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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 29. schůze v roce 2020, 
konané v mimořádném termínu 10. prosince 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. 
1117 OD   10.11. 
1116 ONI   01.12. 
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 
 
1420  
Usnesení č. 1280 z 10.11.2020, kterým rada města projednala a doporučila zastupitelstvu 

města schválit žádost Petra Janoucha ve věci prominutí sankce z prodlení díla „Zapojení 

a zprovoznění kamerového bodu v ulici Sídliště U Nového nádraží 709, ve výši 41 881,45 

Kč“, z důvodu zdržení zahájení prací na straně objednatele. 

 
II. schvaluje 

 
1421  
Rozpočtové opatření č. 133/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí v rámci položky kapitoly 08 odd. § 55 12 požární 

ochrana – dobrovolná část na zajištění akceschopnosti jednotky v celkové výši 170.000 Kč 

a přesun v rámci položky kapitoly 08 odd. § 61 71 vnitřní správa na zajištění docházkového 

systému a právních služeb v celkové výši 394.000 Kč. 

 

1422  

Rozpočtové opatření č. 143/2020 – přijetí doplatku dotace ve výši 279.645 Kč ze státního 

rozpočtu na výkon činnosti v oblasti sociálně–právní ochrany dětí pro rok 2020 v souvislosti 

s epidemií COVID – 19. 

 

1423  
Rozpočtové opatření č. 144/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 

rozpočtu odboru stavebního úřadu a životního prostředí v celkové výši 30.000 Kč z odd. § 34 

– 29 (Ostatní zájmová činnost), položky 5222 (příspěvek na činnost spolků), do odd. § 36 – 

39 (Komunální služby), položky 5169 (ostatní služby – znalecké posudky, architektka). 

1424  

Změnu odpisového plánu Základní školy Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 

příspěvková organizace na rok 2020 na částku 137.944 Kč. 
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1425  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 99,06 m2 

na adrese M. Švabinského č. p. 657, parcela č. 1683/63 k.ú. Bílina pro účel využití jako 

provozovna za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání 250 

Kč/m2/rok. 

 

1426  
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 96,95 m2 

na adrese M. Švabinského č. p. 655, parcela č. 1683/65 pro účel využití jako provozovna 

za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání 250 Kč/m2/rok. 

 

1427  

Celkový počet dohod o prací konaných mimo pracovní poměr na Městském úřadu v Bílině 

v roce 2021 na 19, v organizační složce Kulturní centrum Bílina na 42, v organizační složce 

Informační centrum Bílina na 6, v organizační složce Městská knihovna na 3, v organizační 

složce Pečovatelská služba Bílina na 5 a v organizační složce Jednotka sboru dobrovolných 

hasičů na 16. 

 
 

IV. zřizuje 
 
1428  

Dvě pracovní pozice „pečovatel/ka" s úvazkem 1,0 v organizační složce Pečovatelská služba 

Bílina. 

 

V. stanovuje 
 
1429  

Celkový počet zaměstnanců organizační složky Pečovatelská služba Bílina na 15 a zároveň 

schvaluje organizační schéma této organizační složky, vše s účinností od 01.01.2021. 

 
 
 

VI. bere na vědomí 
 
1430  
 
Nové skutečnosti ve věci prominutí sankce Petru Janouchovi z prodlení díla „Zapojení 

a zprovoznění kamerového bodu v ulici SUNN 709“. 
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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 
 
 

I. schvaluje 
 
1431  
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce jednatelky, mezi společností Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o., a Ing. Andreou Abigail Novákovou, jehož předmětem je 

úprava základní složky odměny jednatelky a doplnění smlouvy o možnost poskytnutí odměny 

ke konci kalendářního roku, v případě opakování nebo dalších úspěšně řešených 

neočekávaných a specifických událostí v chodu společnosti, mající vliv na zabezpečení 

chodu nemocnice s poliklinikou za účelem mimořádné péče o zdraví občanů města Bíliny. 

Podpisem dodatku pověřuje starostku města. 

 

1432  

Odměnu Ing. Andree Abigail Novákové, jednatelce společnosti Hornická nemocnice 

s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ve výši 50.000 Kč, za úspěšné řešení neočekávaných 

a specifických událostí v chodu společnosti, mající vliv na zabezpečení chodu nemocnice 

s poliklinikou za účelem mimořádné péče o zdraví občanů města Bíliny. 

 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


