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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 2. schůze v roce 2021, 
konané 26. 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. revokuje 
 
79  
Usnesení rady města č. 1375 z 01.12.2020, kterým rozhodla odstoupit od smlouvy o dílo 
č. INV/2020/58 uzavřené mezi městem Bílina jako objednatelem a společností S-Vision, 
s. r. o., Staňkov 16, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je „Oprava sportovní běžecké 
dráhy na ZŠ Aléská, Bílina“, v souladu s čl. XV., odst. 15.3 této smlouvy, z důvodu více jak 
desetidenního prodlení zhotovitele při převzetí staveniště a tím nesplnění konečného termínu 
provádění díla. Zároveň rozhodla o oslovení druhého účastníka v pořadí, kterým 
je společnost VYSSPA Sports Technology, s. r. o., Skladová 6, Plzeň. 
 
 

II. schvaluje 
 
80  
Rozpočtové opatření č. 2/2021 – přijetí peněžního daru pro Pečovatelskou službu Bílina 
ve výši 20.000 Kč od společnosti AZ Broker, s. r. o., Teplice. 
 
81  
Rozpočtové opatření č. 3/2021 – rozpuštěný rezervy DINA ve výši 82.000 Kč na stavební 
práce s názvem „Zabezpečení objektu Maxe Švabinského č. p. 655, 656 a 657, Bílina“.  
 
82  
Rozpočtové opatření č. 4/2021 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
městské policie ve výši 140.000 Kč na nákup softwaru pro provoz radiostanic.  
 
83  
Rozpočtové opatření č. 9/2021 – přesun finančních prostředků ve schváleném rozpočtu 
Kulturního centra Bílina, organizační složky města ve výši 130.000 Kč, na základě žádosti 
vedoucí této složky. 
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84  
Podání žádosti o finanční dar od společnosti ČEZ, a. s., na akci „Betlém – Tři králové” 
ve výši 110.000 Kč, na základě žádosti vedoucí Kulturního centra Bílina. 
 
85  
Podání žádosti o reklamní partnerství na rok 2021 se společností ČEZ, a. s., na financování 
akce „Májový jarmark“ ve výši 200.000 Kč, na základě žádosti vedoucí Kulturního centra 
Bílina. 
 
86  
Podání žádosti o dotaci na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí pro rok 2021 a zároveň pověřuje Mgr. Ivu Zábojníkovou jako kontaktní 
osobu k podání žádosti o dotaci, změnové rozpočty a vyúčtování příspěvku na výkon sociální 
práce formou dotace ze státního rozpočtu za rok 2021. 
 
87   
Podání žádosti o poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace na pokrytí výdajů 
na činnost vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí 
za rok 2020 a zároveň pověřuje Mgr. Ivu Zábojníkovou jako kontaktní osobu k podání 
žádosti.  
 
88  
Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality 2021 
Ministerstva vnitra ČR na projekty „Bílina – Asistenti prevence kriminality – 2021“ a „Bílina – 
Pokročilá analýza městského kamerového dohlížecího systému – 2021“. 
 
89  
Předfinancování akce „Bílina – Pokročilá analýza městského kamerového dohlížecího 
systému – 2021“ z rozpočtu města a financování vlastního podílu na akci ve výši minimálně 
60 % z celkových nákladů projektu v případě, že žádost o dotaci bude schválena. 
 
90  
Darovací smlouvu mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností AZ Broker, s. r. o., 
jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí peněžního daru ve výši 20.000 Kč 
pro Pečovatelskou službu Bílina, na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
91  
Žádost paní Michaely Schwarzové o prodloužení splatnosti čtvrtletní paušální platby splatné 
k 31.12.2020 dle bodu 1.7. příkazní smlouvy z 21.12.2016 za užitek získaný z hostinské 
činnosti v Kulturním domě Fontána, v Městském divadle a v Letním amfiteátru Kyselka 
ve výši 16.500 Kč s tím, že splatnost je posunuta do 30.06.2021. 
 
92  
Rámcovou smlouvu (objednávkový formulář) na akceptaci platebních karet prostřednictvím 
platebního terminálu mezi městem Bílina a obchodní firmou Worldline SA/NV, která v ČR 
poskytuje službu SmartPay prostřednictvím společnosti Worldline Czech Republic, s. r. o., 
se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8, a odkup 1 ks platebního terminálu YOMANI 
BUP, v celkové výši 10.890 Kč bez DPH (adresa umístnění platebního terminálu – budova 
městského úřadu, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina). Podpisem smlouvy pověřuje starostku 
města. 
 
