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Usnesení z 4. schůze v roce 2021,
konané 23. února 2021
Usnesení s termínem č.:
682
Taj.
1071 ONI
125
ONI
570
ONI
151
ONI
373
ONI
752
ONI
1033 OŠKaS

28.11.
23.04.
23.04.
23.04.
23.04.
31.08.
17.09.
31.10.

1117
1116
123
1061
165
166
205

OD
ONI
KKCR
ONI
ONI
FO
OD

10.11.
01.12.
31.12.
31.12.
30.04.
15.06.
16.03.

Trvalá usnesení č.:
1144
1376
1377
763
128

Taj. (OD)
MěP
Taj. (OSVaZ)
MTSB
MěP

pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím
kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky
kontroly bytů
kontrola technického stavu dopravního značení
kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská

RADA MĚSTA
I. ukládá
165
Vedoucímu odboru dopravy zajistit legislativní kroky vedoucí k zajištění změny místní úpravy
provozu v ulici Břežánská, kdy předmětná změna místní úpravy spočívá ve vyčlenění
několika parkovacích míst jako místa časově omezená. Po zajištění legislativních kroků
učinit potřebné kroky k samotné realizaci dle doporučení členů rady města.
OD – 30.04.
166
Vedoucí finančního odboru zpracovat návrhy nových obecně závazných vyhlášek, které
budou předloženy na jednání zastupitelstva města 23.06.2021, kterými se stanoví systém
nakládání s komunálním odpadem a místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství, s účinností od 01.01.2022.
FO – 15.06.

II. revokuje
167
Usnesení rady města č. 85 z 26.01.2021, kterým schválila podání žádosti o reklamní
partnerství na rok 2021 se společností ČEZ, a. s., na financování akce „Májový jarmark“ ve
výši 200.000 Kč.

III. schvaluje
168
Rozpočtové opatření č. 12/2021 – navýšení rozpočtu Městským technickým službám Bílina,
příspěvková organizace, o průtokovou neinvestiční dotaci z Ústeckého kraje na nákup tašek
na tříděný odpad ve výši 279.300 Kč.
Usnesení rady města z 23.02.2021
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169
Rozpočtové opatření č. 13/2021 – snížení příjmové části rozpočtu příspěvku na výkon státní
správy a navýšení financování o částku ve výši 332.700 Kč.
170
Rozpočtové opatření č. 14/2021 – finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu za rok
2020 „volby do Zastupitelstev krajů“ v celkové výši 56.000 Kč.
171
Rozpočtové opatření č. 15/2021 – finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu za rok
2020 „doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR“ v celkové výši 126.000 Kč, z důvodu
nevyčerpání finančních prostředků.
172
Rozpočtové opatření č. 16/2021 – finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu za rok
2020 „finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií
COVID 19“ v celkové výši 6.000 Kč, z důvodu nevyčerpání finančních prostředků.
173
Rozpočtové opatření č. 17/2021 – rozpuštění rezervy na projektové dokumentace ve výši
100.000 Kč na zpracování položkových rozpočtů a výkazů výměr pro neplánované investiční
akce v roce 2021.
174
Rozpočtové opatření č. 18/2021 – rozpuštění finančních prostředků ve výši 298.000 Kč
z rezervy PD na zpracování studie proveditelnosti – přechod pro chodce v Sídliště
Za Chlumem (bonbónky) v hodnotě 25.000 Kč a přesun finančních prostředků ve výši
273.000 Kč na akci č. 21–26 (PD – Rekonstrukce ulice Horská).
175
Rozpočtové opatření č. 19/2021 – navýšení částky na odpisy z nově pořízeného majetku
na rok 2021 v celkové výši 102.800 Kč pro tyto organizace:
a) Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši
53.000 Kč
b) Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši
37.300 Kč
c) Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši
4.500 Kč
d) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace ve výši 8.000 Kč,
na základě žádostí ředitelek uvedených organizací. Bude hrazeno z rezervy odboru školství,
kultury a sportu.
176
Rozpočtové opatření č. 20/2021 a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
30.000 Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Dětským domovem a Školní jídelnou,
Tuchlov 47, příspěvkovou organizací, jako příjemcem na zajištění letních táborů pro děti
z dětského domova v roce 2021, na základě podané žádosti. Bude hrazeno z rezervy
kultury. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
177
Rozpočtové opatření č. 21/2021 – rozpuštění finančních prostředků ve výši 70.000 Kč
z rezervy PD na zpracování investiční rozvahy – stavba nového plaveckého bazénu
a zpracování studie proveditelnosti – přechod pro chodce na křižovatce Sídliště Za Chlumem
a Čsl. Armády.

