 m2, pozemek p. č. 462 (orná půda) o výměře 129 361 m2, 
pozemek p. č. 463 (trvalý travní porost) o výměře 257 m2, pozemek p. č. 492 (orná půda) 
o výměře 239 701 m2, pozemek p. č. 498 (trvalý travní porost) o výměře3 863 m2, pozemek 
p. č. 540 (orná půda) o výměře 11 136 m2, pozemek p. č. 541 (trvalý travní porost) o výměře 
2 750 m2, pozemek p. č. 542 (orná půda) o výměře 3 716 m2, pozemek p. č. 577 (orná půda) 
o výměře 30 033 m2 a pozemek p. č. 623 (vodní plocha) o výměře 376 m2, vše v k. u. 
Jablonec u Libčevsi. Výše pachtovného činí 105.449,50 Kč bez DPH/pachtovní rok. 
Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
982  
Uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 17 N 14/69 uzavřené mezi městem Bílina jako 
propachtovatelem a  

 jako pachtýři, jehož předmětem je pacht na pozemky 
p. č. 269/184 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 201 m2 a pozemek p. č. 269/320 (ostatní 
plocha/jiná plocha) o výměře 634 m2 v k. ú. Bílina. Výše pachtovného činí 835 Kč/pachtovní 
rok. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
983  
Uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 18 N 14/69 uzavřeného mezi městem Bílina 
jako propachtovatelem a  
jako pachtýřem, jehož předmětem je pacht na pozemek p. č. 341/13 (ostatní plocha/jiná 
plocha) o výměře 208 m2 v k. ú. Bílina. Výše pachtovného činí 500 Kč/pachtovní rok. 
Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
984  
Uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 19 N 14/69 uzavřeného mezi městem Bílina 
jako propachtovatelem a  

 jako pachtýři, jehož předmětem je pacht na 
pozemek p. č. 341/12 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 217 m2 v k. ú. Bílina. Výše 
pachtovného činí 500 Kč/pachtovní rok. Podpisem dodatku pověřuje starostku města.  
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985  
Uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 21 N 14/69 uzavřeného mezi městem Bílina 
jako propachtovatelem a  

 jako pachtýři, jehož předmětem je pacht na pozemek 
p. č. 341/15 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 238 m2 v k. ú. Bílina. Výše pachtovného 
činí 500 Kč/pachtovní rok. Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 
 
986  
Uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 22 N 14/69 uzavřeného mezi městem Bílina 
jako propachtovatelem a  

 jako 
pachtýři, jehož předmětem je pacht na pozemek p. č. 341/14 (ostatní plocha/jiná plocha) 
o výměře 219 m2 v k. ú. Bílina. Výše pachtovného činí 500 Kč/pachtovní rok. Podpisem 
dodatku pověřuje starostku města. 
 
987  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení 
komunikačního vedení a zařízení, které se dotkne pozemku p. č. 256 v k. ú. Bílina 
a pozemku p. č. 236 v k. ú. Bílina, mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou 
a společností CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, jako 
stranou budoucí oprávněnou ze služebnosti zastoupenou na základě plné moci Blankou 
Výravovou, TELKOMPROJEKT, se sídlem Vinařská 739/14, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem. 
Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení služebnosti 
spočívající ve zřízení komunikačního vedení a pilířku PER1/1f/40A činí 15.400 Kč + DPH. 
Rada města zároveň souhlasí s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
988  
Uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Bílina, Sídliště 
Za Chlumem č. p. 820/33 o celkové výměře 76,87 m2 mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a  
jako nájemcem pro účel využití jako nehtové studio a sklad. Smlouva bude uzavřena 
s platností od 01.10.2020 na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle § 2312 občanského 
zákoníku za nájemné dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících podnikání. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
989  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 28.04.2020 mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností NATURTEP, s. r. o., jako zhotovitelem na akci „Rekonstrukce 
školní jídelny, ZŠ Za Chlumem, Bílina“. Předmětem dodatku je navýšení rozpočtu akce 
o 40.054,92 Kč vč. DPH na celkových 1.825.867,42 Kč vč. DPH. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města. 
 
990  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/26 mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností NATURTEP, s. r. o., jako zhotovitelem na akci „Snížení 
energetické náročnosti bytového domu č. p. 270 + č. p. 271 v Bílině“. Předmětem dodatku je 
navýšení rozpočtu akce o 282.385,96 Kč vč. DPH na celkových 3.158.821,82 Kč vč. DPH 
a prodloužení termínu plnění o 30 kalendářních dnů. Podpisem dodatku pověřuje starostku 
města. 
 
991  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/27 mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností NATURTEP, s. r. o., jako zhotovitelem na akci „Snížení 
energetické náročnosti bytového domu č. p. 268 + č. p. 269 v Bílině“. Předmětem dodatku je 
navýšení rozpočtu akce o 292.308,16 Kč vč. DPH na celkových 3.162.190,55 Kč vč. DPH 
a prodloužení termínu plnění o 30 kalendářních dnů. Podpisem dodatku pověřuje starostku 
města. 



