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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 1. schůze v roce 2021, 
konané 12. ledna 2021 

 
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. ukládá 
 
1  
Vedoucímu odboru dopravy vyvolat jednání s navrhovatelem na převzetí světelné 

signalizace situované v prostoru křižovatky u Stavebnin Černý. Při tomto jednání zjistit 

současného právního vlastníka a s tímto dohodnout postup a podmínky převzetí (předání) 

světelné signalizace. 

 

II. schvaluje 
 
2  
Rozpočtové opatření č. 1/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 

odboru dotací a projektů v celkové výši 438.000 Kč z rezervy na akce rozšíření MKDS o 

kamerový bod v ulici Pražská (318.000 Kč), WiFi4EU – veřejná Wi–Fi síť (40.000 Kč), 

program podpory cestovního ruchu – dopravní značení (67.000 Kč) a zateplení bytových 

domů v ul. 5. května č. p. 268 – 269 a 270 – 271 – průkazy energetické náročnosti budov 

(celkem 13.000 Kč).  

 

3  

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV–

12–4020085/SoBS VB/2 na akci „TP–Bílina, Pod Bořní – 5x nové OM“, uzavřenou mezi 

městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, 405 02 Děčín, jako stranou budoucí oprávněnou 

z věcného břemene, zastoupenou na základě plné moci společností OMEXON GA Energo, 

s. r. o., Jaroslavem Dvořákem, se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň. Věcné 

břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za cenu 

dle sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene a služebnosti, který je součástí pravidel 

pro zřizování věcných břemen a služebností, a to ve výši 7.000 Kč bez DPH. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostku města. 
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4  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP–

12–4011573/SoBS VB/1 na akci „TP–Bílina, Čapkova – výměna P97, nové OM“, uzavřenou 

mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se 

sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, 405 02 Děčín, jako stranou budoucí oprávněnou 

z věcného břemene. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude 

provedena jednorázově za cenu dle sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene 

a služebnosti, který je součástí pravidel pro zřizování věcných břemen a služebností, a to 

ve výši 11.000 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

5  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 2216/2020/PANO 

k akci „Bílina, Újezd, Pod Bořní – p. p. č. 424/1 a 424/2 – vodovod a kanalizace pro 6 RD“ 

mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou, společností Severočeská vodárenská 

společnost, a. s., IČ: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, jako stranou 

budoucí oprávněnou a  

, jako investorem stavby. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude 

provedena jednorázově za cenu dle sazebníku úhrad za zřízení věcného břemene 

a služebnosti, který je součástí pravidel pro zřizování věcných břemen a služebností, a to 

ve výši 100 Kč/bm liniového vedení, 3.000 Kč/1 podzemní šachtu a 200 Kč/m2 (za každý 

i započatý metr) bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

6  

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV–12–4017882/VB/001 na akci „TP–

Bílina, Na Výsluní, ppč. 2085/4 – nová OM“, uzavřenou mezi městem Bílina jako stranou 

povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV–Podmokly, 

405 02 Děčín, jako stranou oprávněnou z věcného břemene, zastoupenou na základě plné 

moci společností OMEXON GA Energo, s. r. o., Šárkou Caklovou, se sídlem Na Střílně 

1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude 

provedena jednorázově za dohodnutou částku 1.000 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku města. 

 

7  
Smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010–034257 ke stavbě pod označením 

„RVDSL1619_C_U_BILI30_MET“, uzavřenou mezi městem Bílina jako stranou povinnou 

a společností CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, jako 

stranou oprávněnou, zastoupenou na základě pověření Lubicou Mizerovou. Služebnost bude 

sjednána na dobu neurčitou, úhrada bude provedena jednorázově za dohodnutou cenu 

3.000 Kč + DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 

 

8  

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2004041 z 10.11.2004 na provádění ročních odečtů 

a rozúčtování spotřeby tepla, teplé a studené vody v bytech města uzavřené mezi městem 

Bílina jako objednatelem a společností RONICA, s. r. o., se sídlem Libušina 73/17, Řetenice, 

415 03 Teplice, jako zhotovitelem, s úpravami dle požadavků členů rady města. Podpisem 

dodatku pověřuje starostku města.  