Usnesení rady města z 23.02.2021

2

178
Rozpočtové opatření č. 22/2021 – převod finančních prostředků ve výši 118.000 Kč z akce
č. 20–03 s názvem „Rozšíření parkoviště pro osobní automobily – Za Chlumem, blok 3 a 4“
na akci č. 21–27 s názvem „Vybavení sportoviště pro psy – Psí škola, Bílina“.
179
Rozpočtové opatření č. 23/2021 – rozpuštění finančních prostředků z rezervy DINA
v celkové výši 233.000 Kč na dodávku a montáž držáků truhlíků do oken v Seifertově ulici
a Žižkově náměstí, na dodávku a montáž nového oplocení kotelny plavecké haly a opravu
oplocení sportovní haly, na zhotovení elektroinstalace a elektroměrného místa na dětské
dopravní hřiště, na roztřídění a kontrolu skutečného množství uloženého materiálu v areálu
městských technických služeb.
180
Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2021, dle předložených přehledů
odpisovaného majetku v celkové výši 999.800 Kč takto:
a) Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, ve výši
79.000 Kč,
b) Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, ve výši 103.000 Kč,
c) Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace ve výši 55.000 Kč,
d) Základní škola Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši
169.000 Kč,
e) Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši
182.300 Kč,
f) Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, ve výši
86.500 Kč,
g) Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace, ve výši 103.000 Kč,
h) Základní umělecká škola Gustava Waltera ve výši 20.000 Kč,
i) Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace, ve výši 202.000 Kč.
181
Smlouvu o poskytnutí jednorázové neinvestiční finanční dotace ve výši 50.000 Kč, mezi
městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Psí škola Bílina, z. s., jako příjemcem,
na opravy a údržbu areálu ve výpůjčce. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
182
Smlouvu o nájmu pozemku č. 456 mezi městem Bílina jako pronajímatelem,
jako
nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 1505/1 (ostatní
plocha/ostatní komunikace) o výměře cca 26 m2 v k. ú. Bílina za cenu dle směrnice č. 4/2014
upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, tj. 500 Kč/rok. Podpisem smlouvy
pověřuje starostku města.
183
Smlouvu o zřízení služebnosti, která se dotkne části pozemku p. č. 415/2 (ostatní plocha/jiná
plocha) v k. ú. Chotějovice, mezi městem Bílina jako stranou povinnou a společností
Speciální stavby Most, s. r. o., IČ: 41327225, se sídlem Josefa Suka 261/11, Most,
zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Jaroslavem Hudcem jako stranou oprávněnou
s tím, že rozsah služebnosti je vymezen v geometrickém plánu č. 511/7007/2021
vyhotoveném panem Alexandrem Černým, který je nedílnou součástí smlouvy. 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, tj. za cenu 5 000 Kč + DPH. Podpisem smlouvy
pověřuje starostku města.