Usnesení rady města z 1. září 2020   5 
 
 

992  
Záměr výpůjčky pozemkové parcely č. 883/1 v k.ú. Bílina. Výpůjčka se sjednává na dobu 
určitou, ode dne jejího podpisu zástupci obou smluvních stran, po dobu 5 let. 
 
 

III. souhlasí 
 
993  
S návrhem odboru nemovitostí a investic zařadit lokalitu areálu Základní školy Aléská 
do soupisu parkovacích ploch za dodržení podmínek zajišťujících bezpečnost parkovacích 
ploch. 
 
994  
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., za navrhovanou sníženou vyvolávací cenu 19.000 Kč. 
 
 

IV. zamítá 
 
995  
Žádost  o pronájem prostor sloužících podnikání na adrese Bílina, 
Sídliště Za Chlumem čp. 820/33 o celkové výměře 76,87 m2. 
 
996  
Žádost SVJ domu Za Chlumem 732 o odstranění lavičky před domem č. p. 732. 
 
997  
Žádost  o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč na akci 
Lochnesské hopsání pod Bořní, která se koná 26.09.2020 v Bílině. 
 
 

V. rozhodla 
 
 
998  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na dodávky k akci „WiFi4EU – Bezdrátová 
veřejná síť ve městě Bílina – část B: Zajištění internetového připojení na období 36 měsíců“, 
je nabídka společnosti O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha. 
Druhou v pořadí je nabídka společnosti SOFTEX NCP, s. r. o., Růžová 1426, 434 01 Most, 
IČ: 62243608. 
 
999  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na dodávky k akci „WiFi4Eu – Bezdrátová 
veřejná síť ve městě Bílina – část A: Dodávka a instalace zařízení vč. nastavení funkčnosti“, 
která je součástí projektu spolufinancovaného z Evropské unie z iniciativy WiFi4EU, 
je nabídka společnosti SOFTEX NCP, s. r. o., Růžová 1426, 434 01 Most, IČ: 62243608. 
Druhou v pořadí je nabídka společnosti O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 
140 22 Praha. 
 
1000  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava sportovní 
běžecké dráhy na ZŠ Aléská, Bílina“ je nabídka společnosti S-Vision, s. r. o., Staňkov 16, 
507 82 Pecka, IČ: 04474694. Druhou v pořadí je nabídka společnosti VYSSPA Sports 



Usnesení rady města z 1. září 2020   6 
 
 

Technology, s. r. o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČ: 27967638. Zároveň pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy. 
 
1001  
Nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Oprava chodníku – 
za MŠ Za Chlumem, Bílina“ je nabídka společnosti Petr Arpáš, s. r. o., Sadová 40, 41801 
Bílina, IČ: 27280012. Druhou v pořadí je nabídka společnosti JCA STAVEBNÍ, s. r. o., 
V zahradách 110, 43532 Mariánské Radčice, IČ: 08122300. Zároveň pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy. 
 
1002  
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 služby s názvem „Projektová dokumentace – zajištění stavu hlavní budovy 
lázní Kyselka“, s úpravami dle připomínek členů rady města. 
 
1003  
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 
s názvem „Projektová dokumentace – Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů“, s úpravou dle požadavků členů rady města. 
 
 

VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
 
1004  
Rozpočtové opatření č. 95/2020 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o částku ve výši 2.923.750 Kč přijetím 2. splátky neinvestiční dotace MPSV ČR na činnost 
sociálně – právní ochrany dětí v roce 2020. 
 
1005  
Rozpočtové opatření č. 96/2020 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
o částku 588.440 Kč přijetím doplatku neinvestiční dotace z MPSV ČR na pokrytí výdajů 
na činnost sociálně-právní ochrany dětí v roce 2019. 
 
1006  
Nabídku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
na bezúplatný převod pozemku p. č. 307/2 o výměře 64 m2 v k. ú. Bílina–Újezd a pozemku 
p. č. 307/4 o výměře 33 m2 v k. ú. Bílina–Újezd. 
 
1007  
Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 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 převodce, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 2087/6 
o výměře 39 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2247/23 o výměře 583 m2 v k. ú. Bílina. 
Podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 
doporučuje pověřit starostku města. 
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1008  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  

jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1069/9 o výměře 
23 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku 
č. 46/21046/2020 zhotoveného Ing. Janem Dvořákem, Síbova 286/8, 418 01 Bílina, ve výši 
6.900 Kč, tj. celkem i s náklady spojenými s prodejem pozemku 7.100 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1009  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a  
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej 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 kupní cenu 14.000 Kč 
stanovenou znaleckým posudkem č. 47/21047/2020 zhotoveného Ing. Janem Dvořákem, 
Síbova 286/8, 418 01 Bílina, tj. celkem i s náklady spojenými s prodejem 14.200 Kč. 
Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
1010  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1595/20 o výměře 23 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 pozemku. 
 