 

9  
Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti – Region 

č. 1552569079, mezi městem Bílina jako pojistníkem a Generali Česká pojišťovna, a. s., 

Spálená 75/16, Nové Město 110 00 Praha 1, jako pojistitelem, kterým se mění rozsah 

pojištění od 02.01.2021. Podpisem dodatku č. 14 pojistné smlouvy č. 1552569079 pověřuje 

starostku města Bílina.  
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10  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0101296455 Seifertova 1, Bílina. 

Podpisem pověřuje starostku města. 

 

11  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419355 Za Chlumem 751, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

12  

Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419354 Za Chlumem 751, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

13  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419260 Mírové náměstí 46, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

14  

Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419259 Želivského 54/17, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

15  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419329 Za Chlumem 823, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

16  

Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0101551796 Tyršova 320, Bílina. 

Podpisem pověřuje starostku města. 

 

17  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0101396388 Žižkovo náměstí 58, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

18  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0101297503 Mírové náměstí 21, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

19  

Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0101297505 Mírové náměstí 21, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

20  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419188 KD Aléská 265, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

21  

Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419261 Břežánská 49, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

22  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419406 Havířská 582, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

23  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419407 Havířská 582, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 
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24  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419409 Havířská 583, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

25  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419418 A. Sovy, krček, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

26  

Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419233 SUNN 675–677/1, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

27  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419408 Havířská 583, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

28  

Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419422 TP 918, pavilon 1, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

29  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419189 KD Aléská 265, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

30  

Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419234 SUNN 675–677/1, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

31  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419257 Břežánská 50, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

32  
Ceník tepelné energie od 01.01.2021 pro odběrné místo č. 0100419327 Za Chlumem 820, 

Bílina. Podpisem pověřuje starostku města. 

 

33  

Prodloužení splatnosti nájemného z nebytových prostor na adrese Mírové náměstí 46, Bílina 

dle žádosti . 

 

34  
Navýšení finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 

152/4, Praha 4, pro Základní školu Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková 

organizace, na projekt „Obědy pro děti” na školní rok 2020/2021 na období leden – červen 

2021, o částku ve výši 5.664 Kč, na základě žádosti ředitelky základní školy. Celková částka 

finančního daru bude činit 111.274 Kč. 

 

35  

Aktualizovaná „Pravidla pro povolování výkopů na pozemcích ve vlastnictví města Bílina”, 

kdy zároveň schvaluje aktualizovaný přehled místních komunikací, které tímto získávají 

statut tzv. „chráněné komunikace“, a to po dobu 10 let. 

 

36  
Podání žádosti o dotaci na podporu sociální práce ze státního rozpočtu na podporu sociální 

práce pro rok 2021. 
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III. rozhodla 
 
 
37  
Realizovat projekt s názvem „Výsadba okrasných dřevin v sídlišti Za Chlumem a sídlišti 

SUNN“ předložený Bc. Jaroslavem Vrškou v rámci participativního rozpočtu na rok 2020 – 

TVOŘÍME BÍLINU, neboť tento návrh získal při hlasování veřejnosti nejvyšší počet hlasů. 

Podmínkou realizace je výsadba okrasných dřevin v lokalitách doporučených vedoucí 

oddělení životního prostředí. Realizací projektu, za předpokládané náklady ve výši 

56.000 Kč, pověřuje vedoucí oddělení životního prostředí. Pokud bude nutné náklady 

na uskutečnění projektu z jakýchkoli důvodů navýšit, bude se přihlížet i na realizaci ostatních 

projektů v rámci participativního rozpočtu tak, že souhrnná částka za všechny projekty 

nepřesáhne částku ve výši 1.000.000 Kč. 