Usnesení rady města z 23.02.2021

3

184
Záměr propachtování pozemku p. č. 1661/2 (orná půda) o výměře 4 881 m2, pozemku p. č.
1661/4 (orná půda) o výměře 25 906 m2, pozemku p. č. 1663/3 (orná půda) o výměře
16 570 m2 a pozemku p. č. 3038/3 (orná půda) o výměře 24 059 m2, vše v k. ú. Bílina
za cenu 2.500 Kč/ha.
185
Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí, a to pozemku p. č. 1915 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 716 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 189
a vedlejší stavba, části pozemku p. č. 1914 (ostatní plocha/zeleň) o výměře cca 573 m2
a části pozemku p. č. 1917/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře cca 35 m2 v k. ú.
Bílina, včetně dětského hřiště a pódia, za účelem využití provozování restaurace a ubytování
se zázemím v rozsahu předmětu podnikání – hostinská činnost. Minimální výše ročního
nájemného je stanovena na částku 239.800 Kč.
186
Dodatek č. 5 k rámcové dohodě č. BA/233025 uzavřené 19.10.2009 mezi městem Bílina
a společností O2 Czech Republic, a. s., kdy předmětem dodatku č. 5 je prodloužení rámcové
dohody o 36 měsíců a úprava individuálních podmínek. Podpisem dodatku pověřuje
starostku města.
187
Žádost
o udělení souhlasu, v souladu s čl. 4
obecně závazné vyhlášky č. 6/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
a zlepšení vzhledu města, a to s umísťováním předmětů sloužících k odpočinku a rekreaci
(lavice, lavičky, židle), na veřejných prostranstvích v místě trvalého bydliště žadatelek,
tj. před vchodem
v období od 01.04.2021
do 31.10.2021. Předměty sloužící k odpočinku a rekreaci budou na veřejném prostranství
umístěny pouze v době přítomnosti majitele souhlasu a z veřejného prostranství budou
odstraněny nejpozději do 22:00 hod., kdy nastává noční klid. Tento souhlas je vydáván
s ohledem na to, že výše uvedené žadatelky mají trvalé bydliště na adrese
, jsou vlastníky bytu na této adrese, mají nájemní smlouvu na dobu
neurčitou, minimálně však na dobu 1 roku, u těchto město Bílina neeviduje neuhrazené
platby. Odbor dopravy – úsek správní činnosti a Městská policie v Bílině nemají u daných
osob v evidenci žádný záznam o spáchaném přestupku. V případě, kdy dojde ze strany výše
uvedených žadatelek k porušení podmínek, za kterých je daný souhlas udělen (tj. trvalé
bydliště, vlastnictví bytu, uhrazené pohledávky, nespáchání přestupku), tento souhlas
pozbývá účinnosti k datu porušení dané podmínky.
188
Pravidla vyřizování žádostí o nájmy bytů ve vlastnictví města Bíliny, dle návrhu bytové
komise, s úpravami dle požadavků členů rady města.
189
Ceník tepelné energie jako přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie
č. 68157502_1 pro rok 2021 na odběrné místo č. 0100419410 a č. 01004194411 nacházející
se v ulici A. Sovy 668, Bílina. Podpisem pověřuje starostku města.
190
Doplnění souhlasného prohlášení smluvních stran, které bylo schváleno usnesením rady
města č. 95 z 26.01.2021, jehož předmětem je ukončení smlouvy č. INV/2020/58 uzavřené
24.09.2020 mezi městem Bílina a společností S–Vision, s. r. o., na provedení stavebních
prací s názvem „Oprava sportovní běžecké dráhy na ZŠ Aléská, Bílina“. Souhlasné
prohlášení bude doplněno dle požadavku společnosti S–Vision, s. r. o. Podpisem
souhlasného prohlášení pověřuje starostku města.
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Finanční spoluúčast města ve výši 20.000 Kč na úhradu cen pro nejlepší sběrače vejdumků
při akci Domu dětí a mládeže Bílina o překonání rekordu o „Nejdelšího hada z vejdumků“,
který je uveden v České knize rekordů. Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství, kultury
a sportu.
192
Podání žádosti o finanční dar od společnosti ČEZ, a. s., na financování akce „Májový jarmark
2021“ ve výši 200.000 Kč, na základě žádosti vedoucí Kulturního centra Bílina.