1011  
Záměr prodeje pozemku p. č. 1856/1 o výměře 329 m2 v k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, 
určenou na základě znaleckého posudku s tím, že v kupní smlouvě bude uvedeno, 
že se jedná o pozemek bez přístupové cesty, kdy na základě této skutečnosti bude prodán 
pozemek vlastníkům sousedních pozemků a bude tak zajištění přístup k nemovitosti. 
Žadatelé si nechají na vlastní náklady zhotovit znalecký posudek. Kupní cena bude 
navýšena o náklady spojené s prodejem pozemku. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 
 
 
1012  
Nabídku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod 
pozemku p. č. 474/14 v k. ú. Bílina–Újezd. 
 
1013  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 89/1 v k. ú. Bílina. 
 
1014  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 263/1 v k. ú. Bílina. 
 
1015  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 413/5 v k. ú. Bílina–Újezd.  
 
1016  
Návrh Ing. Lucie Ječmenové, Lenky Glabazňové a MUDr. Yasera Karnouba (všichni 
Nezávislí v Bílině – HNHRM), členů zastupitelstva města, na změnu zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Bílina s tím, že stávající směrnice č. 1/2020 – pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek, která je platná od 01.01.2020, je vytvořena v souladu s požadavky 
zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o obcích, principu 3E, i metodikou 
ministerstva pro místní rozvoj pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
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IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
 
 
1017  
S realizací a financováním akce v rámci „Národního programu podpory cestovního ruchu 
v regionech podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ – 
Turistický a informační systém v Bílině. 
 
 

X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 
 
 
1018  
Žádost společnosti Lesy Sever, s. r. o., o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny 
za pozemek p. č. 774 v k. ú. Bílina a části pozemku p. č. 766/1 v k. ú. Bílina, zároveň 
doporučuje nevyužít možnosti odstoupení od kupní smlouvy č. 04/2020/HY dle ustanovení 
odst. 6.1. a násl. kupní smlouvy, z důvodu nedodržení platebních podmínek. 
 
1019  
Informaci o přepisu spoluvlastnického podílu o velikosti 647/61200 na pozemku p. č. 1638 
v k. ú. Bílina, jehož součástí je bytový dům č. p. 752, 753, 754, 755, 756. 
 
1020  
Informaci o proběhlém výběrovém řízení formou obálkové metody o výkup pozemku 
p. č. 1838/2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1838/3 v k. ú. Bílina. 
 
 

XI. bere na vědomí 
 
 
1021  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 
 
1022  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kancelář úřadu. 
 
1023  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 
 
1024  
Zápis č. 6 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 19.08.2020  
 
1025  
Průběžné plnění usnesení rady města č. 763/2018, kterým bylo ředitelce Městských 
technických služeb Bílina, resp. Městským technickým službám Bílina, p. o., jako správci 
komunikací, uloženo zajištění provádění pravidelných kontrol technického stavu dopravního 
značení, v rámci kterých bude provedena například výměna zkorodovaných dopravních 
sloupků za nové či provedení nátěru těchto sloupků a upevnění či vyrovnání uvolněných 
dopravních sloupků a dále provádění běžných pravidelných kontrol dopravního značení a 
dopravního zařízení, a to tak, aby byla zajištěna jejich správná funkce, což znamená i 
pravidelný prořez větví stromů a křovisek přerůstajících přes dopravní značení, a to z důvodu 
viditelnosti dopravního značení. 
 
1026  
Nabídku společnosti BERENT TRADE, s. r. o., na prodej pozemků p. č. 1664/289, 1664/290 
a 1664/291 v k. ú. Bílina. 
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1027  
Informace o vrácení stavby bez č. p. na pozemku p. č. 2163 v k. ú. Bílina a stavby č. p. 406 
na pozemku p. č. 1916/4 v k. ú. Bílina zřizovateli od příspěvkové organizace – Městských 
technických služeb Bílina za účelem demolice těchto objektů, následně dojde k uzavření 
nového dodatku k zřizovací listině Městských technických služeb Bílina, jehož předmětem 
bude vyjmutí těchto nemovitých věcí. 
 
1028  
Zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 
Mateřské školy Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace. 
 
1029  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu investiční akce – opravy chodníků 
dle plánů investic pro rok 2020. Informaci o nabídce prodeje nájemního domu č. p. 655, 656 
a 657 v ulici M. Švabinského, Bílina. 
 
1030  
Průběžné informace odboru nemovitostí a investic o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
1031  
Informace odboru nemovitostí a investic o průběhu aktivit spojených s vybudováním 
parkovacích plochy v Bílině. 
 
1032  
Nesouhlas  s rozhodnutím Rady města Bílina o neposkytnutí finančního 
daru v rámci programu podpory bílinským podnikatelům, z důvodu nesplnění podmínek 
daných pravidly podpory bílinským podnikatelům (provozovnám). 
 
1033  
Znění odpovědi na nesouhlas  s rozhodnutím Rady města Bílina 
o neposkytnutí finančního daru v rámci programu podpory bílinským podnikatelům, z důvodu 
dluhu ve výši 15.913 Kč vůči městu Bílina. 
 
1034  
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. 
 
1035  
Informaci odboru nemovitostí a investic o stavu pozemku p. č. 2372/169 v k. ú. Bílina 
v lokalitě Na Větráku. 
 
1036  
Vizualizaci návrhu celkové rekonstrukce plavecké haly. 
 
 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