 

38  
Realizovat projekt s názvem „Hry na chodník“ předložený Ing. Lucií Ječmenovou v rámci 

participativního rozpočtu na rok 2020 – TVOŘÍME BÍLINU, neboť tento návrh získal 

při hlasování veřejnosti druhý nejvyšší počet hlasů. Podmínkou pro realizaci, 

za předpokládané náklady ve výši 245.540 Kč, je změna lokality, neboť na chodníku podél 

řeky Bíliny u dětského a workoutového hřiště by musela být přerušena nebo zrušena 

společná stezka pro chodce a cyklisty. Výběrem vhodné lokality pověřuje vedoucí odboru 

nemovitostí investic s tím, že návrh bude předložen ke schválení radě města. Pokud bude 

nutné náklady na uskutečnění projektu z jakýchkoli důvodů navýšit, bude se přihlížet 

i na realizaci ostatních projektů v rámci participativního rozpočtu tak, že souhrnná částka 

za všechny projekty nepřesáhne částku ve výši 1.000.000 Kč. 

39  
Realizovat projekt s názvem „Discgolfové hřiště u sídliště Za Chlumem“ předložený 

Bc. Jaroslavem Vrškou v rámci participativního rozpočtu na rok 2020 – TVOŘÍME BÍLINU, 

neboť tento návrh získal při hlasování veřejnosti třetí nejvyšší počet hlasů. Realizací 

projektu, za předpokládané náklady ve výši 188.000 Kč, pověřuje vedoucí odboru 

nemovitostí a investic. Pokud bude nutné náklady na uskutečnění projektu z jakýchkoli 

důvodů navýšit, bude se přihlížet i na realizaci ostatních projektů v rámci participativního 

rozpočtu tak, že souhrnná částka za všechny projekty nepřesáhne částku ve výši 1.000.000 

Kč. 

 

40  

Realizovat projekt s názvem „Nové vánoční osvětlení na Mírové náměstí“ předložený 

Bc. Jaroslavem Vrškou v rámci participativního rozpočtu na rok 2020 – TVOŘÍME BÍLINU, 

neboť tento návrh získal při hlasování veřejnosti čtvrtý nejvyšší počet hlasů. Realizací 

projektu, za předpokládané náklady ve výši 108.000 Kč, pověřuje ředitelku Městských 

technických služeb Bílina. Pokud bude nutné náklady na uskutečnění projektu z jakýchkoli 

důvodů navýšit, bude se přihlížet i na realizaci ostatních projektů v rámci participativního 

rozpočtu tak, že souhrnná částka za všechny projekty nepřesáhne částku ve výši 1.000.000 

Kč. 

 

41  
Realizovat projekt s názvem „Cvičební prvky v parku u Domu dětí a mládeže“ předložený 

Bc. Jaroslavem Vrškou v rámci participativního rozpočtu na rok 2020 – TVOŘÍME BÍLINU, 

neboť tento návrh získal při hlasování veřejnosti pátý nejvyšší počet hlasů. Realizací 

projektu, za předpokládané náklady ve výši 75.000 Kč, pověřuje vedoucí odboru nemovitostí 

a investic. Pokud bude nutné náklady na uskutečnění projektu z jakýchkoli důvodů navýšit, 

bude se přihlížet i na realizaci ostatních projektů v rámci participativního rozpočtu tak, 

že souhrnná částka za všechny projekty nepřesáhne částku ve výši 1.000.000 Kč. 
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42  
Realizovat projekt s názvem „Pétanquové hřiště pro širokou veřejnost v areálu Hornické 

nemocnice s poliklinikou“ předložený Bc. Andreou Černou v rámci participativního rozpočtu 

na rok 2020 – TVOŘÍME BÍLINU, neboť tento návrh získal při hlasování veřejnosti šestý 

nejvyšší počet hlasů. Realizací projektu, za předpokládané náklady ve výši 88.700 Kč, 

pověřuje vedoucí odboru nemovitostí a investic. Pokud bude nutné náklady na uskutečnění 

projektu z jakýchkoli důvodů navýšit, bude se přihlížet i na realizaci ostatních projektů 

v rámci participativního rozpočtu tak, že souhrnná částka za všechny projekty nepřesáhne 

částku ve výši 1.000.000 Kč. 