IV. souhlasí
193
S návrhem odboru nemovitostí a investic – poptávat pana Bořivoje Kučeru a společnost IMP
engineering, s. r. o., za účelem zpracování položkových rozpočtů a výkazů výměr
k neplánovaným investičním akcím v roce 2021.
194
Se zveřejněním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka LED svítidel
a stožárů veřejného osvětlení pro MTSB“, s úpravami dle požadavků členů rady.
195
S návrhem odboru nemovitostí a investic oslovit zpracovatele projektové dokumentace
na rozšíření stávajících parkovacích ploch v Čapkově ulici s tím, aby předložil cenovou
nabídku na rekonstrukci stávající parkovací plochy před bytovým domem Čapkova č. p. 857–
858.
196
S vybudováním relaxační a herní zóny na pozemku p. č. 883/1 (ostatní plocha/neplodná
půda) o výměře 2 836 m2 v k. ú. Bílina dle architektonické studie vyhotovené v období
01/2021 pod číslem zakázky OP–20–297 projektantem Richardem Pochylým, 8D, z. s.,
Rybkova 948/23, Brno. Zároveň souhlasí s podáním žádosti spolku Pohádkový les Bílina, z.
s., IČ: 07100582, se sídlem Čapkova 858, Teplické předměstí, Bílina do grantového řízení
Oranžové hřiště na nadaci ČEZ.
197
S prominutím nájmu za kontejnery na textil, obuv a hračky na dobu určitou, na období 2021 –
2022, které na území města zajišťuje společnost Koutecký, s. r. o., Družby 1413, Duchcov.
198
S uzavřením smlouvy o dílo na poskytnutí služeb pro zajištění průběžné aktualizace dat
územně analytických podkladů v roce 2021 v rozsahu správního území ORP Bílina mezi
městem Bílina a společnosti T–MAPY, s. r. o. Podpisem smlouvy pověřuje starostku města.
199
S přidělením bytu 1+2 v ul. Břežánská 49, pro účely Hornické nemocnice s poliklinikou,
s. r. o.

V. zamítá
200
Žádost spolku TAJV, z. s., (Tenisová akademie Jana Váni) o poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 5.000 Kč na akci Sportovní den mládeže s TAJV, která se koná 13.10.2021 v Bílině.
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VI. rozhodla
201
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 stavební
práce s názvem „ZŠ Aléská – Odborná učebna a bezbariérové řešení školy“.
202
Zveřejnit výzvu k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Rekonstrukce splaškové
kanalizace v areálu HNsP, Bílina“.
203
Vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb uzavřené 11.02.2019 mezi městem Bílina
jako klientem a JUDr. Dominikem Hinerem jako advokátem. Podpisem výpovědi pověřuje
starostku města.
204
Využít postup nenavyšovat cenu základního jízdného MHD Bílina podle odst. 18 čl. III
smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
a veřejnou drážní osobní dopravou uzavřenou mezi Ústeckým krajem a městem Bílina.
Zároveň ukládá vedoucímu odboru dopravy, do dalšího zasedání rady města, zajistit návrh
dodatku č. 3 ke stávající smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti.
Předmětem dodatku bude navrhovaná fixace výše referenční tržby na období let 2021–2022
a navýšení dopravního výkonu.
OD – 16.03.

VII. projednala
205
Informaci Mgr. Barbory Schneiderové, ředitelky ZŠ Za Chlumem, o záměru organizovat kurs
pro získání základního vzdělání.

VIII. zřizuje
206
Pracovní skupinu pro eliminaci sociálně nežádoucích jevů a zároveň jmenuje Daniela
Hendrycha (Naše Bílina – SSO), Naděždu Maurerovou (KSČM) a Jindřicha Divíška (ODS)
členy této pracovní skupiny.

IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit
207
Rozpočtové opatření č. 10/2021 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče
ve výši 1.776.000 Kč na kalendářní rok 2021.
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208
Rozpočtové opatření č. 11/2021 – navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
o částku ve výši 666.000 Kč z přebytku hospodaření na úhradu vratky dotace v rámci
finančního vypořádání dotace ze státního rozpočtu za rok 2020 na výkon sociální práce.
209
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a
jako
kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/20 o výměře 23 m2 v k. ú.
Bílina, za cenu určenou na základě znaleckého posudku č. 4/21104/2021 ve výši 6.900 Kč,
tj. celkem i s náklady spojenými s prodejem pozemku 7.100 Kč. Podpisem kupní smlouvy
doporučuje pověřit starostku města.
210
Kupní smlouvu mezi městem Bílina jako prodávajícím a
jako
kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/15 o výměře 23 m2 v k. ú.
Bílina, za cenu určenou na základě znaleckého posudku č. 3/21103/2021 ve výši 6.900 Kč,
tj. celkem i s náklady spojenými s prodejem pozemku 7.100 Kč. Podpisem kupní smlouvy
doporučuje pověřit starostku města.
211
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného
práva 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. 432 o výměře 846 m2 v k. ú. Bílina–Újezd. Podpisem smlouvy o bezúplatném
převodu doporučuje pověřit starostku města.
212
Smlouvu o poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem
Bílina jako poskytovatelem a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace, jako
příjemcem na obnovu hospodářské a chovné činnosti v rámci Českého rybářského svazu.
Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostku města.
213
Odpis pohledávky za
ve výši 37.129 Kč, za nezaplacené nájemné
a služby nebytových prostor pro nedobytnost.
214
Odpis pohledávky za
ve výši 42.664 Kč, za nezaplacené nájemné
a služby nebytových prostor pro nedobytnost.
215
Odpis pohledávky za
ve výši 21.081 Kč, za nezaplacené nájemné
a služby nebytových prostor pro nedobytnost.
216
Odpis pohledávky za
ve výši 38.132 Kč, za nezaplacené nájemné
a služby nebytových prostor pro nedobytnost.
217
Odpis pohledávky za společností PIGART, s. r. o., ve výši 22.315 Kč, za nezaplacené
nájemné a služby nebytových prostor pro nedobytnost.
218
Plán dopravní obslužnosti města Bílina pro období let 2021–2026.
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X. projednala a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout
219
Návrh členů zastupitelstva města za stranu Bílinští sociální demokraté a nezávislí na úpravu
jednacího řádu Zastupitelstva města Bíliny, ve smyslu zrušení limitování diskusního
vystoupení.
220
Žádost

o prodej části pozemku p. č. 269/1 v k. ú. Bílina.

XI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
221
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za
za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor.

ve výši 37.129 Kč

222
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za
za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor.

ve výši 42.664 Kč

223
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za
za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor.

ve výši 21.081 Kč

224
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za
za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor.

ve výši 38.132 Kč

225
Nevzdat se práva na další vymáhání pohledávky za společností PIGART, s. r. o., ve výši
22.315 Kč za nezaplacené nájemné a služby nebytových prostor.
226
Nevyplácet odměnu panu Tomáši Herešovi za členství v komisi pro bezpečnost a prevenci
kriminality, na základě jeho žádosti o zrušení plateb za účast v této komisi, s účinností
od 01.01.2021.