93  
Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování ochranných a bezpečnostních služeb s využitím 
pultu centralizované ochrany v objektu Víceúčelového komunitního centra v ul. Skleničkova 
14/19, uzavřené mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Klubem přátel Josefa 
Masopusta, z. s., se sídlem Novákových 380/18, Praha 8–Libeň, jako objednatelem. 
Podpisem dohody pověřuje starostku města. 
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94  
Smlouvu o poskytování ochranných a bezpečnostních služeb s využitím pultu centralizované 
ochrany objektu Víceúčelového komunitního centra v ul. Skleničkova 14/19, Bílina, mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a společností Auditep, s. r. o., se sídlem Litoměřická 
280/48, Bílina, jako objednatelem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
95  
Souhlasné prohlášení smluvních stran o ukončení smlouvy č. INV/2020/58 uzavřené 
24.09.2020 mezi městem Bílina a společností S-Vision, s. r. o., jejímž předmětem 
je provedení stavebních prací s názvem „Oprava sportovní běžecké dráhy na ZŠ Aléská, 
Bílina“. Podpisem pověřuje starostku města. Zároveň rozhodla o oslovení druhého účastníka 
v pořadí, kterým je společnost VYSSPA Sports Technology, s. r. o., Skladová 6, Plzeň. 
Podpisem smlouvy o dílo pověřuje starostku města.  
 
96  
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené 25.02.2020 ve znění dodatku č. 1 z 18.06.2020 
a dodatku č. 2 z 02.12.2020 na provedení stavebních prací „Přístavba multifunkčního objektu 
domu s pečovatelskou službou Bílina“ mezi městem Bílina jako objednatelem a společností 
METALL QUATRO, s. r. o., č. p. 600, Vysoká Pec, jako zhotovitelem. Předmětem dodatku 
č. 3 je prodloužení termínu pro dokončení díla do 31.05.2021. Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města. 
 
97  
Rámcovou smlouvu (objednávkový formulář) na akceptaci platebních karet prostřednictvím 
platebního terminálu mezi městem Bílina a obchodní firmou Worldline SA/NV, která v ČR 
poskytuje službu SmartPay prostřednictvím společnosti Worldline Czech Republic, s. r. o., 
se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8, IČ:03633144 a odkup 1 ks platebního 
terminálu YOXIMO 3G, v celkové výši 11.900 Kč bez DPH (adresa umístnění platebního 
terminálu - dům s pečovatelskou službou, Havířská 582/27, 418 01 Bílina). Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku města. 
 
98  
Smlouvu o výpůjčce č. 11316701 mezi městem Bílina jako vypůjčitelem a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4–Nusle, 
jako půjčitelem, jejímž předmětem je bezúplatné vypůjčení okružní křižovatky I/13, 
ul. Břežánská, Bílina, za účelem umístění pevné překážky „Fontána“ na dobu určitou 
do 31.12.2025. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města. 
 
99  
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 42040/bVB3/FTTH-000/2021 
na akci „INSCZ_42040_Bílina_Jih_I.Etapa“, mezi městem Bílina, jako stranou budoucí 
povinnou a společností T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 
4, zastoupenou na základě pověření Mgr. Vladislavem Jursíkem, jako stranou budoucí 
oprávněnou. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za dohodnutou cenu 145 Kč bez DPH za běžný metr. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
100  
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 42040/bVB4/FTTH-000/2021 
na akci „INSCZ_42040_Bílina_Jih_2.Etapa“, mezi městem Bílina, jako stranou budoucí 
povinnou a společností T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 
4, zastoupenou na základě pověření Mgr. Vladislavem Jursíkem, jako stranou budoucí 
oprávněnou. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za dohodnutou cenu 145 Kč bez DPH za běžný metr. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
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101  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 
č. IV-12-4019887/VB/002 na akci „TP-Bílina, Pod Bořní, ppč. 424/1, 3x2OM“, uzavřenou 
mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, zastoupenou na základě plné moci 
společností Bilfinger Euromont, a. s., Ing. Martinem Hauptvoglem, se sídlem: Prvního pluku 
224/20, Praha 8 - Karlín jako stranou budoucí oprávněnou. 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 13.000 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
102  
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 42040/bVB5/FTTH-000/2021 
na akci „INSCZ_42040_Bílina_Jih_III.Etapa“, mezi městem Bílina, jako stranou budoucí 
povinnou a společností T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Praha 4, zastoupenou na základě pověření Mgr. Vladislavem Jursíkem, jako stranou budoucí 
oprávněnou. Věcné břemeno bude sjednáno na dobu neurčitou, úhrada bude provedena 
jednorázově za dohodnutou cenu 145 Kč bez DPH za běžný metr. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
103  
Smlouvu č. 69150380/1 o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro odběrné místo 
č. 609001573 na adrese M. Švabinského č. p. 655, 656, 657 Bílina mezi společností 
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice, 
jako provozovatelem a městem Bílina jako odběratelem. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
104  
Smlouvu č. 68000620_2 o dodávce tepelné energie na adrese M. Švabinského č. p. 655, 
656, 657 Bílina, mezi společností ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem Bezručova 2212/30, 
Říčany, jako dodavatelem a městem Bílina jako odběratelem. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města. 
 