 

43  
Realizovat projekt s názvem „Instalace laviček v parčíku u LIDLu“ předložený Naděždou 

Weiglovou v rámci participativního rozpočtu na rok 2020 – TVOŘÍME BÍLINU, neboť tento 

návrh získal při hlasování veřejnosti sedmý nejvyšší počet hlasů. Realizací projektu, 

za předpokládané náklady ve výši 11.872,20 Kč, pověřuje vedoucí odboru nemovitostí 

a investic. Pokud bude nutné náklady na uskutečnění projektu z jakýchkoli důvodů navýšit, 

bude se přihlížet i na realizaci ostatních projektů v rámci participativního rozpočtu tak, 

že souhrnná částka za všechny projekty nepřesáhne částku ve výši 1.000.000 Kč. 

 

44  

Realizovat projekt s názvem „Dětské kryté pískoviště v areálu Hornické nemocnice 

s poliklinikou” předložený Pavlem Raisem v rámci participativního rozpočtu na rok 2020 – 

TVOŘÍME BÍLINU, neboť tento návrh získal při hlasování veřejnosti osmý nejvyšší počet 

hlasů. Realizací projektu, za předpokládané náklady ve výši 47.100 Kč, pověřuje vedoucí 

odboru nemovitostí a investic. Pokud bude nutné náklady na uskutečnění projektu 

z jakýchkoli důvodů navýšit, bude se přihlížet i na realizaci ostatních projektů v rámci 

participativního rozpočtu tak, že souhrnná částka za všechny projekty nepřesáhne částku 

ve výši 1.000.000 Kč. 

 

45  
Realizovat projekt s názvem „Informační tabule k využití venkovních aktivit v areálu Hornické 

nemocnice s poliklinikou“ předložený Ing. Barborou Čabradovou v rámci participativního 

rozpočtu na rok 2020 – TVOŘÍME BÍLINU, neboť tento návrh získal při hlasování veřejnosti 

devátý nejvyšší počet hlasů. Realizací projektu, za předpokládané náklady ve výši 

45.000 Kč, pověřuje vedoucí odboru nemovitostí a investic. Pokud bude nutné náklady 

na uskutečnění projektu z jakýchkoli důvodů navýšit, bude se přihlížet i na realizaci ostatních 

projektů v rámci participativního rozpočtu tak, že souhrnná částka za všechny projekty 

nepřesáhne částku ve výši 1.000.000 Kč. 

 

46  

Nerealizovat projekt s názvem „Veřejné grilovací místo v sídlišti Za Chlumem“ předložený 

Bc. Jaroslavem Vrškou v rámci participativního rozpočtu na rok 2020 – TVOŘÍME BÍLINU, 

neboť tento návrh získal při hlasování veřejnosti záporný počet hlasů. 
 

 

IV. pověřuje 
 
 

47  

Mgr. Ivu Zábojníkovou jako kontaktní osobu k podání žádosti o dotaci na podporu sociální 

práce, v případě vyhlášení výzvy o mimořádnou dotaci, změnové rozpočty a vyúčtování 

příspěvku na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu za rok 2021. 

 
 
 



Usnesení rady města z 12.01.2021   7 
 

 

V. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
48  
Smlouvu o zajištění poskytování pečovatelské služby městem Bílina jako poskytovatelem 

a obcí Světec jako příjemcem služby s platností od 01.01.2021 a za podmínek stanovených 

ve smlouvě. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města.  

 

49  

Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a   jako 

kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1063 o výměře 113 m2 v k. ú. 

Bílina a pozemku p. č. 1064/3 o výměře 79 m2 v k. ú. Bílina odděleného z pozemku p. č. 

1064/2 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č. 3133–59/2020, za cenu obvyklou, 

určenou na základě znaleckého posudku č. 67/4117/2020, ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 

i s náklady spojenými s prodejem pozemků 58.176 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje 

pověřit starostku města. 