XII. bere na vědomí
227
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.
228
Výroční zprávu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílina za rok 2020, předloženou
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí.
229
Ukončení smlouvy o výpůjčce z 09.12.2019 mezi městem Bílina a společností Heineken
Česká republika, a. s., k 30.04.2021, na herní sestavu „Rodovousova věž“ a zastřešeného
pódia v areálu zahradní terasy restaurace U Kádi, Kyselská 189/31, Bílina.
Usnesení rady města z 23.02.2021
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230
Ukončení smlouvy č. 541 o nájmu nemovitostí na adrese ul. Kyselská č. p. 189, Bílina
uzavřené dne 29.03.2013 mezi městem Bílina jako pronajímatelem a společností Heineken
Česká republika, a. s., jako nájemcem, výpovědí ze strany nájemce ke dni 30.04.2021.
231
Návrh na zřízení nové pracovní pozice „Energetik města“ s úvazkem 1,0, a to od 01.04.2021,
zařazenou do Městského úřadu v Bílině, odboru nemovitostí a investic, oddělení správy
majetku.
232
Nabídku společnosti BERENT TRADE, s. r. o., na výkup pozemku p. č. 1664/289 v k. ú.
Bílina, pozemku p. č. 1664/290 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 1664/291 v k. ú. Bílina.
233
Čerpání finančních prostředků jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina za období leden
– prosinec 2020 a plnění příjmů za toto období.
234
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem kanceláře úřadu.
235
Plnění úkolu ze zápisu rady města Městskou policií Bílina.
236
Plnění úkolů ze zápisů rady města Městskými technickými službami Bílina.
237
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem stavebního úřadu a životního prostředí.
238
Plnění úkolů ze zápisu rady města odborem nemovitostí a investic.
239
Plnění úkolů ze zápisů rady města odborem školství, kultury a sportu.
240
Zápisy z jednání komise pro místní média konané 14.12.2020 a 11.01.2021.
241
Zápis z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 19.01.2021.
242
Zápis z jednání komise pro rozvoj a vize z 25.01.2021.
243
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch z 01.02.2021.
244
Zápis z jednání komise pro životní prostředí a dopravu z 02.02.2021.
245
Zápis z jednání komise pro životní prostředí a dopravu z 04.02.2021.
246
Informace vedoucí finančního odboru k možnosti pořízení a využití platebního automatu
ve městě Bílina.
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247
Informace odboru dotací a projektů k možnosti využití dotace ze Státního fondu na podporu
investic na demolici objektu a následnou revitalizaci lokality bývalého kina Hvězda.
248
Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o možnosti změny provozní doby
na sběrném dvoře Městských technických služeb Bílina a zároveň doporučuje zajistit
otevření sběrného dvora od úterý do neděle se zachováním otevírací doby pro zimní a letní
období.
249
Informace vedoucí finančního odboru k nové odpadové legislativě platné od 01.01.2021,
s dopadem na obecně závaznou vyhlášku města č. 02/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, od 01.01.2022.
250
Informaci vedoucího odboru dopravy týkající se změny tarifu základního jízdného, fixace
výše referenční tržby na období let 2021–2022 a navýšení dopravního výkonu MHD Bílina.
251
Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci došlé žádosti týkající se změny místní úpravy
provozu v ulici Břežánská v Bílině, kdy žadatelé navrhují vyčlenit několik stávajících
parkovacích míst jako místa časově omezená.
252
Informaci odboru nemovitostí a investic o uvolnění bytu č. 3 o velikosti 0+1, kategorie „běžný“
ul. Tyršova 320/10 s tím, že bude nabídnut žadatelům z bytového pořadníku.
253
Informaci vedoucí odboru nemovitostí a investic o doplnění výzvy k podání nabídek
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení,
na stavbu „Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka
na p. p. č. 1916/1, 1916/2, 1915/4, 1916/34 a 1916/35 v k. ú. Bílina“, jejíž zveřejnění bylo
schváleno usnesením rady města č. 1076 z 29.09.2020.
254
Informace odboru nemovitostí a investic týkající se projektové dokumentace na vybudování
hasičské zbojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů.
255
Informaci odboru nemovitostí a investic o stavu pozemků v majetku města Bíliny v k. ú.
Jablonec u Libčevsi.
256
Informaci vedoucí oddělení životního prostředí o postupu ve věci pokácení vzrostlé borovice
černé mezi vchody č. p. 717–718 Za Chlumem v Bílině.
257
Informaci vedoucí Kulturního centra Bílina o realizaci seníku na Letním amfiteátru v Bílině.
258
Informaci vedoucí odboru školství, kultury a sportu o překonání rekordu o „Nejdelšího hada
z vejdumků“, který je uveden v České knize rekordů, při akci Domu dětí a mládeže Bílina.
259
Pravidelné informace o postupu prací při rozšiřování stávajících parkovacích ploch v Bílině.
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260
Průběžné informace o stavu zajištění hlavní budovy lázní.
261
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy veřejného osvětlení dle plánů investic
pro rok 2021.
262
Průběžné informace stavu investiční akce – opravy chodníků dle plánů investic pro rok 2021.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.
starostka města
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