105  
Odpis pohledávky  ve výši 6.820 Kč a 2.360,70 Kč za nezaplacené 
odběratelské faktury pro nedobytnost a souhlasí se zastavením výkonu rozhodnutí. 
 
106  
Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi městem Bílina jako původcem 
a Městskými technickými službami Bílina jako dodavatelem, jejímž předmětem je řádné 
a včasné plnění nových povinností plynoucích ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších změn, zejména povinností týkající se poplatku za ukládání odpadů 
na skládku. Podpisem dohody pověřuje starostku města. 
 
107  
Smlouvu o umístění soukromého klíče do hardwarového zabezpečovacího modulu 
pro poskytování služby vzdáleného pečetění mezi městem Bílina jako objednavatelem 
a společností Software602, a. s, se sídlem Hornokrčská 15, Praha 4. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostku města. 
 
108  
Prodejní cenu knihy Z hradu na hrad středním Krušnohořím, která se bude prodávat 
v Informačním centru Bílina, ve výši 200 Kč. 
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III. souhlasí 
 
109  
Jako vlastník objektu s umístěním a provozováním komunikační zařízení (antény) 
společností ha-vel internet, s. r. o., v budově Břežánská 50/4, z důvodu poskytování služeb 
připojení do Komunikační infrastruktury veřejné správy – Centrální místo služeb. Podpisem 
souhlasu pověřuje starostku města. 
 

IV. zamítá 
 
110  
Žádost  o přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou Bílina. 
 
 

V. rozhodla 
 
111  
Udělit plnou moc Městským technickým službám Bílina k zastupování města Bíliny 
při uplatňování nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
u provozovatelů skládek. Podpisem plné moci pověřuje starostku města. 
 
112  
Zachovat původní výši sazby 250 Kč/m2/rok nájemného z prostor sloužících podnikání 
v majetku města Bíliny pro rok 2021 a tuto sazbu zveřejnit. 
 
113  
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za  ve výši 6.820 Kč 
a 2.360,70 Kč za nezaplacené odběratelské faktury. 
 
 

VI. zřizuje 
 
114  
Druhé pracovní místo pro operátory městského kamerového dohlížecího systému, zařazené 
do Městské policie Bílina, kdy náplní tohoto pracovníka bude využívání, vytěžování 
a vyhodnocování pořízených záběrů z městského kamerového dohlížecího systému 
a spolupráce se strážníkem operačního střediska městské policie. 
 
 

VII. pověřuje 
 
115  
Starostku města podpisem formuláře pro zjištění předběžných záměrů obce týkající 
se uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu do dílčího základu poplatku 
za ukládání komunálního odpadu namísto dílčího základu poplatku za ukládání využitelných 
odpadů, a to ve vztahu k veškerému odpadu, který Městské technické služby Bílina ukládají 
na skládku v Modlanech a na skládku průmyslových odpadů Všebořice. 
 
 

VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
 
116  
Rozpočtové opatření č. 5/2021 – přijetí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč 
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období 
od 01.01.2021 do 31.12.2021. 
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117  
Rozpočtové opatření č. 6/2021 – navýšení rozpočtu odboru správních a vnitřních věcí 
o částku 4.276.100 Kč přijetím neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 
2021. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina 
v roce 2021. 
 
