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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 30. schůze v roce 2020, 
konané v mimořádném termínu 30. 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. schvaluje 
 
1431  
Rozpočtové opatření č. 145/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí. Jedná se o přesuny v rámci položek kap. 08 
odd. § 61 71 vnitřní správa na úhradu nákladů soudního řízení ve výši 218.000 Kč.  
 
1432  
Rozpočtové opatření č. 146/2020 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí. Jedná se o přesuny v rámci položek kap. 08 
odd. § 61 71 vnitřní správa na vybavení nově zřízených kanceláří ve výši 230.000 Kč.  
 
1433  
Smlouvu o pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Bílina, ul. M. Švabinského 655 
o celkové výměře 96,95 m2 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  

 jako nájemcem pro využití jako 
hostinská činnost. Smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou, s platností od 01.01.2021, 
za nájemné dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících podnikání. Nájemce 
si na případnou výzvu pronajímatele zajistí změnu způsobu vytápění a ohřevu teplé vody 
na vlastní náklady. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
 
1434  
Smlouvu o pronájmu prostor sloužících podnikání na adrese Bílina, ul. M. Švabinského 657 
o celkové výměře 99,06 m2 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a  

 jako nájemcem pro využití jako prodejna 
potravin – maloobchod. Smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s platností 
od 01.01.2021 za nájemné dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících 
podnikání. Nájemce si na případnou výzvu pronajímatele zajistí změnu způsobu vytápění 
a ohřevu teplé vody na vlastní náklady. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.  
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1435  
Nájemní smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřenou mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a společností Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o., IČ: 06231292, 
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, jako nájemcem, kdy předmětem 
nájmu je část pozemku p. č. 2273 o výměře cca 250 m2 a část pozemku p. č. 2270/17 
o výměře cca 300 m2 v k. ú. Bílina, a to na dobu neurčitou. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města.  
 
 

II. ruší  
 
 
1436  
Zadávací řízení s názvem „Dodávky stravenek pro MTSB" dle ustanovení § 127 odst. 2 
písmena d) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
a zároveň pověřuje ředitelku Městských technických služeb Bílina podpisem rozhodnutí 
zadavatele o zrušení zadávacího řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. 
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