 

50  
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi městem Bílina 

jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových jako převodcem, kdy předmětem smlouvy je 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. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

51  

Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi městem Bílina 

jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových jako převodcem, kdy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 

865/6 o výměře 276 m2 v k. ú. Bílina–Újezd. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku 

města. 

 

52  
Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání veškerých přestupků mezi obcí 

Lukov a městem Bílina. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 

 

 

 

VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 

 
53  
Informace společnosti JTH Idea, a. s., k projektu výstavby skladových hal v areálu bývalých 

kasáren. 

 

VII. bere na vědomí 
 
 
54  
Splnění usnesení rady města č. 1371 z 01.12.2020, kterým souhlasila s doporučením 

vedoucího odboru dopravy postoupit žádost  o převzetí světelného 

signalizačního zařízení (semaforu) v prostoru křižovatky u „Stavebnin Černý” v Bílině 

právnímu zástupci města k posouzení. 
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55  
Plnění usnesení rady města č. 1117 z 20.10.2020, kterým bylo tajemníkovi Městského úřadu 

Bílina uloženo pověřit vedoucího odboru dopravy přípravou samostatné smlouvy, která bude 

řešit konkrétní podmínky pro držení a užívání speciální parkovací karty města Bílina, 

v souladu s Nařízením č. 01/2020, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují 

na území města oblasti s placeným stáním. 

 

56  
Výsledky hlasování o návrzích na realizaci projektů v rámci participativního rozpočtu – 

TVOŘÍME BÍLINU. 

 

57  

Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí. 

 

58  
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina. 

 

59  

Plnění úkolů ze zápisu rady města předložených komisí pro životní prostředí a dopravu.  

 

60  
Plnění úkolů ze zápisu rady města předložených komisí pro bezpečnost a prevenci 

kriminality. 

 

61  

Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu. 

 

62  
Plnění úkolu ze zápisu rady města Městskou policií Bílina. 

 

63  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dotací a projektů. 

 

64  

Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem dopravy. 

 

65  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem sociálních věcí a zdravotnictví. 

 

66  

Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem školství, kultury a sportu. 

 

67  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 

 

68  
Zápis z jednání bytové komise z 18.12.2020. 

 

69  

Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 14.12.2020. 

 

70  
Informaci odboru nemovitostí a investic o postupu při záměru výkupu pozemků p. č. 

1664/289 o výměře 5 806 m2 v k. ú. Bílina, pozemku p. č. 1664/290 o výměře 189 m2 v k. ú. 

Bílina a pozemku p. č. 1664/291 o výměře 195 m2 v k. ú. Bílina, dle kterého je cena pozemků 

stanovena na 120 Kč/m2. 
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71  
Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci změny zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.  

 

72  
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o přijatých peticích a stížnostech v roce 

2020. 

 

73  

Informaci z rozhodnutí MŠMT č. 18_063/0009900–03 o změně rozhodnutí o poskytnutí 

dotace č. 18_063/0009900–01 DDM Bílina – Šablony II, kterým bylo posunuto datum 

ukončení fyzické realizace projektu z 19.12.2020 na 28.02.2021. 

 

74  
Informaci o nabídce společnosti HIT Byty, s. r. o., na prodej bytového domu č. p. 652, 653 

a 654 v ulici M. Švabinského, Teplické předměstí, Bílina. 

 

75  

Informaci o nabídce  na prodej 

bytového domu č. p. 819 v ulici Za Chlumem, Teplické předměstí, Bílina. 

 

76  
Žádost  o prodej části pozemku p. č. 269/191 v k. ú. Bílina 

a pozemku p. č. 269/277 v k. ú. Bílina. 

 

77  

Žádost  o prodej pozemku p. č. 1837 v k. ú. Bílina 

a pozemku p. č. 1838/1 v k. ú. Bílina. 

 

78  
Průběžné informace o stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic 

pro rok 2021, opravy chodníků dle plánů investic pro rok 2021 a zajištění stavu hlavní 

budovy lázní Kyselka. 

 
 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