118  
Rozpočtové opatření č. 7/2021 – navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku 
v celkové výši 4.168.000 Kč z přebytku hospodaření města na dokončení financování akcí: 
rezerva HNsP „Stavební úpravy zubní ordinace ve 3. NP objektu HNsP“ ve výši 243.000 Kč; 
17-01 „Vybudování chodníku v ulici Mostecká – od hřbitova“ ve výši 194.000 Kč, 18-17 
„Oprava běžecké dráhy na ZŠ Aléská“ ve výši 1.350.000 Kč, 20-03 „Rozšíření parkoviště pro 
osobní automobily v lokalitě Sídliště Za Chlumem – blok 3 a 4“ ve výši 2.059.000 Kč a 20-31 
„Rekonstrukce bytu č. 2 v ulici Důlní 399“ ve výši 322.000 Kč. 
 
119  
Rozpočtové opatření č. 8/2021 – přesun v rámci schváleného rozpočtu, odboru nemovitostí 
a investic ve výši 5.350.000 Kč z akce č. 20-12 „ZUŠ – výměna oken, fasáda, snížení 
energetické náročnosti“ na akci č. 21-25 „ZŠ Aléská – odborné učebny“. 
 
120  
Dodatek č. 1 ke stávající veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené 
působnosti v oblasti projednávání přestupků mezi obcí Ohníč a městem Bílina. Předmětem 
dodatku je změna úhrady nákladů. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města 
Bílina. 
 
121  
Dodatek č. 1 ke stávající veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené 
působnosti mezi obcí Světec a městem Bílina. Předmětem dodatku je změna úhrady 
nákladů. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města Bílina. 
 
122  
Dodatek č. 1 ke stávající veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené 
působnosti mezi městysem Hostomice a městem Bílina. Předmětem dodatku je změna 
úhrady nákladů. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města Bílina. 
 
123  
Dodatek č. 1 ke stávající veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené 
působnosti mezi městem Ledvice a městem Bílina. Předmětem dodatku je změna úhrady 
nákladů. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města Bílina. 
 
124  
Dodatek č. 1 ke stávající veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené 
působnosti mezi obcí Měrunice a městem Bílina. Podpisem dodatku doporučuje pověřit 
starostku města Bílina. 
 
125  
Dodatek č. 1 ke stávající veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené 
působnosti mezi obcí Hrobčice a městem Bílina. Předmětem dodatku je změna úhrady 
nákladů. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostku města Bílina. 
 
126  
Smlouvu o poskytnutí krajské neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč na zabezpečení 
lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2021 
do 31.12.2021 mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem a městem Bílina jako příjemcem. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
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127  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.080.000 Kč na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, 
s. r. o., v Bílině, jako příjemcem dotace. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku 
města.  
 
128  
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.826.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako příjemcem 
dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2021. Podpisem smlouvy doporučuje 
pověřit starostku města. 
 
129  
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb ve výši 4.276.100 Kč 
mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem a městem Bílina jako příjemcem. Dotace 
je určena na poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina v roce 2021. 
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města. 
 
130  
Nabídku  na odkup pozemku p. č. 2896/2 (orná půda) o výměře 6 267 m2 
v k. ú. Bílina za nabídkovou cenu 22 Kč/m2. 
 
131  
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a  jako 
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1819/3 o výměře 16 m2 v k. ú. 
Bílina odděleného z pozemku p. č. 1819/1 v k. ú. Bílina na základě geometrického plánu 
č. 2624-5/2013, za cenu obvyklou, určenou na základě znaleckého posudku č. 3687-83-
2020, ve výši 19.000 Kč, navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti ve výši 200 
Kč. Celková kupní cena činí 19.200 Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit 
starostku města. 

 
IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout 

 
132  
Žádost  o prodej pozemku p. č. 89/1 v k. ú. Bílina. 
 
133  
Účast na elektronické dražbě konané 23.02.2021, týkající se výkupu pozemku p. č. 1664/295 
o výměře 1 680 m2 v k. ú. Bílina. 

 
X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 

 
134  
S oddělením pozemku p. č. 227/15 o výměře 2 038 m2 v k. ú. Chotovenka z pozemku 
p. č. 227/8 v k. ú. Chotovenka na základě geometrického plánu č. 61-68/2020 v rámci 
rekultivace Jarmila. Podpisem souhlasu s oddělením pozemku doporučuje pověřit starostku 
města. 

 
XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města pověřit 

 
135  
Radu města zřízením pracovní skupiny pro eliminaci sociálně nežádoucích jevů a přípravou 
náplně činnosti této pracovní skupiny. 
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XII. překládá zastupitelstvu města k projednání  
 
136  
Žádost spolku Pure Music, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na akci 
„15. International Roots & Blues festival“, která se koná 19.06.2021 v Bílině. 
 
 

XIII. bere na vědomí 
 
137  
Informaci sdružení Lungta o 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a zároveň 
rozhodla o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky 
na budově městského úřadu 10.03.2021. 
 
138  
Informace k možnosti zřízení poradního orgánu pro eliminaci sociálně nežádoucích jevů, 
včetně vyjádření jednotlivých zastupitelských klubů. 
 
139  
Indikativní nabídku na využití služeb společnosti ČSOB Private banking a ČSOB Asset 
Management, a. s., investiční společnosti, se sídlem Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5. 
 
140  
Plnění úkolů ze zápisu rady města oddělením životního prostředí. 
 
141  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kancelář úřadu a vedením města. 
 
142  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic. 
 
143  
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
144  
Podklady členů rady města, Ing. Karla Matušky a Ing. Radka Zenkera, k možnosti výkupu 
bytového domu M. Švabinského 655 a 666. 
 
145  
Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní. 
 
146  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic 
pro rok 2021. 
 
147  
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy chodníků dle plánů investic pro rok 2021.  
 
148  
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. 
 
149  
Výroční zprávu o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020. 
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150  
Informace o provedených kontrolách obecního živnostenského úřadu v roce 2020. 
 
151  
Informaci odboru nemovitostí a investic a právního zástupce města k možnosti úpravy 
pravidel pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny o zajišťovací podmínky převodu.  
 
152  
Informaci odboru nemovitostí a investic ve věci vzorů smluv o dílo a objednávek na veřejné 
zakázky pro rok 2021, zpracované Advokátní kanceláří Mgr. Ing. Vlastimila Němce, 
Chomutov – právním zástupcem města. 
 
153  
Nabídku společnosti SEVER Plus, s. r. o., na směnu bytové jednotky č. 597/41 s podílem 
na společných částech domu a pozemku o velikosti 2660/198050 a bytové jednotky 
č. 597/42 s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 2860/198050, 
Teplické předměstí č. p. 597, Bílina nacházející se na pozemku p. č. 1683/80 v k. ú. Bílina, 
za bytovou jednotku č. 790/3 s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 
642/56002, Teplické předměstí č. p. 790, Bílina nacházející se na pozemku p. č. 1636/71 
v k. ú. Bílina.  
 
154  
Informaci o navrhovaném postupu při převodu vlastnického práva k pozemku p. č. 1663/12 
o výměře 840 m2 v k. ú. Bílina, souhlasí s navrženým postupem a zároveň pověřuje odbor 
nemovitostí a investic, ve spolupráci s právním zástupcem města, přípravou potřebných 
dokumentů. 
 
155  
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o žádosti Mgr. Lugsové o odpuštění 
nájemného za pronájem nebytových prostor v areálu tenisových kurtů a dodávku tepla, 
v období vyhlášení nouzového stavu, z důvodu Covidu, od 01.01.2021 až do znovu otevření 
rekreačních zařízení. 
 
156  
Informaci ředitelky Městských technických služeb o opravě a výměně veřejného osvětlení 
v ulici B. Němcové. 
 
157  
Informaci o aktuálním stavu výlepových ploch Kulturního centra Bílina. 
 
158  
Zápis z jednání sportovní komise z 13.01.2021. 
 
159  
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 30.12.2020. 
 

___________________________________________________________ 
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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. bere na vědomí 
 
 

160  
Záměr společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, zrekonstruovat část 
budovy kotelny v areálu za účelem vybudování vlastního provozu praní prádla, ekonomickou 
studii provozu prádelny a studii výstavby prádelny v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou 
v Bílině, předložené Ing. Andreou Abigail Novákovou, jednatelkou společnosti, s prezentací 
zhotoviteli obou studií. 
 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová   
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková  
místostarostka města 

 


